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  :מחקר מיוחד עבור
  

  "מ לפדיון שבויים ונעדרים"הועדה לקביעת עקרונות לניהול מו"
  אשות נשיא בית המשפט העליון בדימוס מאיר שמגרבר

  

השלכות שחרור אסירים פלסטינים על השלכות שחרור אסירים פלסטינים על השלכות שחרור אסירים פלסטינים על השלכות שחרור אסירים פלסטינים על 

     ההנהגה והחברה הפלסטיניתההנהגה והחברה הפלסטיניתההנהגה והחברה הפלסטיניתההנהגה והחברה הפלסטינית
  

    : : : : 1111מקרה מקרה מקרה מקרה  •
    ))))2008200820082008יולי יולי יולי יולי ((((ל ל ל ל """"אלדד רגב ואהוד גולדווסר זאלדד רגב ואהוד גולדווסר זאלדד רגב ואהוד גולדווסר זאלדד רגב ואהוד גולדווסר ז, , , , עסקת החטופיםעסקת החטופיםעסקת החטופיםעסקת החטופים

    : : : : 2222מקרה מקרה מקרה מקרה  •
    ))))2008200820082008אוגוסט אוגוסט אוגוסט אוגוסט (((( אסירים פלסטינים  אסירים פלסטינים  אסירים פלסטינים  אסירים פלסטינים 191919198888שחרור שחרור שחרור שחרור : : : : מחווה ישראליתמחווה ישראליתמחווה ישראליתמחווה ישראלית

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  :כותבים
  יערה פירון, וסאיתמר מרכ

  "מבט לתקשורת פלסטינית " מכון
  
  

  2008נובמבר 
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  תוכן עניינים

  כללי

   3' עמ- ---- --- --- - ----- --- ---- --- --- ---- -- ------ ---- --- --- ---- ---- "מבט לתקשורת פלסטינית" אודות מכון

  4' עמ -- --- --- ---- -- ---- --- ---- --- ---- --- -- ---- ---- ---- ---- --- --- ---- --- --- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- -תקציר 

  

  תקשורת הפלסטיניתהתיעוד 

  )2008יולי (ל "אלדד רגב ואהוד גולדווסר ז, עסקת החטופים

  6' עמ -- -- ---- ---- --- --- ---- -- ---- ---- ---- ---- --- --- ---- - -כוחהשפת לחטיפות ו ישראל נכנעת ל:תקדים

  9' עמ -- -- ---- --- -- ---- - --- --- ------- --- --- ---- ----- - ---- --- ---- עתיד שחרור דומה של אסירים בציפייה ל

  10' עמ --- --- -- --- -- --- ---- - ---- --- -----מעבר ליכולת ישראל ,העלאת מחיר חמאס לשחרור גלעד שליט

  12' עמ - --- ---- --- ---- --- ----- ---- --- --- ---- -- ---- ---- --- --- ---- --- --- --כושר ההרתעה של ישראלב פגיעה

  14'  עמ- ---- ---- --- ---- ---- -- ---- ---- --- ----- ---- ---- --- עליה בתמיכה בחטיפות חיילים  :קהל-סקרי דעת

  14' עמ - ---- ---- --- ------ ---- ---- --- --- ---- --- --- ---- -- להמשיך בדרך הטרור מתחייבים אסיריםמחבלים 

  17' עמ- --- --- ---- ---- - ---- --- ----- --- ---- --- --- --- ---- - ---- ---- --- --- ---- --אימונים צבאיים לחטיפת חיילים

  כגיבוריםהמחבלים  העצמת מיתוס

  18' עמ --- - -- ---- -- -- --- ---- --- ---- --- -- ---- -------- ---- --- --- ---- --- --- -המחבלים האסורים בכלא �

  20' עמ --- - --- ---- -- ---- --- ---- --- --- ------ ---- משפחותיהםבני המחבלים המשוחררים בעסקה ו �

  22' עמ - - -- ---- -- ----- -- ---- ----- ---- --- ----- ---- ---- --- --- ---- --- --- ---- -- ---סמיר קונטארהמחבל  �

