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  מבט לתקשורת פלסטינית
  

   - ח מעקב אחר הסתה "דו
  2010 יוני -פ בזמן שיחות הקרבה "הרש

  

  ק זילברדיקא'איתמר מרכוס ונאן ז
 
 

 
 
 
 
 
 

    : הקדמה
ר הרשות "יו.  יצרה תקווה לחידוש תהליך השלום בין ישראל והפלסטינים2010פתיחת שיחות הקרבה במאי 

עם דגש מיוחד על , פ תמלא את התחייבויותיה"הודיע כי הרש, מוד עבאסמח, ח" תנועת פתראשו) פ"רש(הפלסטינית 
  .הפסקת ההסתה

 

 
  : ממצאים

שינוי באיכות המסרים  מםיהחודשיים שעברו לא הביאו ע, עם זאת
מבדיקת . הרשות הפלסטינית לפלסטיניםח ו"פתהמועברים על ידי 
תכניות הילדים , התקשורת הרשמית שלה, פ"דברי בכירי הרש

הרשות : מתגלה תמונה קודרת, פ"רועים הנערכים בחסות הרשואי
 והדרישותהעקרונות , תנאיםהפלסטינית ממשיכה להפר את כל ה

לקבלת הפלסטינים , רביעייה הבינלאומיתב וה"שהוצבו על ידי ארה
  .תהליך שלוםבכשותף 

  

ראשי , למדינות המערב באנגליתהנאמרים בניגוד לדברים המתונים 
בשליטת הנמצאת קשורת הפלסטינית הרשמית ח והת"תנועת פת

מגדירים את הסכסוך ,  של ישראלקיומההכחיש את ממשיכים ל, עבאס
וממשיכים , לותיל דמוניזציה ועבמסרים שלמעודדים את השנאה לישראל , עם ישראל כמלחמת דת למען אללה

  :להאדיר את הטרור והאלימות

, כי ערים ישראליות לאורך כל הארץ, וכית הפלסטיניתבטלוויזיה החינ, הרשות הפלסטינית ממשיכה ללמד •
 .הן ערים פלסטיניות, כולל יפו וחיפה

על ידי שימוש בטרמינולוגיה המתייחסת , התקשורת הפלסטינית הרשמית שוללת את זכות הקיום של ישראל •
 ."48המולדת הכבושה בשנת "לישראל במלים 

ריבאט פי סביל 'לא כסכסוך טריטוריאלי אלא כ, רשמיים פוליטיקאים ואנשי דתבפי הסכסוך עם ישראל מוגדר  •
 . מלחמה דתית למען אללה–' אללה

 ."אויבי אללה"פ מכנה את היהודים "איש הדת הבכיר ברש •

 "?נכון, היהודים הם אויבינו: "מנחה בטלוויזיה הפלסטינית בשיחה עם ילד •

 פ ממשיכה להאדיר מחבלים"הרש •

 ."זור למאבק החמושהזכות לח"מצדד בפ "והרשח "בכיר פת •

 ." כלומר החלטה זמנית הגנתית, החלטה טקטית"מ היה "מסביר כי המופ "והרשח "בכיר פת •
  ."מבט לתקשורת פלסטינית"ההדגשות הוספו על ידי , זה במחקרמופיעים היטוטים בצ: הערה

  :מחלקת המדינה האמריקאית
 הסבב הראשון של שיחות הקרבה עם המנהיגים הישראלים סיום לאחר "

 אווירה שתוביל לשיחות תרי צעדים ליצנוקטיםשני הצדדים , ניםוהפלסטי
 הנשיא עבאס כי הוא יפעל נגד הצהרתו שלבתוך כך נכללת . מוצלחות

  ..."ההסתה על כל סוגיה
 ]2010,  במאי9, וושינגטון[
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 :מחקרה

     
  : לגיטימציה ואי הכרה בקיומה של ישראל- דה. 1
  

  :פלסטינית מכחישות את קיומה של ישראלתוכניות חינוכיות של הרשות ה

כל ישראל היא כי ו, הטלוויזיה הפלסטינית הרשמית ממשיכה ללמד את הילדים לראות עולם שבו ישראל אינה קיימת
  ."מדינת פלסטין"חלק מ

  
 להלן ".יםיפלסטינ" כ,הטלוויזיה הפלסטינית שידרה מחדש סרט תיעודי המתאר ערים ואתרים ישראלים, החודש

  :סרט התיעודי בטלוויזיה הפלסטיניתתוך הל מתמלי
לאורך חוף הים מרצועת עזה ,  במישור החוף הפלסטיניבטאהמת, עומק נוסף בפלסטיןיש עזה ללגדה ו..."

 עיר תיירותית ,נמל פלסטיני נודע המחבר את ההר לים, חיפה. בהרי הכרמלשבדרום ועד חיפה שואשקלון 
מצפון . 1948לפני שנפלה בידי הכיבוש בשנת , לסטינים במיוחדשנהנתה ממעמד גבוה בקרב הערבים והפ

היא העיר , מזרח לעכו נגיע לעיר בעלת היסטוריה וחשיבותמ... על חומותיה האדירות, לה אנו מוצאים את עכו
, כלת הים, תיקהועיר חוף , יפו]... הכנרת[אגם טבריה , לצד אגם מפורסם, הממוקמת לרגלי ההר, טבריה

שוכנת על חופו המזרחי של הים התיכון ובלב מישור החוף ... מקום מפגש הציוויליזציות, לעולםשער פלסטין 
  ..."הפלסטיני

  ]2009 - 2007שודר גם עשרות פעמים בין ; 21/06/2010, )ח"פת(הטלוויזיה הפלסטינית [
 
 

כלל ,  פלסטיניות שונותחידון טלוויזיוני חינוכי של הטלוויזיה הפלסטינית בהשתתפות סטודנטים מאוניברסיטאות
  ".פלסטין" את ישראל כותשאלות ותשובות המציג

  :להלן התמליל של שלוש שאלות שונות מהתוכנית

 
  :המנחה

 335- אורך החוף הפלסטיני מגיע ל" ]:לא נכון/שאלת נכון[  .1
 . מ"ק

  ."מ" ק235היא ] התשובה הנכונה [. נכוןלא": התשובה
 עד הנקודה מ הוא המרחק מדרום עזה" ק235: הערה[

  ]הצפונית ביותר בישראל

  
הבבונג 'המכונה , העיר הפלסטינית":] לא נכון/שאלת נכון[  .2

 .היא חיפה' של פלסטין
  ."היא נצרת] התשובה הנכונה ['. נכוןלא': התשובה היא"

 
 : שטחה של פלסטין מגיע ל: שאלה קלה" :המנחה  .3

  . ר" קמ27,000. 1
  .ר" קמ51,000. 2
  ."ר" קמ81,000. 3

  ." ילומטר מרובע ק27,000, הראשונההתשובה  ":חרהמת
  ."זוהי תשובה נכונה. ר" קמ27: כולנו צריכים לדעת את שטח פלסטין, כמובן" :המנחה

  .]הגדה המערבית ורצועת עזה, ר הוא השטח הכולל של ישראל" קמ27,000: הערה[

  ]25/06/2010, )ח"פת(טלוויזיה פלסטינית  [
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פלסטין "ו" פלסטין הכבושה"ישנה ; ישראל אינה קיימת: ה הפלסטיניתדיווחי חדשות בטלוויזי
  ."הגזולה

  
התקשורת הפלסטינית הרשמית משתמשת בטרמינולוגיה המכחישה את קיומה של ישראל ואת הלגיטימיות של 

  :קיומה
 

  ".'48מולדת שנכבשה בשנת "פחם נמצאת ב- אום אל: פ" של הרשהיומי העיתון -1

ערך טקס הוקרה גדול לכבוד קבוצת הכדורגל ] בתוך ישראל[פחם -ר הערבית אום אלאהלי בעי-מועדון אל"
   ".48במולדת שנכבשה בשנת כדי לחגוג את עלייתה לליגה הלאומית , הראשונה שלו

  ]18/06/2010, דידה'ג-חיאת אל-אל [
  

נמנע  ,)"מנואלפרשת ע("ת עדתיות בחברה הישראלית ובעי בדיווח חדשות בטלוויזיה הפלסטינית בנושא -2
אלה שגזלו את פלסטין בחיפוש אחר מולדת "בחר לתאר את הישראלים כו,' ישראל 'שםהביטוי מנחה התכנית מ

   ."   שתקבץ אותם, מדומה

 שגזלו את פלסטין אלהשל ] הפנימיים[ הסכסוכים ית בהיסטורימקרה הראשון ולא יהיה האחרוןהאינו  ה ז..."
  ." אותם שתקבץ,בחיפוש אחר מולדת מדומה

  ]17/06/2010 ,)ח”פת(טלוויזיה פלסטינית [
  

פ מתייחס לישראל במספר רב של ביטויים השוללים את הלגיטימיות של ישראל ומתכחשים " יומון הרש-3
  ".'48שטחי "-ו" 1948-שנכבשה ב] האדמה "[" ,הפנים הפלסטיני: "לקיומה

 בגנות הטבח שביצעו כוחות ,1948בש בשנת ים שנכִנְ$ַ ערים פלסטיניות !בכמההפגנות נערכו אתמול "
כוחות הכיבוש הכריזו על מצב כוננות כדי להתמודד עם התפתחויות , בתוך כך. הכיבוש נגד ספינות החירות

  .'48 בשטחיכלשהן 
 שלטונות הכיבוש ת החליטה להכריז על שביתה היום במחאה על פגיע'48בשטחי ועדת המעקב העליונה 

