"מבט לתקשורת פלסטינית" –
דו"ח מעקב אחר הסתה -
הרש"פ בזמן שיחות הקרבה – מאי 2010
איתמר מרכוס ונאן ז'אק זילברדיק
מחלקת המדינה האמריקאית:
"לאחר השלמת הסבב הראשון של שיחות הקרבה עם המנהיגים הישראלים
והפלסטינים ,שני הצדדים נוקטים צעדים על מנת ליצור אווירה שתוביל לשיחות
מוצלחות .בכך נכללת הצהרתו של הנשיא עבאס כי הוא יפעל נגד ההסתה על
כל סוגיה"...
]וושינגטון 9 ,במאי[2010 ,

הקדמה:
פתיחת שיחות הקרבה במאי  2010יצרה תקווה לחידוש תהליך השלום בין ישראל והפלסטינים .יו"ר הרשות
הפלסטינית )הרש"פ( ומנהיג תנועת פת"ח ,מחמוד עבאס ,הודיע כי הרש"פ תמלא את התחייבויותיה ,עם דגש מיוחד
על הפסקת ההסתה.

ממצאים:
עם זאת ,מבדיקת דברי בכירי הרש"פ ,התקשורת הרשמית שלה ,תכניות הילדים ואירועים הנערכים בחסות הרש"פ,
מתגלה תמונה קודרת :בחודש הראשון לשיחות הקרבה ,הרשות הפלסטינית ממשיכה להפר באופן בוטה את כל
ההתניות ,העקרונות והציפיות שהוצבו על ידי ארה"ב והקוורטט ,לקבלת הפלסטינים כשותף בתהליך שלום.
בניגוד לדברים המתונים הנאמרים למדינות המערב באנגלית ,ראשי תנועת פת"ח והתקשורת הפלסטינית הרשמית
שבשליטתו של עבאס ,ממשיכים להתכחש לקיומה של ישראל ,לשלול את זכות קיומה ,מגדירים את הסכסוך עם
ישראל כמלחמת דת חסרת פשרות למען אללה ,ומעודדים את השנאה לישראל במסרים של דמוניזציה ועלילה,
וממשיכים להאדיר את הטרור והאלימות.

הדיווח:
חינוך להכחשת קיומה של ישראל:
הטלוויזיה הפלסטניית הרשמית ממשיכה ללמד את הילדים לראות עולם
שבו ישראל אינה קיימת ,ושבו כל ישראל היא חלק מ"מדינת פלסטין".
השיעור המוצג להלן שודר בתכנית ילדים חדשה בטלוויזיה הפלסטינית.
המפה המוצגת באולפן מופיעה עם הכיתוב "פלסטין ",והיא כוללת את כל
ישראל.
המנחה" :הראו לי לאן הלכתם על מפת פלסטין?"
ילדה" :הלכנו לים כינרת ולים המלח".
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ילד ]מצביע על המפה[" :יפו ,חיפה ...וג'נין ושכם".
המנחה" :אז ביקרתם במקומות רבים ושונים בפלסטין וזה דבר טוב מאד .זה יפה מאד שאנחנו תמיד מבקרים
במקומות חדשים במדינתנו פלסטין".
]הטלוויזיה הפלסטינית )פת"ח([16/05/2010 ,

דיווחים בחדשות המגדירים את ישראל כ"פלסטין" – :1
אפילו דיווחי הספורט בתקשורת הרשמית של הרש"פ מוצאים הזדמנות להתכחש לקיומה של ישראל .העיתון אל-
חיאת אל-ג'דידה ,הנמצא בבעלות הרשות הפלסטינית ,דיווח בעניין מאמן קבוצת הכדורגל של אום אל-פחם ,שבצפון
ישראל ,באופן הבא:
"...לאחר שהצליח להעלות את הקבוצה לליגה הלאומית בפעם הראשונה בהיסטוריה של העיר אום אל-פחם,
אחת הערים הערביות הגדולות ביותר בצפון פלסטין הכבושה".
]אל-חיאת אל-ג'דידה[14/05/2010 ,

