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 פנייה אל הנשיא הפלסטיני מחמוד עבאס 

 מאיפלק: הפורום הישראלי והבינלאומי לתרבות השלום
 

 הנשיא מחמוד עבאס הנכבד,
 

כאשר אנו ב" איפלק: הפורום הבינלאומי לתרבות שלום ", ראינו אותך צועד בפריז במחאה על הריגתם של עיתונאי 

"סופרמרקט כשר", השתכנענו באמונתנו שאתה אכן שותף אמין לשיחות הקרובות " וארבעת היהודים בHebdo"צ'רלי 

לשלום בין הישראלים לפלסטינים, שיובילו את שני העמים שלנו להסכם שלום כמו שיש לישראל עם מצרים ועם 

 ירדן.

 

 הסרת ספרך המכחיש את השואה הנאצית

 

ף אמין לשיחות השלום. על מנת לשכנע אותם, חשוב עם זאת, למרבה הצער, לא כל הישראלים משוכנעים שאתה שות

בעת  ,2003מאוד שתסיר את ספרך המכחיש את השואה הנאצית מעל דף הפייסבוק שלך ומעל כל במות נוספות. בשנת 

"השואה היא פשע נורא, בלתי נסלח נגד העם היהודי, פשע נגד האנושות שמונית כראש הממשלה הפלסטינית, כתבת: 

הקשרים הסודיים בין הנאצים להנהגת התנועה הוספת, "כשכתבתי את הספר:  ל על ידי המין האנושי".שלא יכול להתקב

היות והיום אתה משוכנע   ,"היינו במצב מלחמה עם ישראל. היום אני לא הייתי כותב דברים כאלה ". )1984) "הציונית

שאכן שישה מיליון יהודים נרצחו בשואה והכרת בזה שזהו "הפשע המתועב ביותר בעידן המודרני", כפי שאמרת 

 אלה הדברים שצריכים להופיע בדף הפייסבוק שלך ומעל כל הבמות.  - 2014באוקטובר

אתה אכן פרטנר לשלום. בנוסף, כאשר ישראלים המבקרים באתר שלך ורואים את ספרך הפוגע מפסיקים להאמין ש

הפלסטינים הצעירים רואים את ספרך זה מגביר אצלם את השנאה נגד ישראל והישראלים. לכן חשוב מאוד שתסיר את 

 ספרך הלא מדויק בהקדם מעיני הציבור, כי זה אכן יעזור לבנות את האמון בך כפרטנר אמין לשלום בין שני עמינו.

 

 תיקון האמנה של החמאס

אנו באיפלק שמחים על המיזוג עם חמאס ושאתה עכשיו אחראי על כל העם הפלסטיני. למרבה הצער, באמנת חמאס יש 

סעיפים פסולים ומכשילים שאנו קוראים לך ולמנהיגי חמאס למחוק אותם באופן מידי, כדי שישראל תסכים לשבת 

 לשולחן דיוני השלום עם ישראל. לשולחן המשא ומתן אתך ועם מנהיגי חמאס שאכן בקשו לאחרונה לחזור

 

יש למחוק  "ישראל תהיה קיימת ותמשיך להתקיים עד שהאסלאם ישמיד אותה ..."כתוב:  במבוא לאמנת החמאס .א

את כל המבוא הזה לאלתר. לישראל אין כל כוונה להיהרס או לתת לאסלאם להשמיד אותה! ישראל תגן על 

כפי שתמיד עשתה בעבר. מה שיקרה אם חמאס תחדש את התקפותיה על ישראל בטילים   אזרחיה במלוא כוחה,

פלסטיני המסכן והעני יסבול עוד הרסניים שיישלחו שוב על יישובים ישראליים הוא שעזה תושמד שוב! העם ה

 יותר מאשר עכשיו, וזו תהיה בכייה לדורות!

 

 "אין הסדר מוסכם אפשרי, ג'יהאד הוא התשובה היחידה ".: קובע באמנה 13סעיף מספר   ב.
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אין הסדר אם כך, מדוע לאחרונה מבקש חמאס לחדש את שיחות השלום עם ישראל? על סמך מה? ההנחה ש"

זה צריך להיות מוסר מהאמנה   שלום עם ישראל. סעיף  פוסלת את חמאס מלהיות שותפה לדיוני מוסכם אפשרי"

 באופן מידי. 