  ".הישראלי בצי החירות
  ]01/06/2010, דידה'ג-חיאת אל- אל[

 

בהתייחסות למדינת " הכובש" פלסטינים הולכים בעקבות הנהגת הרשות הפלסטינית ומשתמשים במונח -4
  .1948ישראל של גבולות 

אנו חייבים להביע הערכה כלפי בני  ':... עלי עבידאת',צעצוע או ספרגרום לחיוך באמצעות ' קמפייןמתאם "
ִתושבי הְ;נים הפל' [יםִנְפַּהעם 6 ,  על עמידתם בפני הייהוד והישראליזציה]אזרחי ישראל כינוי לערבים - 'סטיניַ

ונשארו ] בתוך ישראל[שכן הם אלו שהחזיקו מעמד באדמותיהם , ועל עמידתם לצד בני עמם בגדה וברצועה
  "'. הפלסטיניאשר לא הצליח להפריד ביניהם ולעקור אותם מהמרקם החברתי, כעצם בגרונו של הכובש

  ]18/06/2010, דידה'ג-חיאת אל-אל [
 

  .ישראלאזרחי הערבים  ניכור של ת ומשבחת גילויי הרשות הפלסטינית מעודד-5
  

ראיין איש תקשורת ערבי ישראלי על השתתפות שחקני כדורגל ערבים , דידה'ג-חיאת אל-אל, פ"עיתון הרש
במולדת "אלא , בישראללא ישראלים כמי שחיים פ התייחס לערבים "עיתון הרש. בנבחרת ישראל בכדורגל

  :זהותו הישראלית והדגישו את שלילת ",'48הפלסטינית  שנכבשה בשנת 
ומסרבים להניף את , אישים ערבים בתחום הספורט מביעים את גאוותם במולדת הפלסטינית האם": כותרת

  "דגל ישראל
] ישראלאזרחי הערבים  ['48ת שנכבשה בשנת במולדת הפלסטיני הציבור הערבי הפלסטיני ,יום אחרי יום"

, למרות הניסיונות לבצע ישראליזציה וייהוד,  הערבית הטהורהו ואת השתייכותומבטא את שורשיות
שפקדה את בני העם הפלסטיני והתפזרותו ] הקמת מדינת ישראל[שמתקיימים במלוא המרץ מאז הנכבה 

  .]..1948מאז  [בכל רחבי העולם



 

Phone: 972-2-625-4140 • info@palwatch.org • www.palwatch.org • Jerusalem, Israel  
4

אם נבחרת הכדורגל ...':  אמר...זוהיר אנדראוס,  הבולט]ערבי ישראליה [ך המדיניהפובליציסט והעור
משום שאיני חש כל שייכות , לא אניף את דגל המדינה העברית, הישראלית תגיע מחר לגמר גביע העולם

הימצאותם של שחקנים ערבים בנבחרת אינה משרתת את הסוגיה ואולי אף  ...לדגל הזה ולהמנון הישראלי
משום שמכונת התעמולה הציונית עלולה לנצל את השחקנים הללו כדי לנסות לשווק לדעת , ישה אותהמחל

  '.הקהל העולמית את הדמוקרטיה המזויפת שלה
 - 'הפנים הפלסטיני'קיצור של [ ניםְ$ַ! והיישובים הערביםהערים , קישוטם של הכפרים': אנדראוס המשיך

מסרבת ] אזרחי ישראלם ערביה [ווהעובדה שקבוצה ז, ות במונדיאלבדגלי המדינות המשתתפ] כינוי לישראל
אם התנהגות זו ; צעד סמליכיכולים להיחשב ם אינ, סירוב מוחלט להניף את דגלי ישראל בכל האירועים

 - המקוריים של האדמה בעליה, אגב,  שהם-הרי שהיא מוכיחה כי הפלסטינים בישראל , מוכיחה דבר מה
  '...השייכות למדינה העברית- את תחושת הניכור ואיתקשורת באמצעי המנסים לבטא

המדינה שסבלה ממדיניות , קיומו של המונדיאל הראשון ביבשת השחורה בדרום אפריקה': אנדראוס אמר
זו הזדמנות טובה להפנות . הוא הזדמנות מצוינת לחבר בין פוליטיקה לספורט, האפרטהייד, ההפרדה הגזעית

יביאו בסופו של דבר ... הפלסטינים ב$ניםך מדיניות האפליה הגזעית נגד לישראלים את המסר שהמש
  "'.להפיכתה של ישראל למדינת כל גזעניה וקיצוניה

  ]20/06/2010, דידה'ג-חיאת אל-אל [
  

שוללת את הלגיטימיות של , רכאת אבו ב'נג, ח" חברת המועצה המחוקקת הפלסטינית מטעם מפלגת פת-6
  .מאשרת את דבריהכנית ובתהמראיינת ו, וצופה את סופה" שות שהעולם שתל בגופנוי"ישראל ומתארת אותה כ

,  הישות הזאת- אני בטוחה כי מדינת ישראל " :את אבו בכר'נג, ח"חברת המועצה המחוקקת מטעם תנועת פת
 מתחיל הסוף של ]תקרית המשט לעזה [מפה - בעצמותינו ובהיסטוריה שלנו, שהעולם שתל אותה בגופנו

  ." ת העושקת הזאתהישו
  ."נכון: "המנחה

 ]01/06/2010 ,)ח”פת(טלוויזיה פלסטינית [
 

והביע הסכמה עם קריאתה ליהודים , פ פרסם מאמר דעה המברך את הלן תומאס" העיתון הרשמי של הרש-7
 בסגל עיתונאי תפקידההיא נאלצה לעזוב את , בעקבות דבריה. לגרמניה ולפולין" לחזור"לעזוב את ישראל ו

  . שנה40 החזיקה במשך ושב, בית הלבןה

והיא , לקשישה נמאס ...אין איש אחד שיכול שלא להכיר את פניה של הלן תומאס... הקשישה של הבית הלבן"
במשך זמן רב היא נהגה לדרבן את עמיתיה העיתונאים . אמרה דבר יפה בסוף הקריירה המקצועית שלה

תית השקרית רולהתעורר מהתרדמת התקשו, ישראלי-נילומר דברים הוגנים לגבי האמת בסכסוך הפלסטי
הדהדה , בנושא המורשת היהודית] עיתונאים[שם נערכה מסיבה , אך הצהרתה האחרונה בבית הלבן, שלהם

זו . שהיהודים יצאו מאדמות פלסטין ויחזרו למקום ממנו הם באו': היא צעקה. בין קירות הבית הנשיאותי
, עליהם לשוב לבתיהם בפולין. ולא אדמתם של הגרמנים או הפולנים, אדמה כבושה השייכת לפלסטינים

  "'.אמריקה וכל מקום אחר, גרמניה
  ]10/06/2010, דידה'ג-חיאת אל-אל [
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  :מפות השוללות את קיומה של ישראל
  

כאיום ביטחוני על , לעילהנשיא ברק אובמה הגדיר את השימוש במפות כגון זו המופיעה בתוכנית הילדים הנזכרת 
  :ישראל

 שאפילו  מפות ברחבי המזרח התיכוןלא כאשר יש... לעולם לא אתפשר כשהדבר נוגע לביטחונה של ישראל"
  ."אינן מכירות בקיומה של ישראל

 ] 04/06/2008, ק"כנס אייפא[
 

,  של הרשות הפלסטינית מאז תחילת שיחות הקרבההרשמיתהמפות שבהן נעשה שימוש בטלוויזיה , עם זאת
   ."פלסטין"המגדירה את כל ישראל כ,  המדיניות העקבי של הרשות הפלסטיניתממשיכות בקו

 
 משרד החקלאות של הרשות -1

" פלסטין"הפלסטינית מציג מפת 
  .המוחקת את ישראל

  
  
  
  
  

]/ps.gov.moa.www://http ,גישה :
30/06/2010[  
 

 

 
 
 

 
רכזית לסטטיסטיקה  הלשכה הפלסטינית המ-2

. המוחקת את ישראל" פלסטין"מציגה את מפת 
  :"שטח פלסטיני"המפה מוגדרת כ

  
  

 
]asp.Default/atlas/ps.gov.pcbs.atlas://http ,

 ]30/06/2010: גישה
 
 

 
 

הלשכה הפלסטינית בחסות " ,האטלס הסטטיסטי של פלסטין" אתר -3
מציג תמונה של כדור הארץ שעליו המפה השלמה , המרכזית לסטטיסטיקה

 ".פלסטין"של 
 

  
  
  

]/ps.gov.pcbs.www://http ,2010/0630/: גישה[    
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  ):1(המוחקות את ישראל " פלסטין" הטלוויזיה הפלסטינית מציגה מפות של -4
הטלוויזיה הפלסטינית בחרה להתמקד ולהציג דוגמאות מעבודות העץ , טלוויזיוני העוסק באומן גילוף פלסטיניבקטע 

 מופיע הדגל הפלסטיני אחת מתחריטי המפות המוצגיםעל כל . המוחקת את ישראל" פלסטין" מפת כל תבצור, שלו
  . מגולפת בתחתית המפה" פלסטין"המילה . ותמונה של יאסר ערפאת

  

       
  

  ]27/06/2010, )ח"פת(הטלוויזיה הפלסטינית [
 

המוחקות את " פלסטין" הטלוויזיה הפלסטינית מציגה מפות של – 5
  ):2(ישראל 

בקטע העוסק במורשת הפלסטינית בתכנית אקטואליה שבועית בשם 
בחרה הטלוויזיה הפלסטינית להתמקד במפה " ,פלסטין הבוקר הזה"