דיווחים בחדשות המגדירים את ישראל כ"פלסטין" – :2
העיתונאי הערבי-ישראלי ,סעיד חסנין:
"הביקור הזה ]של קבוצת הכדורגל הישראלית מאום אל-פחם בחברון[ הוא פעולה טבעית בין בני העם
האחד ...אין הבדל בין בני פלסטין כולם ,וחובתנו להגן עליה ]על פלסטין[ מהים ועד הנהר".
רדוואן סידר ,מזכיר קרן 'שבאב אל-ח'ליל':
"אנו מברכים את אחינו ]ערביי ישראל[ ...כאן בעיר השהידים ,חברון ...כמו כן ,אני מקווה לראות קבוצה
מפלסטין של הפנים ]ערביי ישראל[ ,באליפות צעירי חברון הבינלאומית".
]אל-חיאת אל-ג'דידה[17/05/2010 ,

מפות השוללות את קיומה של ישראל:
הנשיא ברק אובמה הגדיר את השימוש במפות כגון זו המופיעה בתוכנית הילדים הנזכרת למעלה ,כאיום ביטחוני על
ישראל:
"לעולם לא אתפשר כשהדבר נוגע לביטחונה של ישראל ...לא כאשר ישנן מפות ברחבי המזרח התיכון אשר
אפילו אינן מכירות בקיומה של ישראל".
]כנס אייפא"ק[04/06/2008 ,
יחד עם זאת ,כל המפות שבהן נעשה שימוש בטלוויזיה הרשמית של הרשות הפלסטינית מאז תחילת שיחות הקרבה,
ממשיכות בקו המדיניות העקבית והוותיקה של הרשות הפלסטינית ,המגדירה את כל ישראל כ"פלסטין ",או במילותיו
של הנשיא אובמה" :אפילו אינן מכירות בקיומה של מדינת ישראל".
מפה זו היא דוגמה אחת מני רבות שהופיעו החודש .היא שודרה פעמים
רבות בטלוויזיה של הרש"פ בין התאריכים  17 -4במאי.
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בתכנית הילדים של טלוויזיית הרש"פ" ,בית הבתים ",שודר קליפ שנקרא "אנחנו ילדי פלסטין ",שבו הוצגו תמונות של
מפת "פלסטין" הכוללת את כל ישראל.
]טלוויזיה פלסטינית )פת”ח([14/05/2010 ,

שלילת זכות קיומה של ישראל וקריאה לסיום קיומה של ישראל:
קטע קריינות שהופיע בטלוויזיה הרשמית של הרש"פ המתייחס להקמת מדינת ישראל ,כלל את הקריאה הבאה
לפירוקה של ישראל ,מפני שאדמתה היא אדמה "גנובה":
קריין פלסטיני" :אני מיפו ,אני מחיפה ,אני מעכו ,אני מנצרת ,אני מגמזו ,אני מזכריא ,אני מעין כרם.
מאיפה אתה? מאיפה אתה? ?Where are you from
כמובן שאתה מאוקראינה ,כמובן שאתה מגרמניה ,מפולין ,מרוסיה ,מאתיופיה ,פלאשים )כינוי גנאי ליהודים
מאתיופיה( .למה גנבת את מולדתי ותפסת את מקומי? בבקשה ממך ,תחזור למולדת הראשונה שלך ,כדי
שאני אחזור למולדת הראשונה שלי ,זאת מולדתי .חזור למולדתך!"
]טלוויזיה פלסטינית )פת”ח([04-07/05/2010 ,
תוכנית טלוויזיה של הרשות הפלסטינית מציעה  500דולר למי שעונה שחיפה היא "עיר חוף פלסטינית".
חידון טלוויזיוני זה ,שלפי השקפתו ישראל אינה קיימת ,שודר בטלוויזיה הפלסטינית פעמים רבות במהלך מאי .2010
שאלה המופנית לקהל צופי הטלוויזיה הפלסטינית הרשמית:
"איזו מהבאות היא עיר חוף פלסטינית?":
 .1ראמאללה
 .2בית לחם
 .3חיפה

הערה :עיר החוף היחידה מבין התשובות האפשריות היא חיפה.
]טלוויזיה פלסטינית )פת”ח([23/05/2010 ,

