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על כוס קפה

מס הגולגולת
לאחים המוסלמים
הקואליציה הנוכחית אינה ממשלה .מדובר באסופה של כל
קבוצות השוליים אשר שוטמות אלו את אלו ואוחדו על ידי
השנאה לנתניהו תחת הסכם בוגדני ,כשהן לא מתביישות להצהיר
כי "הסכמנו שלא יהיו לממשלה שלנו קווי יסוד אלא רק הסכמים
קואליציוניים".
בשיגיון גדלות מגלומני טעו להאמין שהפתק שהביא אותם
לכנסת הוא בחירה אישית בהם כמנהיגים ,במנותק מהמדיניות
שהבטיחו לממש בשירות העם .ההבטחה הכוזבת לשירות הציבור
על פי מצע הבחירות הוחלפה ב"הסכמים קואליציוניים" שמשמעם
חוזה שכרתו כל השותפים לשלטון כדי לשמר את שלטונם תוך
תשלום אתנן שייגבה מהציבור שלהם .מעצם ההתחייבות להעדר
קווי יסוד כבר נובע שזהו שלטון שנועד לכך שהעם ישרת אותו,
וממנו ייגבה האתנן שישולם לשותפים לצורך שימור השותפות
בשררה.

העלייה לרגל
רע"מ היא מפלגה של האחים המוסלמים אשר מצייתת רק
לחוקי השריעה .רע"מ שוללת את קיומה של מדינת ישראל
כמדינה יהודית ודמוקרטית ,היא מזהה עצמה כשייכת ללאום
אחר ,לאויב ,גזענית ותומכת טרור .כל אחד מהסעיפים הללו
הופך אותה ללא חוקית.
האתנן שרע"מ קיבלה כדי להבטיח את שלטון הקואליציה
הוא עתודת האדמה הגדולה במדינה ,ולצידו זכתה גם בתקציב
שהוא פי שניים מתקציב הרשות הפלסטינית כולה – יותר מ40-
מיליארד שקלים ,כדי להקים כאן את מדינת השריעה .אפילו
התשלום נעשה על פי חוקי האסלאם ,כפי שזיהה המזרחן ד"ר אדי
כהן ,בדרך שבה כופרים במדינות מוסלמיות משלמים ג'זיה (מס
גולגולת) :פקידי האוצר של מדינת ישראל עלו לעבאס לרגל
למקום מושבו בכפר קאסם כדי לשלם את כופר דמי החסות תוך
ההשפלה הנדרשת על פי האסלאם.

והנה מיד התחלנו לשלם .בעבור ארבע אצבעות של מפלגת
האחים המוסלמים ,כדי שאלו יאפשרו את הקואליציה ,ויתרו
בשם מדינת ישראל על החלת חוקי המדינה בנגב ,ויתור שהוא
הלכה למעשה ויתור על הריבונות .כך גם הובטחה למנסור עבאס
הכשרת שלושה יישובים לא חוקיים בנגב.
כבר כיום הנגב הוא טריטוריה נפרדת שנשלטת על ידי
ארגונים בדואיים לגביית דמי חסות .מבחינתם מדובר במס
גולגולת שממילא צריך היאהוד לשלם לשליט המוסלמי .כל
עוד היאהוד משלם מוכח שהמוסלמי הוא הריבון – והמוסלמים
אכן מוכיחים זאת בשליטה על העסקים ,על האדמות ועל חופש
התנועה בכבישים .ויתור על אכיפת החוק בפיקוח על הבנייה
הוא העברה רשמית של הריבונות לכנופיות הטרור הבדואיות

פרס לפרעות תשפ"א

האתנן שרע"מ קיבלה כדי להבטיח
את שלטון הקואליציה הוא עתודת
האדמה הגדולה במדינה ,ולצידו זכתה
גם בתקציב שהוא פי שניים מתקציב
הרשות הפלסטינית כולה – יותר
מ 40-מיליארד שקלים ,כדי להקים
כאן את מדינת השריעה .אפילו
התשלום נעשה על פי חוקי האסלאם