  .שראלרקומה המבטלת את קיומה של י
  
  
  

  ]02/06/2010, )ח"פת(הטלוויזיה הפלסטינית [

 
 

 
 

  :תשבץ פלסטיני מכחיש את קיומה של ישראל
מגדירים באופן תדיר ערים ואזורים , פ"תשבצים בעיתון הרשמי של הרש

  :"פלסטין"ישראליים כחלק מ
  " עיר פלסטינית: "הגדרה
  "עכו: "פיתרון

  
  
 
 
  
  
  

  ]27/06/2010, דידה'ג-חיאת אל- אל[
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בחידון טלוויזיוני שבו מתחרים קבוצות :  לדוגמה".פלסטין"פלסטינים מתייחסים באופן שגרתי לכל ישראל כ
שאלה על , סטודנט מאוניברסיטת בית לחם, נשאל אחד המשתתפים, פ"סטודנטים ממוסדות לימוד שונים ברש

הנתון הזה נכון רק  (ר" קמ27,000הוא " פלסטין"חה של ואמר כי שט, הסטודנט חישב בקול רם. שטחה של ירדן
  : מנחת התכנית שיבחה את חישוביו.)הגדה המערבית ורצועת עזה, אם נכללים בו ישראל

 
  : -שטחה של ירדן מגיע לכ: והשאלה אומרת. ההשכלה הכללית] שאלה בתחום: "[המנחה

  . ר" אלף קמ30 .1
  .ר" אלף קמ60. 2
  ." ר" אלף קמ90. 3

  

של הכולל  שטחזהו ה[ר " קמ27פלסטין הוא ] שטח [...ר" אלף קמ90": )חםאוניברסיטת בית ל(סטודנט 
  ."ר" אלף קמ90 - שלוש פייותר מבערך גדולה מפלסטין ] ירדן[והיא ) הגדה ועזה יחד ,ישראל

  ."התשובה נכונה למעשה. ..ניתוח הגיוני ":המנחה
  ]11/06/2010 ,)ח”פת(טלוויזיה פלסטינית [

 
 

 

  וריה של ישראל במטרה לשלול את זכות קיומהפ מכחישה את ההיסט"הרש
  

היא ,  ובמיוחד לירושלים, שנות היסטוריה של ישראל ושל הקשר של היהודים לארץ ישראל3000-הכחשת יותר מ
. טענה זו חוזרת שוב ושוב כבסיס לשלילת זכות הקיום של ישראל. חוט השדרה של האידיאולוגיה הפלסטינית

נשי דת א, מפי אקדמאים, משיכה להישמע שוב ושוב בתקשורת הפלסטיניתהכחשת ההיסטוריה של ישראל מ
  :בכירים ומנהיגים פוליטיים

  
  .את הקשר של היהודים לכותל המערבימכחיש , מוחמד חוסיין' שיחה, המופתי הפלסטיני  -1

 ובמיוחד בהפרות החוזרות והנשנות נגד, הפגישה עסקה בהתפתחויות האחרונות בזירה הפלסטינית..."
 תוכניות לייהוד ביצוע המופתי הכללי הזהיר מפני ...אקצא המבורך-ובראשם מסגד אל, המקומות הקדושים

  ." שמטרתן להפכו למרכז עבור העם היהודי,] המערביהכותל[ראק וב- אלקיר
   ]14/06/2010, דידה'ג-חיאת אל- אל[

  
-  ובתפילת יום השישי במסגד אלהשבדר... המופתי הכללי של ירושלים ושל פלסטין, מוחמד חוסיין' השייח"

, הצביע על כך ששלטונות הכיבוש ניגשים במרץ לבצע תוכניות מפחידות ומטילות אימה... אקצא המבורך
, אקצא-אשר מהווה חלק ממסגד אל,  הנכבדת] המערביהכותל[ראק וב-אלאת רחבת השמות להן כמטרה 

  ".והיא הקדש אסלאמי עבור המוסלמים בלבד
  ]26/06/2010, דידה'ג-חיאת אל- אל[

 
  .מכחיש את הקשר היהודי לירושלים, )'אאאבו על(אחמד קריע ,  ראש הממשלה הפלסטיני לשעבר-2

 לפעול לייהוד ...אמר כי ישראל ממשיכה, ף"ראש המחלקה לענייני ירושלים באש, )'אבו עלאא(אחמד קריע "
תוך שימוש , ול במטרה להפכה לעיר יהודיתולפע, הדתיים והתרבותיים, ירושלים ולשינוי סממניה ההיסטוריים

 ".צעדים שוניםבבאמצעים ו
  ]14/06/2010, דידה'ג-חיאת אל- אל[

  

  ":מלאכותי" מכנה את הקשר היהודי לירושלים, )'אבו עלאא(אחמד קריע ,  ראש הממשלה הפלסטיני לשעבר– 3
 לטשטש ניסיונות קדחתניים במסגרת  הינה]הריסת הבתים בירושלים[ ...אמר כי) אחמד קריע(' אבו עלאא"

להתיך את הסממנים הירושלמיים הפלסטיניים הערביים , ולמחוק את הקיום הפלסטיני בירושלים
  ".ולצבוע אותם בסמלים יהודיים תלמודיים מלאכותיים, והאסלאמיים

  ]23/06/2010, דידה'ג-חיאת אל- אל[
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  :ירושליםיש אופי יהודי ל  שולל כי,ויידיאחמד רו ,  ראש היחידה לענייני ירושלים בלשכת מחמוד עבאס-4

 התוותה תוכנית חזון 2000ישראל בשנת " : אחמד רוויידי, היחידה לענייני ירושלים בלשכת הנשיאותאשר
באמצעות התוכנית היא רצתה .  גורמים רשמיים ישראליים28בה השתתפו בערך ש, בנושא העיר ירושלים

  ". וליצור בה אופי יהודי מלאכותי,נוצרי- מיהאסלא לשנות את מצב העיר ואופייה הערבי
  ]09/06/2010 ,)ח”פת(טלוויזיה פלסטינית  [

 
  :"אריג"ירושלים של חוקר במכון המחקרים היישומיים , ר נסרי קמסייה" ד-5

נכון שהתרחישים לפיתרון בירושלים אסור שיהיו נפרדים מהתרחישים לפתרון הסוגיה הפלסטינית כמקשה "
 מצווה אדמה היא כבושה על ידי ישראל ושחרור של כל הארץ ללא יוצא מן הכלל היאמאחר שכל ה, אחת

  ."כל אישהמוטלת על 
  ]09/06/2010 ,)ח”פת(טלוויזיה פלסטינית [

  
  הסכסוך עם ישראל כמלחמה דתית– "אטַי2ִר"הפלסטינים מצויים 2: פ"הרש

  
ממשיכים להטיף כי הסכסוך עם , ינים דתייםהמופתי הראשי והשר לעני, פ"שני אנשי הדת הבכירים ביותר ברש

  .  מלחמה דתית- ' ריבאט'אלא הוא , ישראל איננו רק טריטוריאלי
  

מלחמה דתית במונחים של  ממשיך להגדיר את העימות עם ישראל ,הבאש-מחמוד אל, פ"ברשהשר לעניינים דתיים 
  : הבאש-אמר אל, ובהזדמנויות רבות אחרות, 12/02/2010- ב" .ריבאט "–אסלאמית 

הריבאט נגזר ...  והועיד לנו את הריבאט]מלחמה דתית[ אללה גזר עלינו בארץ המבורכת הזאת את הריבאט"
המאבק על ... הוא מחכה שהאומה תתמוטט, האויב הוא סבלני... אנו מחויבים לו על פי הציווי של אללה, עלינו

של ,  יש בו סמליות של קדושה–סוך הסכ! לא ולא. האדמה הזו אינו רק מאבק על חלקת אדמה פה או שם
  " .זהו סכסוך בין אלה שאללה בחר בהם לריבאט לבין אלה אשר מנסים להשחית את אדמת הריבאט. ברכה

  ]12/02/2010, )ח"פת(הטלוויזיה הפלסטינית [
 

שר הדתות הפלסטיני ממשיך להטיף כי הסכסוך עם ,  בדרשה רשמית ששודרה בטלוויזיה הפלסטינית– 1
  :הינו ריבאטישראל 

כבודו על , זהו העם המגן על קדושתו, באדמת הריבאט]  דתיתמלחמה[זהו העם המקיים היום את הריבאט "
האם הוא ? הצליח לשבור את כוחו של העם הפלסטיני] ישראל[האם הכיבוש הזה ... אדמת ירושלים -וברכתו 

על ,  על אדמת ירושלים]הריבאטת  המקיימים אהמוסלמיםכלומר  [טיםיאת כוחם של המוראבהצליח לשבור 
  "?אדמת פלסטין הקדושה והמבורכת

  ]04/06/2010, )ח"פת(הטלוויזיה הפלסטינית [
   

הסכסוך עם ישראל הוא : אקצא-בדרשה במסגד אל, מוחמד חוסיין' חיהשי,  המופתי של הרשות הפלסטינית– 2
  :מלחמה דתית

אל באתם , הו אהובי שליח אללה, ם ובסביבותיהבירושלי ]מלחמה דתית[הו אנשי הריבאט , הו מוסלמים"
,  שימרו על אחדות עמכם...)אקצא-במסגד אל(כם לקיים ריבאט בתוכו דורשות משאקצא בנסיבות -מסגד אל

