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בהתרסה ברורה נגד שליטיו מבית עבאס ,הכריז על עצמו אמיר ממלכת
קורדובה ,עבד אלרחמן השלישי ,כעל ח’ליף אירופי ראשון ,ב16 -
בינואר שנת  .929לתואר החדש היו השלכות עמוקות“ :ח’ליף” הוא
מחליפו של הנביא מוחמד עלי אדמות ,היורש שלו בהנהגת המוסלמים,
ומדובר בכפל סמכויות :גם מנהיג פוליטי וגם רוחני“ .אמיר” הוא
מנהיג פוליטי בלבד“ ,מפקד” .כאשר הח’ליפות של בית עבאס מבגדאד
)אחד הח’ליפים העבאסים הידועים  הארון אלרשיד( החלה להתפורר
במאה התשיעית ,החלו אמירים להציב את עצמם כשליטים עצמאיים .זה
ערער על השלטון הפוליטי של הח’ליפות של בית עבאס מבגדאד ,אך לא

על שלטונם הרוחני .כך שילמו כולם מס שפתיים לאיזו אחדות מוסלמית.
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באה

מהשליטים

הפאטמים של מצרים ,שהעלו את עצמם לדרגת ח’ליפים בשנת  ,910אך הם
היו שיעים ,וממילא נתפסו על ידי רוב הסונים ככופרים.

עבד אלרחמן היה המנהיג הסוני הראשון ,שבאופן מהפכני דחה את
הח’ליפים העבאסים הן כשלטון פוליטי והן כשלטון רוחני ,תוך העברת
מוקד הכובד של עולם האסלאם לאירופה.

הטיעון שלו לח’ליפות נשען על היותו צאצא של בית אומייה ,ששלט
בעולם המוסלמי כח’ליפות בין  .661-750אמירות קורדובה עצמה נוסדה
בידי נסיך פליט מבית אומייה ,לאחר שהעבאסים הדיחו את האומיים
בשנת  .750בהיותו ח’ליף ,בנה עבד אאלחמן השלישי ארמון נוצץ
ב”מדינת א-זהרה” ,מחוץ לקורדובה ,כהעתק של ארמון האומיים בדמשק,
ותחת שלטונות הגיע כוח האסלאם בספרד לשיאו.

 1מופע הצביעות א’ :אף ראש מדינה ערבי לא הגיע למופע הצביעות של
פרנסואה הולנד ,חוץ משניים ,שנאנסו בעצם להגיע :המלך עבדאללה
מירדן ואבו מאזן .עבדאללה צריך את הצרפתים כדי להגן צבאית על
שלטונו הרופף ,ולא היתה לו ברירה .הוא גם עשה הכל כדי להיעלם
בזמן המצעד .ואבו מאזן ,שחייב את הצרפתים במוסדות האו”ם ,הם
העוגן האחרון שלו .אבו מאזן השתדל להסוות אל עצמו ככל האפשר:
כובע שכיסה חצי פנים ,תוך שהוא מנסה לעבור לשורה השניה ,במקום
הראשון בה הוצג לראווה .הוא נראה אומלל מאוד ,משום שידע שברשות
שלו הוא יוצג ,שוב ,כבוגד ,ואכן חמאס חגג על חשבונו אתמול .גם
תומך במציירי הקריקטורות נגד הנביא ,גם מפגין נגד “הטרור” וגם
משמש תפאורה לנתניהו .ההופעה הזו חיסלה את מה שנותר מהפופולאריות
של עבאס.

שוב הוכח שהצרפתים משתמשים ב”מדינה הפלסטינית” ככלי פוליטי שלהם.

אין לזה שום קשר לפלסטינים.

המרוקאים אמרו את זה במפורש :אפילו את שר החוץ לא נשלח ,אתם
מהללים את משפילי הנביא והאסלאם .במילים אחרות ,הבנה מן העולם
הערבי שממנו מגיע “הטרור” ,שיש כאן אויב משותף ,ממש לא היתה.
מצרים לא שלחה אף אחד ,סעודיה לא שלחה ,גם לא “עיראק” ,גם לא לוב
או תימן .שום דבר .גם מקטר לא הגיע אף אחד ,מה שמלמד שחתול שחור
עבר בין פאריז לבירת השחיתות ,דוחא.