 

  "שחרור פלסטין הוא החובה האישית של כל פלסטינאי."ל: קורא  14סעיף  .ג

גם סעיף זה הוא מכשלה לחידוש שיחות השלום היות והוא מסית לשנאת ישראל ומחזק את רצונו של כל 

   אי להשמיד את ישראל ואת אזרחיה. גם סעיף זה צריך להימחק לאלתר.פלסטינ

 

 "הפלישה הציונית היא פלישה אכזרית ולא חוקית.": כתוב   28  בסעיף  .ד

 

ועוד נכתב: ישראל משתמשת בכל השיטות ובכל דרכיה הרעות והבזויות להשגת מטרתה. היא מסתמכת במידה 

פת להרוס ערכים, משחיתה את המצפון, מדרדרת את האופי של רבה בפעילות הריגול שלה ... . היא שוא

 האסלאם וברצונה להכחידו".

 

הוא תעמולה שקרית לחלוטין, וגם הוא צריך להיות מוסר מהאמנה באופן מידי. ישראל היא מדינה לגיטימית  28סעיף 

וסף, לישראל אין כל עניין , ולא "פלישה אכזרית". בנ1947בנובמבר  29 -ב  האומות המאוחדות  שהוכרזה על ידי

 ב"הכחדת האסלאם ".

הסתה פרועה כנ"ל ושנאה אינן הדרך להסכם שלום בין שני עמים. הדרך הנכונה היא משא ומתן בדרכי שלום בין שני 

 פתוחים וכנים המכבדים איש את רעהו.  גופים אמינים,

עבאס, לעשות את מירב יכולתך כדי לשכנע את קוראים לך הנשיא הנכבד, מחמוד  אנו באיפלק, ורבים כמונו בישראל, 

מנהיגי החמאס, כעת כשהם ביקשו את חידוש שיחות השלום עם ישראל, שעליהם לתקן את כל הטון של האמנה שלהם 

 ובעיקר, להסיר לאלתר את ארבעת הסעיפים הנ"ל.  שהיא מלאת שנאה, שקרים והסתה,

 

ם מארצות ערב שחוו עקירה טראומטית כמו כמו הפלסטינים, שמחצית תושבי ישראל ה  אנו מציעים שתזכיר לחמאס

למשל,   כך, שבכל סכסוך שני הצדדים סובלים ולא רק צעד אחד.  שנה נהרסו כליל. 2000וקהילותיהם בנות יותר מ 

ם יהודיות זקנות בלבד. אני עצמי נולדתי במצרי 10יהודים, והיום חיות בכל מצרים  100.000 - 1948 -במצרים, חיו ב

ויחד עם משפחתי הוכרחנו לצאת ממצרים כאשר רישיון העבודה נלקח מידי אבי. כמו כל יהודי ארצות ערב, נאלצנו 

לעזוב את מצרים בחוסר כול כשנאלצנו להשאיר מאחורינו את כל רכושנו ונכסינו. למרות הסבל הגדול של העקירה, 

 יהודי ארצות ערב לא ערכו "אינתיפאדה" לאף אחד!

 

ישראלי, ועל שני הצדדים -צדדיים הפלסטינים אינם הקורבנות היחידים לסכסוך הערבי-קירה והסבל הם דומכאן שהע

לפעול בנחישות לסיומו של הסכסוך הזה הטראגי והמתמשך. אנו משוכנעים כי יש לך הנשיא עבאס, היכולת, החוכמה 

ים באמנה שלהם. ביצוע התיקונים והסמכות המלאה כדי לשכנע את מנהיגי החמאס לעשות את השינויים המתבקש

האלה באמנה של חמאס, יוכל לשכנע את הישראלים שאתה הנשיא עבאס, יחד עם המנהיגות של חמאס, אכן שותפים 

 שיכולים להוביל לחידוש המשא ומתן לשלום והפעם עד להצלחתו.  אמינים

 

הצלחת המשא ומתן לשלום בין   .אנו מצפים לתגובתך, כבוד הנשיא עבאס, ומאוד מקווים שהיא תהיה חיובית

קיימא לצד  -הפלסטינים והישראלים תיתן הזדמנות לעם הפלסטיני להקים מדינה משלו שתשגשג בשלום צודק ובר

 שכנתה ישראל.

 

 שלום  -סלאם 

Inshallah! Halvai! May it Be! 

 ד"ר עדה אהרוני, מייסדת ונשיאת איפלק                 

 והבינלאומי לתרבות השלוםהפורום הישראלי 

ada.aharoni06@gmail.com 

www.iflac.wordpress.com  