 25' עמ -- - -- ---- -- ---- ---- --- --- ---- --- ----- ---- --- --- ---- --- --- ---- -- --מוגרבי-אלדלאל המחבלת  �

  )2008אוגוסט  ( אסירים פלסטינים198שחרור השפעת 

 28' עמ ---- --- - ---- ---- --- --- ---- --- --- ---- -- ---- ור האסירים מוצג כחולשה של ישראלצעד שחר �

 31' עמ --- --- ---- --- --- ---- --- --- ---- - כולל הרוצחים, ציפייה לשחרור כלל האסירים הפלסטינים �

 31' עמ ----- --- --- ---- --- --- ---- --- ---- מוצגים כגיבורים, ביניהם רוצחים, האסירים המשוחררים �

 33' עמ ------- - הגיבוריםבראש , יטא-מוחמד אבו עלי ובהעת- אלסעיד ,  המשוחרריםהרוצחים �

  
  יםנספח
 37' עמ - ---- --- ---- --- --- ---- - ----)2005 ('את המחבליםאנחנו שלחנו ': מחמוד עבאס: 1נספח  �

 37' עמ --- ---- --- ---- - -)2008יולי (דברי אנשי ביטחון וממשל לאחר עסקת החטופים : 2נספח  �
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  "ורת פלסטיניתמבט לתקש"אודות מכון 

  

העריך באיזו מידה הפועל ל, )1996 (מפלגתי-אכון מ הינו מבט לתקשורת פלסטיניתמחקר -מכון

וזאת ,  חינוך לשלום– במיוחד בקרב הדור הצעירו, מקדמת הרשות הפלסטינית בקרב אנשיה

ון כון חוקר מגוהמ. באמצעות תרגום וניתוח התקשורת וספרי הלימוד הפלסטיניים שבשפה הערבית

, ספרי לימוד, עיתונותוטלוויזיה : ביניהם,  הפלסטיניהמשפיעים על עיצוב התודעה של הציבורהיבטים 

באופן המכון  מפרסם םממצאיהאת . מחנות קיץ ועוד, תשבצים, שירה, אירועי ספורט, דרשות דת

 1999-ב,  בין השאר.בישראל וברחבי העולםהתקשורת ומקבלי החלטות , בקרב הציבור הרחבשוטף 

" וועדה למניעת הסתה"ממשלת ישראל לייצג את המדינה בידי -על, איתמר מרכוס, ה מנהל המכוןמונ

- של המכון הוצגו עלוממצאים כן מחקרים -כמו". הסכם וואי"לאחר , )פלסטינית- ישראלית-אמריקאית(

 קונגרסהברחבי העולם ורבים פרלמנטים ,  בפני ועדת החוץ והביטחון וועדת החינוך של הכנסתוידי

  .האמריקאי

  

, כחלק מהבנה רחבה ומעמיקה של אידיאולוגיית הרשות הפלסטינית שגובשה במכון לאורך השנים

אשר שלובה יד ביד , נצבר ידע רב בנוגע ליחס הרשות הפלסטינית לטרור כחלק מאסטרטגיה ממשית

  . וחטיפות חייליים הן חלק בלתי נפרד מאסטרטגיה ז. עם ניהול משא ומתן דיפלומטי

פורסם ) 2006פברואר (ארבעה חודשים לפני חטיפתו של גלעד שליט : בין פרסומי המכון בנושא

חמאס מתכנן לחטוף : "תחת הכותרת, דיווח מיוחד המזהיר מפני איומי חמאס ההולכים וגוברים

שלושה ימים לפני מימוש עסקת החטופים , כן- כמו". חיילים ישראלים לצורך החלפה עם מחבלים

דיווח המציג במלים , העביר המכון הן לממשלת ישראל והן לתקשורת הישראלית, )גולדווסררגב ו(

ועל עסקת שליט , כיצד מימוש העסקה ישפיע על העסקות הבאות בכלל, של הפלסטינים עצמם

  . ידי אנשי ביטחון בכירים בישראל רק לאחר מימוש העסקה-פורסמו על, גילויי דעת דומים. בפרט