The Arab Oil Era is Over
נתניהו לעומת זאת נראה שם חוגג ,מושך אחריו באופן גאוני-מבחינתו
את שורת ראשי המדינות ,בקרב שלו נגד הטרור האסלאמי .אבו מאזן
השתדל לצמצם את עצמו ,נתניהו להרחיב.

 2מופע הצביעות ב’ -מליונים של צרפתים הבינו שבשבוע שעבר הוצאה
הרפובליקה שלהם להורג ,ולכן הגיעו בהמוניהם )וכרגיל במחנה
הפוליטי של הסוציאליסטים ,מגזימים במספרי המפגינים :מליון ,שני
מליון ,שלושה מליון ,שלושה וחצי .למה לא  20מליון?( .הפגנות כאלה
היו לפני כמה שנים במרחב הערבי ,עם “האביב הערבי” .עכשיו בצרפת,
עם ה”אביב המוסלמי הראשון באירופה” .פעם בקהיר ,היום בפריז ,ובכך
אירופה עוברת להיות הזירה ,לא רק המזרח התיכון.

אך זו היתה צביעות אירופית במיטבה ,שרק העידה ששום דבר לא השתנה
בשלטון שם ,אולי להיפך.

ה”פוליטיקלי קורקט” ,ה-

pensée unique

 8בינתיים התמיכה בדאעש ממשיכה ומזנקת ,ו”המדינה האסלאמית” שאין

לה גבולות טריטוריאליים ,ממשיכה להתרחב לעבר אירופה .מסקר שנערך
בקיץ עולה של 16%-מן הצרפתים בכלל יש דעה חיובית על דאעש,
וכשמדובר בצעירים האחוז עולה ל ,27% -יותר מרבע .כדאי לשים לב,
לא מדובר בסקר בקרב המוסלמים ,אלא בקרב האזרחים בכלל .בבריטניה
ל 7% -יש דעה חיובית על דאעש ,אך מספר הצעירים הבריטים המוסלמים
הנלחמים בקרב דאעש הוא כפול היו ממספר המוסלמים הבריטים המשרתים
בצבא הבריטי .אגב ,מסקר מפורט שנערך בעולם הערבי לאחרונה ,עולה
שהתמיכה הגדולה ביותר בעולם הערבי בדאעש היא אצל הפלסטינים.

הפיגועים בצרפת הם מהלומה כפולה לנשיא אובמה ,שבחר להחריש :שיתוף
פעולה בין אלקאעדה-תימן לבין דאעש ,והלא הוא הכריז שאלקאעדה
הוכתה על ידו מכה ניצחת ,ובדאעש הוא נלחם ,אמנם מן האוויר .יש
כאן הוכחה ליכולות של הארגונים האלה ,שמסוגלים להגיע לכל פינה
באירופה ,ואולי גם בארצות הברית .הההוצאה להורג של הרפובליקה
כמוהו כפיגוע התאומים ,אך בעוד שבארצות הברית היתה התפכחות
לאומית ,אירופה והממשל של אובמה ממשיכים לנמנם .המלחמה האווירית
של המערב נגד המדינה האסלאמית בינתיים נכשלת.

רבים מן המוסלמים רוצים את הח’ליפות גם באירופה .הם רוצים את
הח’ליף עבד אלרחמן הרביעי ,ולדוגמה ,אנו רואים כאן צעדה משנת
 2014של “חיזב א -תחריר” בדנמרק ,בדרישה לח’ליפות אסלאמית שם.
“העם דורש את הפלת השלטון” ,הם צועקים“ ,בא זמנה של הח’ליפות ,בא
זמנה של המדינה האסלאמית”“ ..לא מזרחית ,לא מערבית ,לא לאומיות
ולא פן-ערביות .רק ח’ליפות” .חיזב א-תחריר זו אלקאעדה במהדורה
טרום -אלימה ,וכמותם יש עשרות אלפים ביו”ש .ברגע שתרועת השופר
)“א-נפיר”( תושמע ,הם ייהפכו אלימים ,ותרועת השופר הושמעה השבוע
בפריז.
הביטו בדנים ,הנוסעים בשלווה על אופניהם ,כאילו ההפגנה אצלם בבית
לא מעניינת אותם .בעצם ,הם מתנהגים כאורחים ,והמוסלמים כבר כבעלי
הבית .אלה יוצאים ואלה נכנסים .היהודים עוזבים ,והמוסלמים
נכנסים .חילופי אוכלוסין.