ותהיו ראויים לאות הכבוד של הגנה ושמירה על , כדי שתהיו ראויים לריבאט בארץ הזאת, כםשימרו על אחדות
   ".אקצא-מסגד אל
  ]al-msjd-alaqsa.com( ,25/06/2010 (אקצא-פורום מסגד אל; 26/06/2010, דידה'ג-לחיאת א- אל[
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  אנטישמיות ועלילות, עידוד שנאה,  דמוניזציה- 2
  

מבין . והפצת שקרים ועלילותולוגיה עוינת טרמינ, על ידי דמוניזציה, פ ממשיכה לעודד שנאה כלפי ישראל"הרש
 בקרב סטינית המשיכה להאשים את ישראל בהפצה מכוונת של סמים ואיידסהרשות הפל, העלילות שהיו בחודש יוני

: האשמה נוספתבחודש יוני פ הוסיפה "הרש. אקצא- ובתכנון להרוס את מסגד אלברצח יאסר ערפאת, פלסטינים
  .היהודים רצחו את ישוש
  

   היהודים הם אויבי האל והערבים–אנטישמיות 
  

, במשך שנים. שימשה כצידוק לשנאה ולרצח יהודים,  הם אויבי האלההאשמה כי היהודים, לאורך ההיסטוריה
נשמעו , גם בחודש יוני. ההנהגה הדתית של הרשות הפלסטינית לימדה כי שנאה ורצח יהודים הינם רצונו של אללה

  . האשמות אלה ברשות הפלסטינית

  
   היהודים הם אויבי האל-1

התייחס אל היהודים , אקצא- בדרשת יום שישי במסגד אל, מוחמד חוסיין' המופתי של הרשות הפלסטינית השיח
  ".אויבי אללה"כ

, אשר הפרו כל אמונה וכל חוק דתי, ]היהודים [ תוכניותיהם של אוייבי אללהל ידיאקצא מאוים ע-מסגד אל"
  ".ואף סטו ממידת האנושיות שלהם

  ]al-msjd-alaqsa.com( ,25/06/2010(אקצא -פורום מסגד אל; 26/06/2010, דידה'ג-חיאת אל- אל[
  
   היהודים הם אויבים-2

  ".אויבינו"אמרה כי היהודים הם , בראיון עם ילד בן ארבע שאביו אסיר, מנחה בטלוויזיה הפלסטינית

? איפה אבא! אתה משגע. חולצתך יפה ומכנסיך יפים. אתה יודע שאתה חמוד ומתוק, אבראהים": מנחה
 "? שאדיאיפה אבא? איפה הוא, אבא שאדי? איפה אבא

 ".בכלא" :הילד
 "?מי אלה שכלאו אותו? מי כלא אותו": מנחה
 ."היהודים": הילד

 "?נכון, אלה אויבינו. היהודים": מנחה
  .]הילד מהנהן בראשו[

  ]17/06/2010, )ח"פת(הטלוויזיה הפלסטינית [
 

  
   היהודי הוא אויב שיש להילחם בו-3

מות שיש מצביע על היהודי כדבקריקטורה הערבי שבצד שמאל 
את המבקרת , פ פרסם את הקריקטורה"עיתון הרש. להילחם בה

  .  הסכסוך הערבי הפנימי
  
  
  
  
  

  ] 05/06/2010, דידה'ג-חיאת אל-אל [
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והיהודי לוקח ,  נכה הוא)הפלסטיניאו ( העולם הערבי -4
קריקטורה בעיתון הרשות . (את הגלגל מכסא הגלגלים שלו

  ).הפלסטינית
  
  

  

  

  

  

  ]22/06/2010, דידה'ג-לחיאת א- אל[
 
 

  
  עלילות ושקרים ברשות הפלסטינית על ישראל והיהודים

  
  )ואת ישו(היהודים רצחו את ערפאת :  עלילה-1

האשמה זו חזרה על . במשך שנים הרשות הפלסטינית מקדמת את העלילה כי ישראל הרעילה את יאסר ערפאת
שבה נערכה השוואה בין רצח ערפאת כביכול על ,  יוניפ בחודש"עצמה גם בפורום הפלסטיני השנתי לתרבות של אש

  :עם הרצח של ישו, ידי ישראל
   : בטלוויזיה הפלסטיניתטקס הפתיחה של הפורום הפלסטיני השלישי לתרבותשידור 

המוות בחר בך ולא השלמת את כברת ? למה כך קרה? למה כך קרה]. ערפאת[ הזקן ינואב, אבא: "1ילד 
  "?הדרך

 הרעילו את  הם והיום, צלבו את ישו הםאתמול. אל תשאלו למה כך קרה.  למה כך קרהולאל תשא: "2 ילד
  " ].ערפאת[האב הזקן 

  ]24/06/2010,)ח”פת(טלוויזיה פלסטינית [
  
  ישראל מפיצה איידס וסמים:  עלילה-2

חודש יוני עלילה זו התבטאה ב. פ"העלילה כי ישראל מפיצה איידס וסמים הינה שגורה ונפוצה במשך שנים ברש
התקשורת הפלסטינית לא ציינה אם נציגי . ם"שאורגן על ידי האו, באירוע של מלחמה בסמים ובאיידס ברמאללה

  :ם הגיבו לעלילה זאת"האו
 

הבריאות הסכימו אתמול פה אחד על הצורך להילחם בסמים בחברה ] משרד[הביטחון וב] מנגנון[בכיר ב"
  .כגון מחלת האיידס, תוצאה מכךהפלסטינית ובמחלות המועברות שנגרמות כ

תפקיד כוחות ' של משרד הפנים בעיר רמאללה שהתקיימה תחת הכותרת הבמהלך השתתפותם בסדנ
 ונערכה על ידי ,' בקרב משתמשים בסמים במרכזי הגמילה והשיקוםHIV-הביטחון בהתגוננות מפני נגיף ה

 לתופעה זו יש ממדים פוליטיים הקשורים  הדגישו מומחים כי,)UNODC(ם לענייני סמים ופשיעה "לשכת האו
,  וממדים נוספים בריאותיים,במיוחד באזורי ירושלים, הישראלי בהתפשטות הנגע הזהבתמיכתו של הכיבוש 

באר 'ג- עבד אל] עקיד[הקולונל , ראש המנהלה הכללית למלחמה בסמים .חברתיים וכלכליים, כלכליים
  "'.יטית הניזונה על ידי ישראלהנגע הזה הינו בעיה פול':  הוסיף...ברקאן

  ]24/06/2010, דידה'ג-חיאת אל-אל [
 

  :ישראל גונבת חלקי גופות מהרוגים פלסטינים ומענה אסירים:  עלילה-3
  

 :מאשים את ישראל בגניבת חלקי גופות, השר הפלסטיני לענייני אסירים, עיסא קראקע
יש כי יש ליצור מודעות פלסטינית ציבורית הדג, עיסא קראקע, השר לענייני אסירים ואסירים משוחררים"

על מנת להפסיק את ההפרות נגד השהידים וגופותיהם , בנושא בדיקת גופות השהידים וההסכמה לניתוחן
ובהן גניבת , שתעסוק בכל ההפרות הישראליות, הוא הודיע כי משרדו הקים ועדה של עורכי דין. הטהורות
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הוא ציין כי ישנו גידול בתופעת האסירים . קברות לחללי אויבאיברי השהידים והחזקת גופותיהם בבתי ה
  ...החולים בסרטן בבתי הכלא של הכיבוש

דונלד בוסטרום אתמול במשרד לענייני אסירים ] העיתונאי השוודי [ זאת במהלך פגישתו של השר קראקע עם
ות להורג של אסירים ובהוצא, בגניבת איברי השהידים, הפגישה עסקה בנושא גופות השהידים. בראמאללה

מאחר שהעיתונאי השוודי דונלד בוסטרום העלה בעבר את , ששלטונות הכיבוש מבצעים נגד האסירים ,בשטח
  ..."סוגיית גניבת איברי השהידים הפלסטינים

  ]10/06/2010, דידה'ג-חיאת אל- אל[
 

די צי החירות ומביצוע מרכז זכויות אדם הפועל בשטחים הפלסטינים הזהיר אתמול מגניבת אבריהם של שהי"
  .במיוחד לאחר שהוכח כי הם עשו זאת בעבר, ניסויים על האסירים על ידי כוחות הכיבוש הישראלי

הבהיר בהודעה לעיתונות כי העובדות המתועדות מוכיחות שישראל ) 'אגרת הזכויות'( 'רסאלת אלחקוק'מרכז 
  ."מבצעת מעשים נתעבים כאלו

 ]03/06/2010, דידה'ג-חיאת אל- אל[
 

ם בבתי ישראל גורמת במכוון לתחלואת אסירים פלסטיני: השר הפלסטיני לענייני אסירים, עיסא קראקע
  :כדי שהם ימותו בכלא, הכלא

החמרה במחלות , גידול במספר המחלות... אני מסכים שהמצב הבריאותי בתוך בתי הכלא מדאיג מאד"
מכוון מצד , מכוון] המצב[אני חושב ש... ית לכךהמסוכנות בתוך בתי הכלא מסיבות רבות וישראל היא האחרא

שהאסירים ימותו ] כדי[מכוון . נורמאלי הזה הוא מכוון-המצב הבלתי. הנהלת בתי הכלא והכיבוש הישראלי
  ."באופן איטי ממחלותיהם השונות בתוך בתי הכלא

  ]28/06/2010,)ח”פת(טלוויזיה פלסטינית  [
 

ישראל מבצעת : פ"יסטיקה במשרד לענייני אסירים ברשמנהל מחלקת הסטט, נאצר פראונה-עבד אל
  .עינויים אכזריים