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



���Palestinian Media Watch-�ת�פלסטיניתמבט�לתקשור

  .Tel. Jerusalem Israel     Fax 02-6242803  pmw@netvision.net.il  59 King George St  02-6254140.    ירושלים   טל59' ורג'המלך ג

  

  4

  תקציר
  

  . דרך עיניי הפלסטיניםגם חשוב לראותו , בבואנו לבחון צעד מדיני של ישראל
   

בה שוחררו גופות החיילים החטופים אלדד רגב ואהוד גולדווסר , אושרה עסקת החטופים 2008ביולי 
שראל יכן - כמו.  ואסירים נוספים1המחבל סמיר קונטארשל  מהכלא בישראל םרושחרתמורת , ל"ז

   2.מוגרבי-אל בעסקה זו גם את גופתה של המחבלת דלאל השחרר
  

 ללא עסקה התקשורת הפלסטינית,  ובימים שאחריההעסקהביום , שקדמו למימוש העסקהבימים 
על , פלסטיניים בעתיד אסיריםהעל שחרור  מהן השלכות העסקה :תוך עיסוק בשאלות , באירועהרף

שא מה תהיה השפעת העסקה על המ, טווח הקצרבו, עתיד היחסים בין הרשות הפלסטינית לישראל
  . גלעד שליטהחייל החטוף לשחרור  ומתן

  
הן , אירוע נתפסהעלה באופן ברור כי , ממעקב צמוד אחר הדוברים השונים בתקשורת הפלסטינית

ישראל ויתרה בעסקה כיוון שמ זאת .כתקדים היסטורי, קרב ההנהגה והן בקרב החברה הפלסטיניתב
  . 'לא ישוחררו אסירים עם דם על הידיים'לפיו ,  שלה קו אדוםלעזו 
  

אין חשש שו, אין סיבה למהר במשא ומתן עתידי עם ישראל לשחרור אסירים  כיהסיקוהפלסטינים 
  נפגע,כן-כמו 3".נכנעת לתכתיבי ההתנגדותישראל "ל דבר בסופו שכיוון ש, גבוהותסף להציב דרישות 

מחבלים אינם ; מאסר עולםשל ף ם בתי המשפט בישראל ואהגוזרי המאסר יההרתעה של עונשכושר 
משנה מה יהיה לא ,  הם ישוחררובסופו של דברמסקנתם היא שכיוון ש, ולהיכלאחוששים עוד לפעול 

." אין ערך למאסרי העולם של הכיבוש כל עוד ההתנגדות משיגה הצלחות: סייד-האסיר אל ".פשעם
  .]19/07/08 ,דידה'אל חיאת אל ג[

  
מדגישים כאשר ,  לעתידחטיפת חיילים נתפסת כהצדקת דרך זושחרור אסירים לאחר כניעה ל ,ועוד

  ."שפת חטיפת חיילים וישראלים - ישראל מבינה שפה אחת"כי הפלסטינים 
  

ביצוע . של העסקה על המשא ומתן לשחרור גלעד שליטוחמורה  השפעה ישירה הייתה, בטווח הקצר
קלף השתמש בשליט כלמחמאס ציפייה חברה הפלסטינית עורר בקרב ה, העסקה עם חזבאללה

כאשר , בטרם העסקה. רביםרוצחים כולל אסירים ,  הכלואים בישראלהמחבליםמאות ר ושחרלמיקוח 
חמורה ה פגיעה ווהות, חייב את חמאס להעלות את מחיר שליטתהעסקה כי מימוש היה ברור 

ראש ממשלת  מכתבים אישיים לטיניתמבט לתקשורת פלסשלח מכון , בסיכויים לשחרורו בקרוב
לאחר מימוש , יוםכ ." הקורבן הראשון של עסקת קונטאר-גלעד שליט ":התראהובו  ישראל ושריו