מלחמה דתית – "ריבאט" – נגד הקמתה וקיומה של ישראל מאז 1917
שר ההקדשים ברש"פ ,מחמוד אל-הבאש ,ממשיך להגדיר את העימות עם ישראל כמלחמה דתית חסרת פשרות –
"ריבאט" – למען האיסלאם .לדבריו ,ה"שלום" כמטרה פלסטינית נמצא במקום הרביעי ,אחרי ה"זכויות" הפלסטיניות,
ה"סוגייה" הפלסטינית וה"דת ".הוא מציין כי באף אחת מהמטרות העליונות לא יתבצעו פשרות למען השלום .יתר על
כן ,הוא מעניק לעימות עם ישראל משמעות דתית ,באומרו כי המלחמה נקבעה מראש ,ונחזתה אף בקוראן.
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שר ההקדשים ,מחמוד אל-הבאש:
"מזה  62שנה העם הפלסטיני סובל משני דברים .מאז הנכבה ואולי אף לפני הנכבה כי הנכבה ,למען האמת,
לא החלה בשנת  1948אלא היא החלה אולי כבר בשנת  1917עם ההצהרה המקוללת אשר הבטיחה למי
שלא מגיע לו ]הצהרת בלפור[ ...מהתאריך הזה] ,העם הפלסטיני[ לא חדל ]להיות[ עומד איתן ,לוחם ולוחם
ריבאט )מוראבט( על אדמתו המבורכת ...העימות הזה מפורש בקוראן וחובתנו לגביו ]לגבי העימות[ –
מובהרת בקוראן ...איננו מתנגדים לשלום ,אדרבא אנו שואפים לשלום ,אך לא על חשבון זכויותינו ,לא על
חשבון הסוגייה שלנו ולא על חשבון דתנו".
]טלוויזיה פלסטינית )פת”ח([14/05/2010 ,
המופתי של ירושלים מוחמד חוסיין ,הממונה על ידי הרשות הפלסטינית ,הגדיר את הקונפליקט עם ישראל כמלחמה
דתית חסרת פשרות " -ריבאט" – שהחלה מאז "אסון" הקמת מדינת ישראל:
"המופתי הכללי של ירושלים ושל פלסטין ,השיח' מוחמד חוסיין ,הקדיש את הדרשה של תפילת יום השישי
במסגד אל-אקצא המבורך אתמול לנושא ה"נכבה" של עמנו ...המופתי אמר ,כשהוא פונה למתפללים ברחבת
מסגד אל-אקצא המבורך' :אללה בחר בכם לבצע ריבאט בארץ המבורכת הזאת ...ה'נכבה' נוטעת בנפשותינו
כאבים רבים ,בו בזמן שאנו נוטעים את כוח הרצון לעמידה האיתנה ואת הרצון האיתן לבצע ריבאט בארץ
המבורכת הזאת עד שאללה יכריע את הדבר'...
השיח' מוחמד חוסיין קרא להמשיך בעמידה האיתנה ,ביציבות ,בסבלנות ובריבאט בארץ הזאת ,עד להכשלה
של כל התוכניות אשר שמו להן כמטרה לפגוע בקיום הפלסטיני ,בארץ ובמקומות הקדושים".
]אל-חיאת אל-ג'דידה[22/05/2010 ,

תשבץ של העיתון הרשמי היומי של הרשות
הפלסטינית מציג עולם ללא ישראל:
הגדרה" :עיר פלסטינית"
פיתרון" :יפו"
]אל-חיאת אל-ג'דידה[20/05/2010 ,