מנהל מחלקת הסטטיסטיקה במשרד האסירים והמשוחררים ברשות הלאומית הפלסטינית , האסיר לשעבר"
היא הייתה נתונה ... יוסי השלימה את שנתה השמינית'ג- א אלאעומסר כי האסירה ד, נאצר פרואנה- עבד אל

    ." מאסרי עולם בפועל3-ולאחר מכן נדונה ל, ם מסוגים שוניםלעינויים אכזריי
  ]07/06/2010, דידה'ג-חיאת אל-אל [

 
  ישראל שואפת להרוג אסירים פלסטינים: מנהל מרכז האסירים למחקרים, פת חמדונה'רא

הטילו על , נאצר פרואנה-עבד אל, פת חמדונה והחוקר לענייני האסירים'רא, מנהל מרכז האסירים למחקרים"
הם  ...הנהלת שירות בתי הסוהר הישראלי את האחריות המלאה לנפילתו כשהיד של האסיר מוחמד עאבדין

שואפת , בתמיכה של כל מרכיבי המערכת הפוליטית בישראל, הדגישו כי הנהלת בתי הכלא הישראלית
ם "ל האו"היו פניות למזכ[ ...שי ישירלהוציא להורג את האסירים באופן עקיף או לגרום להם נזק פיסי ונפ

אלא שהארגונים הללו . פורני מדיניות המוות שנוקט נגדם הכיבוש הישראליילהצילם מצ]... והצלב האדום כדי
ובהתאם , אשר מתנהגת כאילו היא מעל החוק, חסרי אונים מול השחצנות והעקשנות של ישראלכנראים 

  ".יים שלהלנורמות ולקריטריונים הגזעניים והפאשיסט
  ]12/06/2010, דידה'ג-חיאת אל- אל[

 
  .אקצא- ישראל והיהודים מתכננים להרוס את מסגד אל:  עלילה-4

. אקצא ואתרים מוסלמים קדושים אחרים- פ טענה כי ישראל מתכננת ומנסה להרוס את מסגד אל"הרש, במשך שנים
שיחות הקרבה זמן ב גם , את העלילה הזו פעמים רבותביטא , המופתי של ירושלים ופלסטין, מוחמד חוסיין' השיח
  :2010ביוני 

 
- בדרשת ובתפילת יום השישי במסגד אל... המופתי הכללי של ירושלים ושל פלסטין, מוחמד חוסיין' השייח

איומיהם ותוכניותיהם : אקצא-הוא הסב את תשומת הלב לסכנות להן נתון מסגד אל, אתמול, אקצא המבורך
הוא אמר כי מי . ואפילו יצאו מכלל אנושיותם,  מעליהם כל אמונה וחוק מוסריאשר פרקו, של אויבי אללה

המבוצעות בחסות החשכה ובפומבי במקרים , שמביט על המצב בירושלים נוכח בתוכניות ישראליות כיבושיות
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באבנים , באדם, באדמה, בתושבים, ובהתקפה מרושעת השמה לה למטרה לפגוע במקומות הקדושים, רבים
, ]מלחמה דתית[ המבצע ריבאט,  ומכוונת ושואפת באופן ברור לביצוע טיהור אתני ולעקירת בני עמנו,ובעצים

  ...מתאזר בסבלנות ועומד איתן בעיר הזו ובשאר מחוזות המולדת
השמות כמטרה , הוא הצביע על כך ששלטונות הכיבוש ניגשים במרץ לבצע תוכניות מפחידות ומטילות אימה

והינה הקדש אסלאמי , אקצא-אשר מהווה חלק ממסגד אל, הנכבדת]  המערביכותלה[ראק וב-את רחבת אל
   ".עבור המוסלמים בלבד

  ]26/06/2010, דידה'ג-חיאת אל- אל[
 

נפגש , המופתי הכללי של ירושלים ושל פלסטין ודרשן מסגד אלאקצא המבורך, מוחמד חוסיין' כבוד השייח"
הפגישה עסקה  .מאן'יאסר עות,  המצרית הערבית בפלסטיןשגריר הרפובליקהאתמול במשרדו בירושלים עם 

, ובמיוחד בהפרות החוזרות והנשנות נגד המקומות הקדושים, בהתפתחויות האחרונות בזירה הפלסטינית
-קיר אל המופתי הכללי הזהיר מפני הוצאתן לפועל של תוכניות לייהוד ...ובראשם מסגד אלאקצא המבורך

   ."ו למרכז עבור העם היהודי שמטרתן להפכ] הכותל[בוראק 
  ]14/06/2010, דידה'ג-חיאת אל-אל [

 
   ישראל מתוארת כגנב הגוזל את המורשת הפלסטינית-5

מנסה לגזול את האדמה ואת הוהנה הכובש " : הכתב אומר,במסגרת כתבה בנושא המורשת הפלסטינית
  ."מניח למורשת שלנו ואפילו לא לשירים העממיים שלנוגם אינו  ,האדם

  ]13/06/2010 ,)ח”פת(טלוויזיה פלסטינית [
 

  : ישראל מנסה לגרש ערבים:  מחמוד עבאס-6
אל מול , הנשיא מחמוד עבאס הביע אתמול את הערכתו כלפי תמיכתה המתמשכת של ירדן בעם הפלסטיני"

   ...השואפות לרוקן את אדמת פלסטין הכבושה מבעליה, תוכניות ישראל
לריקון ,  לפני הכל,אשר שואפת, הכיבוש הישראלי ומדיניותו:] ..."לך ירדןאבו מאזן במברק אל עבדאללה מ[

  ." בין אם בירושלים או בחלקים אחרים של ארצנו הכבושה, המולדת הפלסטינית מבעליה
  ]06/06/2010, דידה'ג-חיאת אל- אל[

  
 

   במטרה לעשות דמוניזציה לישראל,משט לעזהבפ מנפחת את העימות "הרש
  

והשתמשה בו כהזדמנות לעשיית , פ ניפחה את העימות שהיה עם המשט לעזה" הרש2010ביוני , כמו בחודש מאי
הרשות , בעוד שמתיחת ביקורת על מעשים של ישראל היא דבר לגיטימי. דמוניזציה ולליבוי השנאה לישראל

פ האשימה שוב "הרש,  ראשית.הפלסטינית ניצלה את התקרית כמנוף לליבוי השנאה והדמוניזציה באופן אינטנסיבי
ר "גם יו." החלטה שהתקבלה מראש בכוונה תחילה ובנחישות להרוג"ושוב את ישראל כי התקרית על המשט הייתה 

פ השתמשה "הרש, שנית . ]31/05/2010, טלוויזיה פלסטינית[חזר על האשמה זו , מחמוד עבאס עצמו, פ"הרש
רצח וטבח הינם התנהגות אופיינית ומהותית באמירה כי , בתקרית המשט כאמתלה להשמצת ישראל בהיקף נרחב

, ים וחמורה יותר מטבח-היא יותר משוד... ההתקפה הישראלית על הספינות: "פ נכתב" הרשבעיתון. לישראל
  ]05/06/2010, דידה'ג-חיאת אל-אל." [זו מהותה האמיתית של ישראל... בכיעורה ובחוסר האנושיות שלה

  
 

  את ישראל ברצח בכוונה תחילהפ מחמוד עבאס האשים "ר הרש" יו-1
ר "יו, למרות העדויות שהתפרסמו בדבר הכוונות האלימות של קבוצת הגרעין של משתתפי המשט הטורקי לעזה

עבאס , בנוסף." אנשים שוחרי שלום שלא באו לתקוף, אזרחים" תיאר אותם כהרשות הפלסטינית מחמוד עבאס
עבאס השתמש באירוע המשט כאמתלה , במהלך החודש. ראשברצח מתוכנן מ, ללא שום הוכחה, האשים את ישראל

  .לעשיית דמוניזציה לישראל ולהפצת שנאה
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. הם רצו ליצור התנגשות.  היתה מתוכננת מראשוהחלטה זהיא כי משמעות הדבר " :מחמוד עבאס .א1
. שותאך הם היו נחושים מלכתחילה ליצור התנג, ]את כניסת הספינות לעזה[הם לא רצו לאפשר , ראשית

 שבאו לעזה הם אזרחים אנשים מיכי , אנשים האלהעם הבדרכי שלום נהוג היתה להם אפשרות אתמול ל
זוהי , לפיכך. הם באו עם ציוד הומאניטארי. לא באו עם נשק או עם צבא, שוחרי שלום שלא באו לתקוף

ישראל  ...ישראל וליצור התנגשות עם האנשים האלה ולקחת אותם לנמלים בהחלטה מתוכננת מראש להרוג
. מכל החוקים ההומאניטאריים, לאומייםמכל החוקים הבינ, לאומיותתמיד מתעלמת מכל הנורמות הבינ

 ."על שום דבר] אף אחד[לא שואלת , שום דבר לא מעניין אותה
  ]31/05/2010 ,)ח”פת(טלוויזיה פלסטינית [

  
  :בבית לחם' ועידת פלסטין להשקעות'פתיחת מחמוד עבאס ב. ב1

האסלאמי והעולמי נמהל בדם הפלסטיני במסע המאבק , זו אינה הפעם הראשונה שהדם הערבי: "עבאס
משט החירות . אשר נמשך לאורך המאה העשרים ותחילת המאה העשרים ואחת, הארוך של העם הפלסטיני

אזרחות יחזיק מעתה ב" צי החירות" כל מי שלקח חלק ב...אינו הניסיון הרציני הראשון לתמוך בעם הפלסטיני
עמנו היה במהלך הימים האחרונים .. .משום שזוהי פעולה של כבוד שבה השתתף העולם כולו, פלסטינית