  . )2 נספח' ר( רבים בכירים  וממשלהגורמי ביטחוןזאת  מאשרים ,העסקה
  

תקדים של - עידוד חסרהן בקרב החברה והן בקרב ההנהגה הפלסטינית הינה , השפעה נוספת
 .כסמל ומופת לדור הצעיר, גיבוריםהוצגו כ,  שביניהםבמיוחד הרוצחיםו המחבלים ששוחררו .טרורה

,  ואת מעשיהם אותם ומהללשבחמ העיסוק תקשורתי בלתי פוסקדרך , החל מחגיגות קבלת פנים
מחזורי בוגרים בבתי ספר , רחובותשמות , אליפויות ספורט, מחנות קיץהנצחת שמותיהם בכלה בו

,  להמשיך בדרך הטרורנשבעים,  על סף שחרורם,מחבלים בכלא, כן-  יתר על.ברסיטאות ועודואוני

                                                           
ולת טרור בעיר לאחר שהשתתף בפע, מחבל לבנוני אשר נשפט לארבעה מאסרי עולם בכלא הישראלי :סמיר קונטאר 1

ולאחר מכן ריסק את , 28-קונטאר רצח את האב דני הרן בן ה. בה נרצחו שני שוטרים ובני משפחת הרן, 1979נהריה 
קונטאר שוחרר בעסקת . ושני שוטרים, בפעולת הטרור נהרגו גם יעל הרן בת השנתיים. 4-בת ה, גולגולתה של עינת הרן

 ).2008יולי (החטופים 
2
 אנשים 35שבו נרצחו , 1978 במרץ 11-את החוליה שביצעה את פיגוע הדמים בכביש החוף ב ובילהה: דלאל מוגרבי 

 .71ונפצעו 
3
הכולל , ח והן של חמאס"הן של פת,  מושג נפוץ מאוד בשיח הפוליטי הפלסטיני–' מּוַקאוַוַמה' בערבית – "ההתנגדות" 

מבצעי הפיגועים ומשגרי הטילים ברצועת . פיגועי הטרורמציין בעיקר את המאבק החמוש ואך  ,כל סוג של מאבק בישראל
 .עם הזמן המושג הפך למילת קוד לפעילות אלימה וביצוע פיגועים נגד ישראל. 'מתנגדים'עזה נקראים 
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אף ו, ת אימון חייליהם לחטיפת ישראליםהפלגים הצבאיים השונים ממשיכים ומגבירים א,  בשטחוואיל
  .בגאווהעל כך מדווחים 

  
  

  תקשורת הפלסטיניתהתיעוד 
  

הרשות נשיא  ;ההנהגה והחברה הפלסטיניתדברי  דוגמאות למאותמעט מתוך מובאים , במחקר זה
אנשי  ,פרשנים פוליטיים, אחראים העוסקים בענייני אסירים, בכירי ממשלומחמוד עבאס ו, הפלסטינית

המכנה . כפי שהופיעו בתקשורת הפלסטינית;  העםבניהאסירים ות ומשפח, אנשי דת, אקדמיה ורוח
 אסירים כצעד מחווה 198 ושחרור) 2008יולי (ם עסקת החטופישדברי כולם מצביע על כך המשותף ל

  .כללי המשא ומתן העתידי עם ישראל את וניש) 2008' אוג(לרשות הפלסטינית 
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ל "אלדד רגב ואהוד גולדווסר ז, עסקת החטופים

  )2008יולי (

  
  ישראל נכנעת לחטיפות ולשפת הכוח: תקדים

  
   עיסא קראקע, בפרלמנט הפלסטיניראש ועדת האסירים

.. שבירת הקריטריונים הישראליים , שבירת הוטו הישראלישחרורו של סמיר הוא : "קראקע
 אסירים 370-יש יותר מ... 'דם על הידיים'שסירבו לשחרר את סמיר ואת עמיתיו בטענת של 

בירה אמיתית של ש, וכעת יש כאן שבירה... שישראל סירבה לשחרר אותם' 94פלסטינים מאז שנת 
פתח לפתיחת כל שערי בתי אני מקווה שזה יהיה ,  לשחרר אותםהטאבו או הוטו הישראלי הזה