לקרוא ברצף את מאמרי האתר על אירופה המתאסלמת

אירופה נלחמת בטרור? אין שיתוף פעולה ,אין יעדים ,ובוודאי אין
יעדים מוסכמים ,אין תקציבים ,אין הגדרת מטרות ,ואין מודיעין בשל
הפוליטקלי קורקט .לצותת לשיחות של מחבלים מוסלמים ,שהם גם אזרחי
המדינה? לא יעלה על הדעת .זו יבשת שיושבת ומחכה למכה הבאה
שתחטוף ,עד להופעת הח’ליף האירופי הראשון ,והוא יגיע.

 9אירופה חווה חילופי אוכלוסין ,לא רק טיהור אתני .את היהודים
מטהרים ,כפי שטיהרו אותם ממדינות ערב בשנות החמישים .המוסלמים
מאותתים להם באלימות וברוע לב שאינם רצויים ,וכי אם לא ייעזבו,
ייפגעו .אותו טיהור בדיוק נעשה כנגד הנוצרים בסוריה ובעיראק,
כלומר לא משאירים להם שום ברירה ,אך איש לא יעז באירופה לדבר על
טיהור אתני שנעשה ב”רפובליקה” .היהודים לא שותפים עוד ל”אחווה”,
הם כבר נבעטו.

אך מדובר כבר בחילופי אוכלוסין :מליוני אירופים עוזבים את היבשת,
בהגירה לצפון ודרום אמריקה ,למזרח ,או למושבות עבר של מדינות
אלה ,למשל באפריקה ,ובמקומם נכנסים מליוני מוסלמים .יש כבר תופעה
חדשה :לא רק הערים מתמלאות מהגרים ,ובקרוב רוב ,אלא גם כפרים.
כיוון שכפרים שלמים ננטשים ,באין ילודה ודור חדש ,נכנסים מהגרים
מוסלמים במקומם.

המאמר הבא באתר ,שיעלה השבוע ,יכלול מידע מדהים וייחודי על מה
שמתרחש כרגע באירופה.

 10מסיבת סיום :ההמונים שבאו לכיכר בפריז באו לכן למסיבת סיום:
הם יודעים שמה שהיה לא יהיה עוד ,וצרפת כמו גם אירופה ,נכנסת
לזעזועים שאיש אינו יודע לאן יוליכו ,עד כדי סכנת מלחמת אזרחים.
מהמקום המשעמם ביותר ,חזרה אירופה להיות המקום המרתק ביותר,
אפופת סכנות.

אירוע סיום נערך גם בבית הכנסת הגדול של פאריז .השליטים הצרפתיים
באו להיפרד מאזרחיהם היהודים ,שעוזבים ,ומשאירים אותם עם עתיד
שהוא בעצם חזרה  1000שנים אחורה ,עם ח’ליפים ,צלבנים ,הזיות
גדלות ,אלימות של הצד שכנגד ,וסימן שאלה מעיק אחד גדול.

להתראות בעבר.

◄כדי להנות מן המאמרים המיוחדים של האתר ,כדאי להצטרף אל מועדון
 .Gplanet Primeהמינוי הינו לחצי שנה או לשנה .במסגרת המינוי
קוראים את כל המאמרים הסגורים שפורסמו עד היום ,וממשיכים קדימה
לתקופה נוספת .ניתן לקרוא את תנאי הרישום ולהירשם – כ א ן.
◄אני מבקש באופן אישי ,מכל מי שכבר חבר במועדון ,Gplanet Prime
והמנוי שלו הסתיים ,לחדש אותו .כדי לחדש את המינוי יש להכנס
לקטגוריית “לחידוש מנוי קיים לחץ כאן” ,או – כ א ן.
◄אם ברצונכם לשלוח את המאמר הזה
הכפתור “המלץ לחבר” ,בדף הזה ,למטה.

לחברים,

עושים

זאת

באמצעות

◄למבקשים לקבל התראות על כל מאמר חדש שעולה ישירות אל המייל
האישי ,עושים זאת – כ א ן