עמנו והעולם כולו עומדים היום בפני הטרור .  כאשר ישראל תקפה את משט החירות,נתון לטרור של מדינה
   ".הזה ומסרבים לכך שיימשך

  ]03/06/2010, דידה'ג-חיאת אל- אל[
  

 היא תקפה את הספינות במים :ישראל ביצעה פשע גדול שהעולם כולו לא יכול לסבול..."  : עבאסמחמוד. ג1
היא תקפה ספינות שאין בהן דבר מלבד אנשים שרוצים , כמו כן. וזו הייתה שגיאה ופשע, לאומייםהבינ

  ."להעביר סיוע לעזה הנצורה
  ]17/06/2010, איאם- אל[

 
על נושא ועדת ] השליח האמריקני[דיברנו עם מיטשל ':  אמר...אסהנשיא מחמוד עב"  :מחמוד עבאס. ד1

איננו דורשים יותר מכך או פחות . ם"ל האו"ואנו עודנו מתעקשים על יישום דברי מזכ, אומיתהחקירה הבינל
, אנשים חפים מפשעטרלית שתחקור את התקיפה וההרג של י ניאומיתאלא הקמה של ועדה בינל, מכך

  ." אומיים במים בינל,שקשהוכח שהם לא נשאו נ
  ]27/06/2010, דידה'ג-חיאת אל-אל [

  

האשימו את , כמו גם אנשי התקשורת הרשמית הפלסטינית, ובכללם מחמוד עבאס, ח"פ ובפת" בכירים ברש-2
והשתמשו באירוע המשט כאמתלה לעשיית , ישראל כי היא תכננה מראש להרוג את משתתפי המשט לעזה

  .ידה נרחבדמוניזציה לישראל בקנה מ

  
  :פ"העורך הראשי של עיתון הרש, חאפז ברגותי. א2
 איננה הראשונה שמתרחשת בלב ים ובמים ,שבמסגרתה התבצע טבח, הפיראטיות הישראלית"

הפשע הזה . אך מה שחדש בה הוא היותה מכוונת נגד זרים ולא רק נגד ערבים או פלסטינים, אומייםבינל
 התכוננה מראש לטבח הזה ממשלת ישראל,  שהרי...ת נתניהו שמבצעת ממשלמתווסף לשורה של פשעים
  ”.הבעצם בחירתה בכוחות מיוחדים למבצע הז, והחליטה מראש לשפוך דם

 ]01/06/2010, דידה'ג-חיאת אל-אל [
  

  : תמימי- ר תייסיר א"ד,  השופט השרעי הפלסטיני הראשי.ב2
שעל סיפונן נפלו , ש על ספינות החירותדוקטור אלתמימי גינה את הפשע המביש שביצעו שלטונות הכיבו"

 המתווסף אל הרקורד של ,כטרור מאורגן של מדינה, הוא תאר זאת כאלימות. עשרות שהידים ופצועים
 אומית המכוונת נגד הקהילה הבינלוכפיראטיות, הפלסטינינגד העם הכיבוש הישראלי הגדוש במעשי טבח 

  ".כולה
  ]05/06/2010, דידה'ג-חיאת אל- אל[

  
  "הגנו על האנושות מפני הפאשיזם הישראלי": כותרת .ג2
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הפראיות אין מקום לכסות את . מבייש את האנושות ואת העולם המתורבתה, טבח ברברי ישראלי נוסף"
 כוחות חיל הים וחיל .ברורה וגלויה משום ששמש האמת נמצאת במרכז השמיים, כלשהימסננת  בהישראלית

וללא התראה בכוונה תחילה . אומייםל בלב הים התיכון במים הבינושותטבח נגד האנהאוויר הישראלי ביצעו 
שהגיעו , כוחות הקומנדו הישראליים ירו אש חיה ורימונים על פעילי הסולידאריות מרחבי העולם, מוקדמת

  ...בספינות החירות על מנת להסיר את המצור העושק מעל תושבי רצועת עזה
כל השקרים של . ר אור על סוגיית המצור העושק על הרצועההפשע הברברי של ישראל שופך יותר ויות

 ולא רק על האזור –אם העולם ירצה להגן על האנושות , מנהיגיה לא יצליחו לעקוף את סוגיית המצור והשלום
וכבר אינו פועל , משום שהזיוף בנרטיב הציוני הגיע לקצה גבולותיו,  מפני הפאשיזם הישראלי מסיג הגבול–

  ".על אף אחד
  ]01/06/2010, דידה'ג-חיאת אל- אל[

  
אחוזי כוח כתגובה לכל , קשר לאנושותכל חסרי , ל" עוברים על החוק הבינ,פראים, רוצחים, פיראטים" .ד2

ותיאורים נוספים שבהם העולם כינה את התנהגותם של חיילי , פאשיסטים, גזענים, העמים והאומות, העולם
אך נעשה בהם ,  כל אלה הם תיאורים נכונים- ל עזה ותושביה הכיבוש כלפי צי החירות לשבירת המצור ע

  ..".שימוש זה זמן רב נגד האויב היהיר הזה
  ]03/06/2010, דידה'ג-חיאת אל-אל [

 
עדכן את אמצעי התקשורת הרוסיים על פרטיו והשלכותיו , טפאוסד מידוקטור פא, שגריר פלסטין ברוסיה" .ה2

במשך עשורים ישראל רגילה להתיר את הדם הוא אמר כי ...רות הישראלי נגד צי החיהים- שודשל פשע 
  ." לאומיתנעל רקע שתיקה בי, הפלסטיני

  ]04/06/2010, דידה'ג-חיאת אל-אל [
 

 איגוד עורכי הדין –מרכזי זכויות האדם קוראים להעמיד לדין את פושעי המלחמה הישראלים ": כותרת .ו2
  " ישראל כישות גזעניתדורש מהמדינות ומהמוסדות להכריז על מדינת

,  שביצעו כוחות הכיבוש אתמול נגד צי החירותהטבח העקוב מדםאיגוד עורכי הדין הפלסטינים גינה את "
  ....הציוניפשע חדש המתווסף לרקורד העשיר של פשעי האויב הוא ראה בו . שהיה בדרכו לרצועת עזה

, נקוט עמדה נחרצת בעניין הפשע הזההאיגוד קרא לכל המדינות והמוסדות הבינלאומיים והמשפטיים ל
  "...להחרים את נציגיה ולהעמידם לדין בתור פושעי מלחמה, להכריז על מדינת ישראל כיישות גזענית ופושעת

  ]01/06/2010, דידה'ג-חיאת אל- אל[
 

היא יותר מפיראטיות וחמורה יותר מטבח בכיעורה ... ההתקפה הישראלית על ספינות צי החירות" .ז2
והיא בראש , הבינלאומיותהיא גרועה יותר מפשע ומזלזול בחוקים ובאמנות .  האנושיות שלהובחוסר

זו מהותה ... שנשקם היחיד הוא אמונתם בסוגיה האנושית, ובראשונה פגיעה פאשיסטית באזרחים חסרי מגן
ע כל שאינה מהססת לבצ, היא כנופיה בלבוש של מדינה. יכולים להאשימהואיננו , האמיתית של ישראל

החל מזיוף , גזענות וזלזול באחרים, המתבססים על תוקפנות,  כדי להשיג את מטרותיה ויעדיהפשע שהוא
היא התעלתה בהיקף הפשע שלה על , להיפך. דרכונים של מדינות בעלות ברית וכלה בפיראטיות בלב ים

  ." משום שאלה אינם גורמים למותו של איש על סיפון הספינות שהם שודדים, הפיראטים
  ]05/06/2010, דידה'ג-חיאת אל-אל [

 
  "צי החירות": על הדולפיןכיתוב  .ח2
  
  

  
  

 ]04/06/2010, דידה'ג-חיאת אל- אל[
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  "האויב הציוני" ",אויבי: "פ"טרמינולוגיה עוינת ברש

  ."האויב"פ מכנה את ישראל "הרש, על אף שיחות הקרבה המתנהלות בעת הזו
  
  ".אויבי"ישראל היא :  בטלוויזיה הפלסטיניתסרטון -1

נחש נלפת סביב "ו" אויבי" המתאר את ישראל במלים סרטון הטלוויזיה הפלסטינית שידרה מחדש 2010ביוני 
 הוא שודר 2009 ועד סוף 2007ובין אוקטובר , 2004 שודר לראשונה בטלוויזיה הפלסטינית בשנת הסרטון." האדמה

  . בה באופן רציף
 

  שעיךעצור בפ, הו אויבי, אויבי"
  ! ... שפל!בוגד בחוזים

  )X2 (לבי יראה, אם תעקרו את עיני
  החזה שלי הוא סכינים וחרבות, אם תקטעו את ידי

  )X2( המולדת הזאת שלנו הו אימפריאליזם, אויבי
  )X2 (אלא במעדרינו האדמה הזאת לא תעובד

  ,ככל שהמתח יעלה
  )X2 (ככל שהארץ הזו תבכה

  לפרוח בבתינו על הפרח לשוב
  עצור בפשעיך, הו אויבי, אויבי

  ! ... שפל!בוגד בחוזים
  הנלפת סביב האדמה!  הו נחש!אויבי

  ביום המוות נעמוד בשורה אמיצים, אנו אצילים
  שתעזוב את ארצי] אלא[ ,הו אויב, אין ברירה