קידום שנאה ,השמצה ,עלילות ודמוניזציה
הרשות הפלסטינית ממשיכה להשמיץ את ישראל ,לעשות לה דמוניזציה ולהכחיש את ההיסטוריה הישראלית
בארץ:
"מדינת האפרטהייד הישראלית ,אשר אין ברשותה שום מורשת תרבותית ושום סמל מאחד לחברה אשר
נולדה מתוך רחם המתקפה הציונית ,המערבית האימפריאליסטית ,שואפת ומתאמצת לנכס ולייחס לעצמה
סמלים ויסודות של הזהות הלאומית הפלסטינית".
]אל-חיאת אל-ג'דידה[19/05/2010 ,
כתב חדשות בטלוויזיית הרשות הפלסטינית משמיץ את ישראל ואת הקמתה:
"בשעה שהעולם הרים את קולו כדי לשפוט את הנאצים והציב עמודי תלייה לפושעים בנירנברג ,פושעים
אחרים הפיצו בפלסטין הרג ,הרס וגירוש ,לנגד עיני העולם .זהו העולם החופשי ,העולם אשר יכול היה לשפוט
את הפושעים ]בנירנברג[ ,אך במקביל יצר מהקורבן פושע עתידי ושחרר לו את הרסן בחסות תסביך האשמה,
תסביך המעורר ומגויס רק כאשר הקורבן היה יהודי ומאוחר יותר ישראלי".
]טלוויזיה פלסטינית )פת”ח([16/05/2010 ,
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קריקטורות של הרשות הפלסטינית ממשיכות לדמות את ישראל והיהודים לבעלי חיים:
כריש המצוייר כמגן דוד המייצג את ישראל ,טורף מפה הכוללת את
כל ישראל ,אך מסומנת כ"פלסטין".

]אל-חיאת אל-ג'דידה[23/05/2010 ,

המשט לעזה
הרש"פ ,בכל דרגיה ,ניפחה את העימות שנוצר עם המשט לעזה
והשתמשה בו כאמתלה לעשיית דמוניזציה ולליבוי השנאה לישראל.
בעוד שביקורת הנמתחת על מדיניות ישראל היא דבר מקובל,
הרש"פ ניצלה תקרית הזו כבסיס לליבוי ולקידום שנאה באופן מוגבר ואינטנסיבי .זאת ,בדרך של השמצה והעללת
עלילות על ישראל ,גם בנוגע לתקרית וגם בדרך של הכללות כגון שימוש באמירה ש"ההתנהגות הרצחנית הזאת היא
חלק מההתנהגות ומהאופי של ישראל ".עניין זה ידווח בהרחבה בדו"ח ההסתה של מבט לתקשורת פלסטינית של
חודש יוני.
יו"ר הרש"פ ,מחמוד עבאס בכבודו ובעצמו ,האשים את ישראל ברצח שהוחלט ותוכנן מראש:
מחמוד עבאס" :משמעות הדבר היא כי ההחלטה הזו היתה מתוכננת מראש .הם רצו ליצור התנגשות .ראשית ,הם
לא רצו לאפשר ]את כניסת הספינות לעזה[ ,אך הם היו נחושים מלכתחילה ליצור התנגשות .היתה להם אפשרות
אתמול לנהוג בדרכי שלום עם האנשים האלה ,כי מי שבאו לעזה הם אזרחים אנשים שוחרי שלום שלא באו לתקוף,
לא באו עם נשק או עם צבא .הם באו עם ציוד הומאניטארי .לפיכך ,זוהי החלטה מתוכננת מראש להרוג וליצור
התנגשות עם האנשים האלה ולקחת אותם לנמלים בישראל ...ישראל תמיד מתעלמת מכל הנורמות הבינלאומיות,
מכל החוקים הבינלאומיים ,מכל החוקים ההומאניטאריים .שום דבר לא מעניין אותה ,לא שואלת ]אף אחד[ על שום
דבר".
]טלוויזיה פלסטינית )פת”ח([31/05/2010 ,