ד"ר אדי כהן תרגם מערבית את הפרסומים של עבאס אשר
מפרטים רק חלק ממטרות התקציב מכיוון שחלק ממנו "סודי".
מתוך כ 40-מיליארד שקלים (!) 18 ,מיליארד מוקצים להקמה
בפועל של המדינה המוסלמית" :עבור תכנון ובניית מגורים";
"עבור הכפרים הבדואיים בצפון"; "עבור שיפור תשתיות ובניית
מערכת תחבורה חדשה" (לערבים בלבד?); "עבור היישובים הלא
מוכרים בנגב"; "לתקציב רשויות ערביות" (בלבד) .והדובדבן
 פרס על הטרור האנטישמי שחווינו השנה" :עבור הערביםבמישור החוף ובערים המעורבות" .בנוסף לכך גם מפורטים
תקציבי עתק לחינוך .רק תקציב ביטחון חסר פה ,אבל אל דאגה.
הרשויות הערביות מתחמשות ממילא בקצב של מרוץ חימוש
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כל מוסלמי בעולם מביט בהשתאות בנס שחולל אללה:
מדינת ישראל החזקה הוכרעה בארבע אצבעות .לא היה נחוץ
כל ארסנל הנשק של ארצות ערב .בארבע אצבעות .ומכיוון
שכל מוסלמי מצווה במצוות הג'יהאד ברגע שישנה היתכנות
לניצחון ,בנט-לפיד העניקו להם את האות מהשמיים ממש
שכבר מזמן גדול מכל כוחה של משטרת ישראל.
זו ההצלחה שהקואליציה מתגאה בה :ההצלחה להעביר את
תקציב המדינה לאחים המוסלמים .ויש להודות שהיא אכן
הגשימה את מטרתה :שימור השלטון בלי קווי יסוד מדיניים.
חבריה מעולם לא התחייבו זה לזה לשמור על קיום המדינה
עצמה ,רק על השלטון שלהם.

אצבעו של אללה
עתה כל מוסלמי בעולם מביט בהשתאות בנס שחולל אללה:
מדינת ישראל החזקה הוכרעה בארבע אצבעות .לא היה נחוץ

יש להודות שהקואליציה אכן הגשימה
את מטרתה :שימור השילטון בלי
קווי יסוד מדיניים .חבריה מעולם
לא התחייבו זה לזה לשמור על קיום
המדינה עצמה ,רק על השלטון שלהם
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היאהוד משלמים

ברוח הג'יהאד.
על פי חוק העונשין של מדינת ישראל זוהי עבירת בגידה
שדינה מוות:
פגיעה בריבונות המדינה או בשלמותה
( .7א) מי שעשה ,בכוונה לפגוע בריבונותה של המדינה,
מעשה שיש בו כדי לפגוע בריבונותה ,דינו – מיתה או מאסר
עולם.
(ב) מי שעשה ,בכוונה ששטח כלשהו יצא מריבונותה של
המדינה או ייכנס לריבונותה של מדינה זרה ,מעשה שיש בו כדי
להביא לכך ,דינו – מיתה או מאסר עולם.

כל ארסנל הנשק של ארצות ערב .בארבע אצבעות .וזאת עוד
למרות טרור פרעות תשפ"א ,שהזכירו לכל יהודי שערבים
מבינים את המושג "יישוב מעורב" כ"יישוב של ערבים בלבד".
זאת עוד ,בתחקיר של ארגון המשפחות השכולות בשיתוף 'עד
כאן' ,שפרסמה איילה חסון ,הוכח שרע"מ מעבירה כספים לחמאס
– הפלא ופלא .הלוא משני עברי העוטף אלו אותם אחים ואותם
מוסלמים .לאחר כל זאת ,היש הוכחה מובהקת יותר לניצחונו
של אצבע-אללה על פני הכופרים? ומכיוון שכל מוסלמי מצווה
במצוות הג'יהאד ברגע שישנה היתכנות לניצחון ,בנט-לפיד
העניקו להם את האות מהשמיים ממש.
בשעה שבנט יושב עם הילדים המקובלים בוועידת האקלים
ומתחייב שישראל תפסיק לפלוט ,הקואליציה שלו תדלקה את
הטרור האסלאמי בדלק סילוני שעומד להבעיר עתה את כל
העולם .ישראל בעצמה התניעה מהלך שמהווה את האיום הגדול
ביותר על שלום העולם ,והאש שהציתה הכניעה הבוגדנית הזאת
תביא להתחממות גלובלית מסוכנת לאין שיעור יותר מתחזית
האקלים האפוקליפטית ביותר.
הדברים נכתבו על פי חשיפתו של המזרחן ד"ר אדי כהן
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