  ".שילדיי ישובו
  ]14/06/2010, )ח"פת (טלוויזיה פלסטינית[

 
  .את ירושלים" לייהד"ו" מעשים פיראטיים"והיא מתכננת " האויב הציוני" ישראל היא -2

הזהיר כי , אקצא-עוזר מרצה לעיתונות ולטכנולוגיית התקשורת באוניברסיטת אל, ד תרבאן'דוקטור מאג"
כשנה להכרעת גורלה של ירושלים כבירה בעלת , 2010, רואה את השנה הנוכחית] ישראל[הכיבוש 

ה לגבי מידת היכולת של התקשורת הפלסטינית להתמודד הוא תה, במחקרו ...דת ותרבות יהודית, אוכלוסיה
ולגבי הדרכים לשפר את , ולייהד את העיר הקדושהעם התוכניות הציוניות שמטרתן לבצע מעשים פיראטיים 

  ".האויב הציוניעם ] הפלסטינית[התמודדות התקשורת 
 ]08/06/2010, דידה'ג-חיאת אל-אל [

  
כינתה את החיילים הישראליים , עם ילדה שאחיה אסיר בכלא ישראלי מנחה בטלוויזיה הפלסטינית בשיחה -3
  ".חיות פרא"

 החיילים שם,  הצבא הישראלי, מציקים לכםהאם הם" :המנחה
  "?]במהלך הביקורים בכלא[

  ".כן" :הילדה
  "? חיות פראשהםנכון ?  נכון, חיות פראהם: "המנחה

  ]21/06/2010 ,)ח”פת(טלוויזיה פלסטינית  [
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מותח , עבדאללה עוואד, הכותב. איאם-שראל מוצגת כדגם של רשע במאמר של כותב קבוע בעיתון אל י-4
     .ומשתמש בישראל כדוגמה לרוע המובן מאליו, ח וחמאס"ביקורת על הפילוג הפלסטיני בין פת

, אויבימפני שהוא , מענה אותי בתאי הכלא שלו והורג אותי היא עניין שבשגרה) ישראל(העובדה שהכיבוש "
הגיע כדי לחיות על , כלומר. ולגרום לי להגר, להרוג אותי, שהגיע מראש עם החלטה להפקיע את אדמתי

   "?מדוע אתה עוצר אותי? הורג אותי] חמאס[מדוע אתה , אבל אתה.  ולכן זו זכותי להגן על חיי,המוות שלי
  ]24/06/2010, איאם- אל[

  

  ם הערביישראל היא איום על העול: פ"דמוניזציה ברש
  .הרשות הפלסטינית מציגה לעתים קרובות את ישראל כסכנה לעולם הערבי כולו, כחלק מהדמוניזציה של ישראל

  
  .ישראל היא מקור הבעיות באזור: ח"פת -1

 "האומה שלנו לא תיכנע לטרור של ישראל: ח"פת"
תוך , את הכיבושלהגביר את קצב הלחץ על ישראל כדי לסיים ... ח דרשה מהקהילה הבינלאומית"פת"

זאת בנוסף להווייתו הטרוריסטית ולהיותו , כמקור כל הבעיות אשר העולם עומד בפניהן באזורהחשבתו 
   ".עבירה על החוקים המתורבתים של הקהילה הבינלאומית

  ]06/06/2010, דידה'ג-חיאת אל- אל[
 
נאמרו בעקבות הזמנתו על ידי ש, פ מצטט דברי שטנה לישראל של מנהיג דת לבנוני" היומון הרשמי של הרש-2

  .מחמוד עבאס
ר המועצה האסלאמית השיעית "שלח אתמול לסגן יו, דוקטור עבדאללה עבדאללה, ף בלבנון"נציג אש"

הזמנה בשם הנשיא מחמוד עבאס לבקר בפלסטין ולהתפלל , אמיר קבלאן- עבד אל' האימאם שיח, העליונה
  ...אקצא-במסגד אל

משום שהסכנה , שהוא ישראל, הגידול הסרטניור על הטיל מצלמוסלמים ל קרא לערבים ו...קבלאן' שיח
 הוא אמר . אל העולם הערבי והאסלאמיהאלא חורגת ממנה ומגיע, שלה איננה מצטמצמת לפלסטין בלבד

  ."אשר אורבת להם ורוחשת כלפיהם רוע ואיבה, כי עליהם לדעת שישראל היא האויבת שלהם
  ]11/06/2010, דידה'ג-חיאת אל- אל[

 
  

   האדרת הטרור והאלימות- 3
:  מחבליםהאדרתהביע ערב שיחות הקרבה גינוי חריף לנוהג של , פיליפ קרוולי, ב"דובר מחלקת המדינה של ארה

בין אם זה נעשה , רצחו אזרחים חפים מפשער שא האדרת מחבלים. מחבליםאנו מגנים בחריפות את פיאור ה"
 .הדבר חייב להיפסק. פוגע במאמצי השלום,  ציבוריים לכבודםאו על ידי הקדשת מקומות, בהצהרות רשמיות

]08/04/2010[  
.  מחבליםפיאורוהיא ממשיכה לפאר את דרך הטרור באמצעות , הרשות הפלסטינית מתעלמת מהדרישה האמריקנית

 ותוכחיהנשיחות תוך שהם מתארים את ה, ולהגן עליו" מזויןהמאבק ה"מנהיגים פלסטינים ממשיכים לפאר את , בנוסף
  . כאמצעי זמני וטקטי בלבד

  

  במלחמהפיאור האלימות והמוות 
בחודש יוני הפסטיבל הפלסטיני השלישי לתרבות ולחינוך שנערך 

בריקוד לצלילי שיר , כלל תצוגת רקדנים שהחזיקו רובים, ברמאללה
הפסטיבל השנתי . שמילותיו מפארות את האלימות ואת המוות כאידיאל

מופע . פ"מדע ותרבות של אש,  הלאומית לחינוךממומן על ידי המועצה
הריקוד עם הרובים שודר פעמיים בטלוויזיה הפלסטינית הרשמית 

והשרה , והוא נערך בנוכחותו של שר התרבות הפלסטיני, בחודש יוני
  . לענייני נשים
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   . שלייםנשקי יצא מהפצע"
  .נשקי יצא, הו המהפכה שלנו

  אין שום כוח בעולם 
  .  את הנשק מידישיוכל להוציא

  ... נשקי יצא.נשקי יצא
  כמה העם המורד הזה 

  . הקריב ונתן כדי לחיות חופשי
  ...נשקי יצא, נשקי יצא

  שנותן את דמומי 
  ...ניגר על האדמהלא אכפת לו אם דמו 

  יהמהפכה בידי כל עוד נשק
  .] ישראלעל[נוכחותי תישאר כפויה 

  ". נשקי יצא.נשקי יצא
  ] ופעמים נוספות ביולי04,24/06/2010, )ח"פת( הטלוויזיה הפלסטינית[

  
  פ מאדירה את המחבלים כגיבורים וכמודל לחיקוי"הרש

  נוסףמתקיים באולם על שם מחבל , פ" קורס על שם מחבל לאנשי בטחון של הרש-1

עבדאללה דאוד ] אלוף ['ואיוש השהיד הל"קורס עההכוונה הפוליטית והמודיעין הכללי פתחו אתמול בשכם "
  ."]לף'צלאח ח[ש השהיד אבו איאד " והוא נערך באולם ע...נושא הביטחוןב

  ]21/06/2010, דידה'ג-חיאת אל- אל[    
  

היה אחד מהמחבלים שנמלטו לכנסיית הקבר בבית לחם . אחראי על פיגועי ירי רבים, פעיל תנזים - עבדאללה דאוד 
 במקום הקדוש ובנזירים שבתוכו כמגינים כשהם ממשיכים להילחם תוך שימוש ,2002בשנת ' חומת מגן'במבצע 
  .אנושיים

מבין הפיגועים שהוא תיכנן היו ." ספטמבר השחור"עמד בראש זרוע הטרור , ח"ממייסדי פת - ) לף'צלאח ח(אבו איאד 
  .1972 ספורטאים ישראליים באולימפיאדת מינכן 11וכן רצח , רצח שני דיפלומטים אמריקאים

 
  )יהאד'אבו ג(וזיר -ליל אל'שם רב המחבלים ח טורניר כדורגל לנוער על -2

ד אסעד במקביל האליפות 'היום בשעה שמונה בבוקר תיפתח באיצטדיון פיצל אלחסיני ובאיצטדיון מאג".א2

-את האליפות מארגן מועדון אל  ).האדי'אבו ג(וזיר - ליל אל'ח,  בכדורגל לצעירים על שם אמיר השהידים16- ה
 24משתתפים בה . דות הפלסטינית לכדורגל והוועד המסייע שלה בירושליםבפיקוח ההתאח, דסוק-אנצאר אל

שטקס הכתרת המנצחים ייערך בנוכחות בנו של השהיד ... צפוי ...מועדונים מירושלים ומהמחוזות הצפוניים

אשר הביע הערכה רבה לתפקידו של  ,וזיר-האד אלי'דוקטור ג, ונגיד רשות המטבע הפלסטינית] יהאד'אבו ג[
הוא אישר את .  ברציפות16-  של אביו זו השנה הלמות השהידיםאנצאר בציון יום השנה - ון אלמועד

ל "מזכ, המהנדס עדנאן אלחסיני, מושל מחוז ירושלים: לצד חברי הוועד העליון של האליפות ...השתתפותו
 ...וב'ריל אלרגב'ג] אלוף[' שיגיע כנציגו של לואא, ה'יד חג'מג- עבד אל] דרגה[עקיד , ההתאחדות לכדורגל