עידוד והאדרה של טרור ואלימות
האדרת מחבלים בשיר ילדים על מלחמה עתידית נגד ישראל
תוכנית טלוויזיה של הרש"פ "בוקר טוב ירושלים" הקדישה תוכנית לכבוד האסירה המחבלת סנאא שחאדה ,אשר
מרצה שלושה מאסרי עולם בגין הסעת מחבל מתאבד לירושלים ב .2002-שתי אחייניותיה הקדישו לה שיר מלחמה:
ילדה :1
"אני רוצה לקרוא לך ]לאסירה סנאא שחאדה[ שיר:
'מה אני עושה פה כשאויבי נמצא באדמת אבות
אבותיי?
אני רוצה להגן ,אני רוצה להילחם,
אני רוצה לשאת מקלע ורובה".
שתי הילדות יחד:
"ומחר כשתתרחש המלחמה,
לא יהיה לי איכפת ממך ]האויב[ ולא מהמערב.
ומחר כשתתרחש המלחמה,
לא יהיה לי איכפת ממך ]האויב[ ולא מהמערב.
ואת ישראל נכה ,ואת ישראל נכה,
ונחזיר אותך ,ארץ אבותיי ,ונחזיר אותך ,ארץ
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אבותיי".
]טלוויזיה פלסטינית )פת”ח([28/05/2010 ,

האדרת טרור
הרש"פ מתעלמת מדברי ההנהגה האמריקאית נגד האדרת הטרור ,והיא ממשיכה בהאדרת מחבלים באמצעות
קריאת אירועים על שמם .גרוע מכך ,נאמר לילדים פלסטינים באופן מפורש כי קריאת אירוע על שם המחבל אבו
ג'יהאד היא על מנת שיראו אותו כדמות לחיקוי:
"אתמול בערב הסתיימה האליפות השנייה על שם השהיד אבו ג'יהאד לכפירים ]ילדים[ במועדון הנוער באבו
דיס ,אשר נערכת מדי שנה בחסות תנועת השחרור הלאומי הפלסטיני פת"ח...
אבו הלאל דיבר על יום השנה למות השהידים המפקד השהיד ,ח'ליל אלוזיר "אבו ג'האד ",ועל מסע המאבק
שלו .הוא הזכיר לכפירינו שנלך באותה דרך של אבו ג'יהאד ואבו עמאר ]יאסר ערפאת[".
]אל-חיאת אל-ג'דידה[16/05/2010 ,
אבו ג'יהאד )ח'ליל אל-וזיר(  -ממייסדי פת"ח ,סגנו של יאסר ערפאת .עמד בראש זרוע הטרור של הארגון
לשחרור פלסטין )אש"פ( .תיכנון פיגועי טרור רצחניים רבים ,ובכללם הפיגוע הקשה ביותר בתולדות ישראל,
חטיפת אוטובוס ורציחת  37אזרחים ,מתוכם  12ילדים.
טורניר ספורט על שם המחבל עבדאללה דאוד:
כותרת" :בית לחם :טורניר ]כדורגל[ ע"ש השהיד אבו אל-קאסם של קבוצות מנגנוני הביטחון מתחיל ביום
שישי"
"הגרלת טורניר הכדורגל אשר נושא את שמו של השהיד עבדאללה דאוד אבו אל-קאסם ,נערכה אתמול
במטה המבצעים המשותפים במחוז בית לחם .בטורניר לוקחות חלק קבוצות של מנגנוני הביטחון במחוז בית
לחם"...
]אל-איאם[17/05/2010 ,
עבדאללה דאוד  -פעיל תנזים שהיה אחראי לפיגועי ירי רבים .היה אחד המחבלים שנמלטו לכנסיית הקבר
בבית לחם במבצע 'חומת מגן' בשנת  ,2002כשהם ממשיכים להתנגד לצה"ל תוך שימוש באתר המקודש
לנצרות ובנזירים שבתוכו כמגנים אנושיים.
קבוצת כדורגל על שם המחבל מאג'ד אבו שראר:
במסגרת כתבה על אירוע כדורגל על שם פייסל אל-חוסיני ,שנערך ברפיח ,הוזכרה הקבוצה על שם השהיד מאג'ד אבו
שראר:
"משחק הגמר של גביע האליפות נערך בין קבוצת א-זרנוקה והקבוצה על שם השהיד מאג'ד אבו שראר".
]טלוויזיה פלסטינית )פת”ח([14/05/2010 ,
מאג'ד אבו שראר  -בכיר בפת"ח ובזרוע הטרור של אש"פ בשנות השבעים.
אף סגן מזכיר הוועד המרכזי של פת"ח ובכיר הרש"פ לשעבר ,ג'יבריל רג'וב ,פיאר את הטרור כשהוא משווה "זריקת
רימון" ל"בניית בית ספר":
רג'וב" :בניית בית ספר וזריקת רימון בעיניי הם התנגדות .אני בונה את בית הספר כדי לחזק את סיבות
העמידה האיתנה של עמי ,כאחד מאופני ההתנגדות ,וכשיהיה צורך לזרוק רימון ו]לשגר[ רקטה ,גם כן אעשה
זאת מתוך אמונתי בניצחון הבלתי נמנע של הסוגיה שלי ובצדקתה ונכונותי האיתנה להקריב למען הסוגיה
הצודקת הזאת".
]טלוויזיה פלסטינית )פת”ח([12/05/2010 ,
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פיאור פיגוע חטיפת אוטובוס שבו נרצחו  37איש על ידי המחבלת דלאל מוגרבי:
ג'מיל דוויק ,יו"ר מוסד אל-ראזי לתרבות וחברה:
"חודש מרץ על סדר היום הפלסטיני הוא חודש חשוב מאד ,מלא באירועים .האירועים שלו חשובים גם כן.
החל מיום האישה הבינלאומי ,עבור ביום האישה הפלסטיני ,זהו יום השנה למותה כשהידה של דלאל מוגרבי,
יום התרבות ב 13.03-ולאחר מכן יום השנה לקרב כראמה"...
]טלוויזיה פלסטינית )פת”ח([17/05/2010 ,
דלאל מוגרבי  -הובילה את מתקפת הטרור הרצחנית ביותר בתולדות ישראל בשנת  ,1978במהלך חטיפת
אוטובוס שבה נרצחו  37אזרחים ,מתוכם  12ילדים.