  ."הכלא לכל העצורים
  ".אינשאללה: "מנחה

  ]9/7/08, 4טלוויזיה פלסטינית   [

  
  בסאם קונטאר, אחיו של סמיר קונטאר

פלסטין היא אשר תשחרר וההתנגדות ב, ההתנגדות בלבנון היא אשר שחררה את סמיר קונטאר"
וזה מה  , מפני שהאויב הציוני הזה לא יכול להבין אלא את שפת הכוח ואת הגיון הכוח,את אלה

 ואת 5תבהע- אלץ אותו בעתיד לשחרר את סעיד אליסמיר קונטאר ויאת שמכריח אותו היום להחזיר 
העם הפלסטיני צריך  ...בכלא היושבים שנים רבות , האסירים הותיקים,וכל האהובים, אכרם מנצור

 בכל -  והפעולות הצבאיותשא ומתןהמ, הדיפלומטיים: להשתמש בכל האמצעים והדרכים
עם מתן עדיפות עליונה לפעולת ההתנגדות שהיא , האמצעים יש להשתמש למען שחרור האסירים

   ."לשחרור כל האסירים... הדרך הקצרה ביותר והיעילה ביותר
  ]9/7/08, טלוויזיה פלסטינית[

  

  

   עיסא קראקע,ראש ועדת האסירים בפרלמנט הפלסטיני
   "חזבאללה שברה את הסטנדרטים הישראליים] עם[עיסקת החליפין : קראקע": כותרת

התייחס אתמול , ראש ועדת האסירים במועצה המחוקקת, הציר עיסא קראקע - "ופא", בית לחם
חזבאללה שברה את עסקת חילופי השבויים והשהידים שהתבצעה בין ישראל לואמר כי 

הסירה את סיסמתה ישראל כש, הסטנדרטים והתנאים הישראליים סביב שחרור העצורים
  ..."הידייםהדם על "הגזענית והבלתי חוקית 

  ]20/07/08 ,אל איאם [

  
  ריסמ- האני אל, סופר ופרשן פוליטי,בכיר בהנהגה הפלסטינית

המנחה מציין כי עסקת השבויים . ריסמ-למראיין טלפונית את האני א, עמראן זכארנה,  התכניתמנחה
אשר כוללת , ומהי החשיבות של עסקה זושואל , בכותרותנמצאות היום בין חזבאללה לישראל 

                                                           
4
 .מחמוד עבאס, באחריות נשיא הרשות הפלסטינית.  הערוץ הרשמי של הרשות הפלסטינית:טלוויזיה פלסטינית 
בהם , בשוק הכרמל ובאוטובוסים, על אחריותו לפיגועים בשוק בפתח תקווה לוא למאסר עולםהיה כ: עתבה-אלסעיד  5

 שנה בכלא במסגרת המחווה של ישראל לרשות 31שוחרר לאחר . נפצעו עשרות ישראלים ונרצחה הישראלית צילה גלילי
  .2008הפלסטינית באוגוסט 
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הגופות - שנה בבתי קברות ובמקררי30-בתוכה את גופות השהידים שנמצאות כבר יותר מ
  ?הישראליים

שישראל מוכיחה בפעם המיליון  ,]חילופי השבויים[החשיבות של העסקה הזאת : "ריסמ- האני אל
למרות כל יוזמות ומאמצי השלום שהשקיעו הצדדים ומדינות ו. שהיא מבינה רק את שפת הכוח

הרי , או שניסו לחתום על הסכמים עם ישראל, אשר חתמו על הסכמים עם ישראל, ערביות רבות
, לו לגבי ירדןאפי]. שבויים[אלא רק באמצעות עסקאות חילופי , שישראל לא משחררת אסירים

ואלו שהיא ,  ישראל לא שיחררה עד עכשיו אסירים ירדנים-שחתמה על הסכם שלום עם ישראל 
זה מוכיח שישראל מבינה רק את שפת . שיחררה היו במסגרת הסכם שישאיר אותם בכלא בירדן

שהשיגה עסקה , זה ניצחון חדש לחזבאללה ולהתנגדות, שפת הכוח, שפת האינטרסים, הלחץ
הפלסטינים , הצליחה לשחרר את כל האסירים הלבנונים והגופות של השהידים הלבנונים, טובה