  ."ידיורו-עורך הדין אחמד אל, ראש יחידת ירושלים בלשכת הנשיאותו
  ]11/06/2010, דידה'ג-חיאת אל- אל[

 
-בירה תיערך ההגרלה של האליפות ה- באולם המזכירות הכללית של התאחדות הכדורגל באל... מחר" .ב2

שאותה מארגן מועדון אנצאר , 1991י שנת האד לצעירים ילידי'וזיר אבו ג-ליל אל' על שם אמיר השהידים ח16
 ".דסוק-אל

  ]06/06/2010, איאם-אל [
  
 16-וזיר מכתיר את אסלאמי קלקיליה כאלופת אליפות אמיר השהידים ה- האד אלי'דוקטור ג": כותרת .ג2

  ."דס לסגניתוק-ואת אנצאר אל, לצעירים
  ]13/06/2010, דידה'ג-חיאת אל-אל[ 
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עמד בראש זרוע הטרור של הארגון לשחרור . סגנו של יאסר ערפאת, ח"ממייסדי פת -) וזיר-ליל אל'ח(יהאד 'אבו ג
חטיפת אוטובוס , ובכללם הפיגוע הקשה ביותר בתולדות ישראל, תיכנון פיגועי טרור רצחניים רבים). פ"אש(פלסטין 
  . ילדים12מתוכם ,  אזרחים37ורציחת 

  
  כלאמת בש קודס עורכת סמינר על שם מחבל- אוניברסיטת אל-3

 21-ערך סימפוזיון מיוחד לרגל ציון יום השנה ה... קודס-יהאד לענייני אסירים באוניברסיטת אל'מרכז אבו ג"
  ." קאסם- כשהיד של החבר המנהיג עומאר מחמוד אלמותול

  ]06/06/2010, דידה'ג-אל חיאת אל[
  

 במטרה לבצע 1968דן בשנת  עמד בראש קבוצת מחבלים שחדרה לישראל דרך נהר היר-  קאסם- עומר מחמוד אל
קאסם נשפט -אל. ל"ובקרב ביניהם נהרגו שני חיילי צה, ל והתנגשה איתו"הקבוצה התגלתה על ידי כוח צה. פיגועים

  . שנים לאחר מכן21ומת בכלא  ,לשני מאסרי עולם

  
  לף'מבקר במחנה קיץ במרכז על שם המחבל צלאח ח, סלאם פיאד,  ראש הממשלה הפלסטיני-4

ממשיכים להאדיר את המחבלים כגיבורים וכמודל לחיקוי , פ קראה על שם מחבלים"והאתרים הרבים שהרשהמקומות 
ראש הממשלה הפלסטיני , 2010ביוני . כל עוד המקומות ממשיכים לשאת בגאון שמות אלה, עבור ילדים והחברה

  :לף'סלאם פיאד ביקר במחנה קיץ במרכז נוער הנושא את שמו של המחבל צלאח ח
  

 ",פלסטין בעיני בני השהידים", יהםאש הממשלה ביקר לאחר מכן במחנה הקיץ של בני השהידים ואחר"
  ”.לף'שאותו מארגן האיחוד הלאומי של משפחות שהידי פלסטין במרכז השהיד צלאח ח

 ]27/06/2010, דידה'ג-חיאת אל- אל[
  

: מבין הפיגועים שהוא תיכנן."  השחורספטמבר"עמד בראש זרוע הטרור , ח"ממייסדי פת - ) אבו איאד(לף 'צלאח ח
  .1972 ספורטאים ישראליים באולימפיאדת מינכן 11רצח שני דיפלומטים אמריקאים ורצח 

  
  הפסקת הטרור היא זמנית

מאז ראשית שיחות פ מעבירה שוב ושוב לאוכלוסייה שלה מסרים מתנצלים "הרש, בנוסף להאדרת הטרור הנמשכת
בכיר ,  בחודש מאי.בעת השיחות את האלימותאת הדרישה האמריקאית להפסיק קיבלה שעל , 2010הקרבה במאי 

בדבריו הוא . נאם בשתי הזדמנויות שונות שבהן הוא הצטדק על הפסקת האלימות', נביל שעתפ "והרשח "הפת
' ןהמאבק המזוי'בין הנימוקים להפסקת . הוא אילוץ שהתקבל בנסיבות הנוכחיות' המאבק המזוין'הדגיש כי עצירת 

 התנאים" ",הוא הפך בלתי רצוי בזמן הנוכחי" ", יעילאיננואפשרי או תקופה הנוכחית הוא איננו ב": 'הסביר שעת
והגן על , חזר והביע תמיכה במאבק החמוש' שעת, בחודש יוני."  לעסוק במאבק מזוין לנוים אינן מאפשריםהבינלאומי

  ."לעמנו נראה בכך אינטרס כאשר לעימות המזוין חזורזכותנו ל"
  
 אמר כי ,תנועההח והאחראי על היחסים הבינלאומיים של "חבר המועצה המרכזית של פת', ר נביל שעת"ד -1

  "זמני"ו" טקטי"מ הוא "המו
הבהיר כי ההחלטה על חידוש ... ח"נציב היחסים הבינלאומיים וחבר הוועד המרכזי של פת', נביל שעת"

והיא תלויה באפשרות להשיג תוצאות ... נית הגנתיתכלומר החלטה זמ, מ הייתה החלטה טקטית"המו
אפילו ההתנגדות משתמשת בטקטיקה הגנתית כדי לא לאבד ': הוא סיים בדברים. ממשיות עבור הפלסטינים

  " '.את כל ההזדמנויות
]10/06/2010, דוסתור-א[  

 
  "לעמנואינטרס "הגן על הזכות למאבק חמוש כאשר יהיה בכך , ח"בכיר פת', ר נביל שעת" ד-2

זוהי זכותו של העם הפלסטיני להגן 'הוא הדגיש ש... 'ר נביל שעת"ד, ח"חבר הוועד המרכזי של תנועת פת"
ח הובילה אותו "פת.  שנים100פעלנו בדרך זו במשך . וזכותו לפעול בדרך של המאבק המזויין, על עצמו
ם שלנו וזו היא זכותנו לשוב אנחנו גאים בכל השהידי.  שנה15וחמאס אימצה אותו במשך ,  שנה23במשך 

  "'.לעימות המזויין מתי שנראה בכך אינטרס לעמנו
  ]07/06/2010, דידה'ג-חיאת אל- אל[
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  אלימות-  דוחה את חינוך הנוער לאי",פעילות הצבאית"ח גאה ב" בכיר פת-3
ת על מותח ביקור, פ"תת השר לענייני אסירים ברש, ח"חבר המועצה המהפכנית של פת, עין-ר זיאד אל"ד
  בגלל עמדתה הבלתי אלימה כביכול,  האסלאמית"מפלגת השחרור"

או , מפעילות המאבק ומההשתתפות בפעילות הלחימה] את הצעירים הפלסטינים[כאשר אנו מרחיקים אותם "
ליפות 'חכו להבטחה או לחלום כי מדינת הח': ואנו אומרים להם, יהאד או המאבק נגד הכיבוש הישראלי'הג

אז למה שהוא יהיה על המפה , אם העם הפלסטיני לא יתנגד לכיבוש... ות הערביים ישחררותגיע או שהצבא

 "?המדינית
 

בתגובה לדברי זיאד , האסלאמית בפלסטין' מפלגת השחרור'חבר לשכת ההסברה של , עברי'ג-ר מאהר אל"ד
  :"המאבק המזוין"לפיהם תנועתו נמנעת מ, עין-בו אלא

, יהאד ולפעולות צבאיות והם לא ייתקלו מצידנו'ח ייצאו לפעולות ג"ת של פתאני מאחל לאדון זיאד שהכוחו "

 "...אלא בתמיכה ובשבח

אני גאה בפעילות הצבאית ובמאבק ואני גאה שעדיין , אני גאה בניסיון המאבק, ח"כתנועת פת ":עין-אבו אל

 ".אני נושא בדגל פלסטין ושחרור פלסטין

 ]22/06/2010 ,)ח”פת(טלוויזיה פלסטינית [    
 

    :מסקנות
  :2009 באפריל 23-ב, אמרה בוועדת המשנה לתקציב האמריקאי, הילרי קלינטון, מזכירת המדינה

  : תקבל באופן ברור וחד משמעי את תנאי הקוורטטאנו נעבוד רק עם רשות פלסטינית אשר "
 ובכלל זה מפת ,הכרה בישראל וקבלת ההסכמים וההתחייבויות הקודמות, שימוש באלימות- מחויבות לאי

  "]'.כל המוסדות הפלסטינים הרשמיים יחדלו מהסתה נגד ישראל': שלב ראשון במפת הדרכים." ["הדרכים

  
עולה בבירור כי הרשות , חינוך הנוער הפלסטיני והתקשורת שבשליטת הרשות, פ"מבדיקת הצהרות ראשי הרש

לפעול נגד " ולא מקיימת את התחייבותה ,הפלסטינית אינה ממלאת את התנאים שהוצגו על ידי מזכירת המדינה
  ."ההסתה מכל סוג

  
את ' באופן ברור וחד משמעי'פ לא רק שאינה מקבלת "הרש, בחודשים הראשונים מאז פתיחת שיחות הקרבה

, באופן ברור וחד משמעי, הרשות הפלסטינית ממשיכה; אלא היא אף עושה את ההיפך מכך, התנאים האלה
    .  מסיתה לשנאה ומאדירה את הטרור והאלימות,לשלול את קיומה של ישראל

  

  