הפסקת הטרור היא זמנית
בנוסף להאדרת הטרור הנמשכת ,הרש"פ מעבירה שוב ושוב לאוכלוסייה שלה מסרים מתנצלים על כך שהיא קיבלה
את הדרישה האמריקאית להפסיק הטרור בזמן השיחות .בכיר פת"ח נביל שעת' ,נאם פעמיים בתוך יומיים ,ובדבריו
נקט לשון מתנצלת על הפסקת האלימות ,והדגיש כי זהו אילוץ שהתקבל בנסיבות הנוכחיות .בין ההצדקות של שעת'
לעצירת "המאבק המזוין" כלולים הנימוקים" :בתקופה הנוכחית הוא איננו אפשרי או איננו יעיל" ",הוא הפך בלתי רצוי
בזמן הנוכחי" ",התנאים הבינלאומיים אינן מאפשרים לנו לעסוק במאבק מזוין".
"חבר הוועד המרכזי של תנועת פת"ח ונציב קשרי החוץ בה ,הציר ד"ר נביל שעת' ...הדגיש כי אסטרטגיית
המאבק המוצהרת של פת"ח היא אימוץ המאבק העממי ההולך וגובר ו'הבלתי אלים' נגד ישראל ,בשל אי
היכולת לעסוק במאבק המזוין ,אשר הפך בלתי רצוי בזמן הנוכחי ,אף על פי שהוא זכות של העם הפלסטיני,
שערבו לה כל האמנות וההחלטות הבינלאומיות...
שעת' אמר" :אני הבהרתי זאת למנהיגי תנועת חמאס; אמרתי לאסמאעיל הניה במהלך פגישתי עמו בזמן
ביקורי בעזה כי התנאים הערביים ,האזוריים והבינ"ל אינם מאפשרים לנו לעסוק במאבק מזוין ,וכי יש לרכז
את כוחותינו לשם חיזוק ההתנגדות הבלתי אלימה ...שעת' הדגיש כי המאבק הבלתי אלים אינו פחות מכובד
מהמאבק המזוין ,וכי אין משמעותו כניעה לדרישות הישראליות".
]אל-חיאת אל-ג'דידה[20/05/2010 ,
נציב קשרי החוץ בתנועת פת"ח ,ד"ר נביל שעת':
"אין משמעות ההתרחקות מהמאבק המזוין בזמן הנוכחי דחייתו באופן מוחלט ...הוא ציין כי הקושי שבעימות
מחייב את העם הפלסטיני לגוון בפעילות המאבק שלו – יחד עם הדגשת חשיבותו של המאבק המזוין ,אשר
הניח את הבסיס לקיום המדינה ותרם לשמירה על הזכות ולהצגתה בפני העולם – משום שהמאבק המזוין
בתקופה הנוכחית איננו אפשרי או איננו יעיל בשל הקשיים שעמם ממתמודד העם הפלסטיני".
]אל-חיאת אל-ג'דידה[21/05/2010 ,
מאמר העורך בעיתון היומי הרשמי של הרש"פ חוזר על ההסבר להפוגה מהטרור:
"אין לי כל ספק כי גורל הכיבוש לחלוף מן העולם ...אין לי גם ספק שההתנגדות העממית היא האופציה
ההכרחית מבין האופציות של המאבק הלאומי לסילוק הכיבוש ,שכן האופציה של המאבק המזוין בלתי
אפשרית בזמן הנוכחי".
]אל-חיאת אלג'דידה[24/05/2010 ,
מנהיג פת"ח עבאס זכי ,חבר הועד המרכזי של פת"ח ,מצדיק חזרה לאלימות:
"חבר הועד המרכזי של פת"ח עבאס זכי ,לא סבור כי יושג הסכם פלסטיני-ישראל בצל הממשלה הימנית
הקיצונית ,אך הוא השאיר את השער פתוח בפני "חזרה להחלטה  181ולכל צורות המאבק ,ובכלל זה המאבק
המזוין ,אם ייכשל המו"מ ...ולכן ,השער הינו פתוח בפני חזרה אל האו"ם ,כך שלהחלטות  242ו  338-לא
יהיה עוד ערך ,ותהיה חזרה אל החלטה ] 181מ 29-בנובמבר  ,[1947היא החלטת החלוקה ותעודת הלידה
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של ישראל ,ושל המדינה הפלסטינית .ובנוסף ,חזרה אל החלטת האו"ם  ,3236הנותנת לעם הפלסטיני את
הזכות לכל צורות המאבק ,ובכלל זה המאבק המזוין...
הוא קרא 'לכינוס שיאחד את הנהגת פת"ח וחמאס ,בראשות מחמוד עבאס'  ...והוסיף" :אנחנו בעד כל מי
שמגן על המולדת ונושא נשק כדי להגן עליה ,מפני שהוא תומך ברעיון של פת"ח של ההתנגדות .כמו כן ,אנו
עומדים עם כל מי שיוצא נגד הלובי הציוני ומבודד את ישראל ,ושם אותה בפינה".
]אל-ר'ד )עיתון ירדני([22/05/2010 ,