מה שמוכיח , מ ארוך שנמשך למעלה משנה"הוא אחרי מו] הצלחת העסקה[והעניין הזה , והערבים
מ יכול להביא "ההתעקשות עליה והניסיון בניהול מו, שעמידה איתנה במהלך תביעת הזכות

הערבים , פלסטין, אלא גם של לבנון,  הלבנונית6ההתנגדותו הן לא רק של וההצלחות הלל, להצלחות
  ." מפני הכובשים והגוזליםבכללותם ושל כל מי שמבקש להגן על זכויותיו וחירותו 

וגם אסירים שמרצים את מאסרם בכלא , מציין כי העסקה הזאת כוללת גם גופות של שהידים מנחהה
ושחרור גופת , זקן האסירים הלבנונים, סמיר קונטאר שנה כמו למשל 30-הישראלי למעלה מ
למרות שבמהלך השנים האלה סירבה לעסקאות כדוגמת העסקה הזאת , מוגרבי- השהידה דלאל אל

  ?האם מדובר בשינוי אסטרטגי במדיניות של ישראל כלפי אסירים. וסירבה לשחרר אסירים
כאשר ישראל : וילית וצרת אופקיםאו, אסטרטגית טיפשית] ישראלית[זו חשיבה : "רימס- האני אל

היא למעשה מעודדת , דוחה את כל הידיים שמושטות אליה מצד הערבים המתונים ותומכי השלום
את כל אנשי ההתנגדות והרדיקאלים לנקוט בדרכי אלימות ובדרכים של עמידה איתנה 

אסירים והדרך הזאת הייתה קצרה הרבה יותר אם ישראל הייתה משתכנעת ששחרור , והתנגדות
זה , אחד הגשרים החשובים לשלום, הוא אחד הדרכים והגשרים החשובים ביותר לשיתוף פעולה

זה שישראל שמרה לעצמה , מאות אסירים, שישראל שמרה לעצמה את האסירים עוד מלפני אוסלו
כל אלו , חולים ומבוגרים, נשים, זה שישראל שמרה לעצמה ילדים,  שנה30-את האסירים יותר מ

]. לכוחה[היא עתידה לשלם מחיר מנוגד , למרות כל כוחה של ישראל. ם את פעולות הסכסוךמחריפי
אבל המחיר , באותו סדר גודל שמשלמים הפלסטינים או צדדים אחרים] שהיא לא משלמת[זה נכון 

, אבל זה מחיר שהיינו נמנעים ממנו אם ישראל הייתה נעתרת לשלום, ם או יקטן פעםעהזה יגדל פ
שהם אינם פושעים אלא גיבורי החירות שהגנו , ום באשר הם ובראשם שחרור האסיריםלצרכי השל

  ." על עמם ועל ענייניו והשקיעו לטובת כך את מיטב שנותיהם היקרות ביותר
... 

לבנון תהיה למדינה הערבית , לאחר העסקה העתידה להתרחש בין חזבאללה לישראל, האני: "מנחה
מה המשמעות של . י הכלא של הכיבוש באמצעות התנגדותהראשונה ששחררה את אסיריה מבת

  " ?כך
ישראל  -היא מה שאמרתי בתשובה לשאלה הראשונה ] של העסקה[המשמעות : "ריסמ- האני אל

האם ישראל לא , כדי להחליף אותם באסיריםשפת חטיפת חיילים וישראלים : מבינה שפה אחת
חות עם הפלסטינים ברמה הכי גבוהה וזאת יכלה לשחרר אסירים פלסטינים בזמן שהיא מקיימת שי

רק , להתנגדותבמקום לפנות רק , במטרה לעודד את הפלסטינים לשלום, במטרה לבנות את האמון
מבינה רק את שפת ההתנגדות רק זהו מסר ברור שאומר לפלסטינים ולכל הערבים שישראל . לכוח