מסקנות:
מזכירת המדינה ,הילרי קלינטון ,אמרה בוועדת המשנה לתקציב האמריקאי ,ב 23-באפריל :2009
"אנו נעבוד רק עם רשות פלסטינית אשר תקבל באופן ברור וחד משמעי את תנאי הקוורטט:
מחויבות לאי-שימוש באלימות ,הכרה בישראל וקבלת ההסכמים וההתחייבויות הקודמות ,ובכלל זה מפת
הדרכים"] ".שלב ראשון במפת הדרכים' :כל המוסדות הפלסטינים הרשמיים יחדלו מהסתה נגד ישראל["'.
מבדיקת הצהרות ראשי הרש"פ ,חינוך הנוער הפלסטיני והתקשורת שבשליטת הרשות ,עולה בבירור כי הרשות
הפלסטינית אינה ממלאת את התנאים שהוצגו על ידי מזכירת המדינה ,ולא מקיימת את התחייבותה "לפעול נגד
ההסתה מכל סוג".
בחודש הראשון מאז פתיחת שיחות הקרבה ,הרש"פ לא רק שאינה מקבלת 'באופן ברור וחד משמעי' את התנאים
האלה ,אלא היא אף עושה את ההיפך מכך; הרשות הפלסטינית' ,באופן ברור וחד משמעי' שוללת את קיומה של
ישראל ,מסיתה לשנאה ומאדירה את הטרור והאלימות.
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