ותנת את כל מה שהיא סירבה  במצב כזה היא נסוגה ונ.שפת הלחץ ושפת ההפסד, את שפת הכוח
  ."לתת קודם לכן בדרך של בניית אמון ובדרך של סיום הסכסוך על כל הגורמים לו

  
  ]6/7/08 ,זיה פלסטיניתיטלוו[
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 . כלומר המאבק האלים בישראל
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  בכנס למען האסירים, רמי'עג-אלרף אש, השר הפלסטיני לענייני אסירים
 אינם שא ומתןמשפת השלום והההתעקשות הישראלית משדרת מסר שלילי שהרי , למרבה הצער"

ואילו הדרך המקובלת מבחינת ,  כדי לפעול בצורה חיובית בסוגיית האסירים והעציריםמספיקים
  . "היא על ידי החלפת חיילים ישראלים חטופים, פי הנראה כ,]מ בסוגיה זו"לנהל מו [ישראל

  ]5/6/08, טלוויזיה פלסטינית[

  
  רמי'עג-אלרף אש, השר הפלסטיני לענייני אסירים

זהו , הלבנוני ולאומה הערבית בכלל,  ספק שמדובר באירוע היסטורי וחשוב לעם הפלסטיניאין"
  ...הלוחם הגיבור סמיר קונטאר, כלומר שחרור של זקן האסירים הערבי, ניצחון גדול

מ וההסכמים עם "שפת המואבל , פייה לכך שסמיר קונטאר ישוחרר קודם לכןיהייתה צ, לצערנו
 אסירים שעדין נמצאים בבתי 344של ] ולשחרורם[חרור סמיר קונטאר ישראל אינן מועילות לש

אינה , המסר שמעבירה ישראל לפלסטינים ולערבים בצורה זו או אחרת לשחרור אסירים ... הכלא
  ...מ"דרך מו

, הוותיקים] האסירים[אך השאירה בבתי הכלא שלה את , ישראל שיחררה כמה אסירים כמחווה
ישראל יכולה לוותר על האסירים , והמפקדים כשבויים בידיה כקלפי מיקוחהילדים , הנשים, החולים

אזי ישראל תוותר על , כלומר אם יש חיילים ישראלים בשבי, הללו במהלך עסקה לחילופי שבויים
אבל אם אין חיילים ישראלים בשבי אז ישראל תשתהה ותשתהה והנושא יישאר כך , הקלפים הללו

  . "לתקופה ארוכה
  ]16/7/08,  פלסטיניתזיהיטלוו[

  
  המחבל סמיר קונטאר

, ואן ושובך למולדתך ומשפחתךדולפי התקופה שחיית בבתי כלא ואחרי פעולת ר, לפי דעתך: מנחה
- מהי הדרך לשחרר יותר מ,  אנחנו משפחתך כמובן–כמובן שפלסטין היא מולדתך ומשפחתך 

  ?  אסירים מבתי הכלא של הכיבוש הישראלי11,000
בהתנגדות ולהכריח את האויב לשחרר . ]כינוי לטרור [רק באמצעות ההתנגדות, ותבכנ: קונטאר
אפילו כאשר נחתמו הסכמים לא שוחררו אסירים וותיקים , כך לימדה אותנו ההיסטוריה, אסירים

   .אלא שפה אחת, ההוכחה שהאויב לא מביןשריצו מאסרי עולם בבית הכלא וזו 
 ]4/8/08, טלוויזיה פלסטינית[

  
  ריסמ- האני אל, סופר ופרשן פוליטי,בהנהגה הפלסטיניתבכיר 

  :בטלוויזיה הפלסטיניתתוכנית בוקר 
במהלך ההיסטוריה של ...  הכוחשפת, שפת האינטרסים, ישראל מבינה רק את שפת הלחץ"

פלסטיני הבחנו כי בחלק מהעסקאות שוחררו אלפי עצורים תמורת חייל אחד או -המאבק הישראלי
זהו המסר שישראל נותנת לנו שהיא מבינה רק את שפת הכוח ושפת , אם כך. שניים או שלושה

   "].כוח ואינטרסים [עלינו לפנות לשפה הזאת או לאחרת או לשתי השפות יחד. האינטרסים
   ]12/8/08, ה פלסטיניתיזיטלוו[

  
   עיסא קראקע,ראש ועדת האסירים בפרלמנט הפלסטיני

 בזמן שהיה משא ומתן .שנשבו להם חייליםכאר אלא הישראלים לא שיחררו את סמיר קונט"...
והשאירו אותם ,  הם הציבו תנאים גזעניים קשים מאוד-לשלום ובשיחות ובתהליך שלום אמיתי ורציני 

יותר טוב לישראלים ויותר טוב לחברה הישראלית לשחרר אסירים . שנים ארוכות בתוך בתי הכלא
) הישראלים(אבל הם  .הקמת שתי מדינות שכנותבהסכם שלום שיגשים חיים משותפים באמצעות 

ובצל , כאשר נפלו החיילים שלהם בשבי, התחילו להבין את ערך החירות וערך סוגיית העצורים
כיבוש והמשך הסבל של בדבר , כים לערוך מחדש את החשבון שלהםהישראלים צרי, השיעור הזה

  .]"של האסירים[שלא יכולים להשיג את החירות שלהם , עם אחר
  ]9/7/08, טלוויזיה פלסטינית   [
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  ציפייה לשחרור דומה של אסירים בעתיד
  

  ל טלאל דוויכאת"תא, כרם מושל טול
שחרור קונטאר נותן :  מושל טול כרם–בטקס קבלת פנים מטעם חזית השחרור הפלסטינית : כותרת

  תקווה לעצורים ולבני משפחותיהם
, ר האסירים הלבנוניים ובראשם סמיר קונטראמר ששחרו, כרם מושל טול, ל טלאל דוויכאת"תא

הוא בגדר ניצחון לעמים , ושחרור גופות השהידים הפלסטינים והערבים מבתי הכלא של הכיבוש
דוויכאת אמר שאי אפשר להגשים שלום ללא שחרור האסירים הפלסטינים  ...הפלסטיני והלבנוני

  ...  בכלא שנים31עתבה שעבר -ובראשם סעיד אל, מבתי הכלא של הכיבוש
  ]18/7/08, קודס-אל [

  
 ר ואצל אבו יוסף" ד,ל החזית לשחרור פלסטין"מזכ

 ובראשם,  מבתי הכלא הישראלייםצעד ראשון לשחרור כל האסירים הגיבוריםשחרור זה יהיה "
סאם וח, ל החזית לשחרור פלסטין"מזכ, אחמד סאדאת הגיבור, מרואן ברגותי: האסירים המפקדים

  ."עתבה-אלסעיד , וכן האסירים שמרצים מאסר מזה זמן רב, ףחסן יוס' שיח, רדח
  ]16/07/08, זיה פלסטיניתיטלוו[

  
   עיסא קראקע,ראש ועדת האסירים בפרלמנט הפלסטיני

,  שלנוהעם הפלסטיני, כל הכבוד למשפחות העצורים הסבלניות במשך השנים הארוכות האלה"
שמחכה בתקווה ולא מאבד את התקווה האומה הפלסטינית האח והאבא הזה ,  שלנוהעם הערבי

  ..."הוא לא מתעייף, הוא לא מתייאש אף רגע, הזו
  ]9/7/08, טלוויזיה פלסטינית   [

  
   בסאם קונטאר,סמיר קונטארהמחבל אחיו של 

שער הישועה ומבוא לשחרור כל האסירים אשר  בחיק החירות יהיה אינשאללה סמיר קוטנאר"
שאללה שחרור של סמיר יהיה מבוא לדיון לשחרורם על אפו ועל אינ... מצבם דומה למצבו של סמיר

  ".חמתו של הכיבוש ובכוח ההתנגדות
  ]9/7/08, טלוויזיה פלסטינית[

  
  

  עאיידי -אכרם אל, ח"ת פתמתאם העבודה הקהילתית בתנוע
י במסגרת וגרבמ-ח מתכוננת לחגוג עם שחרור גופת השהידה דלאל אל" תנועת פת—רמאללה 

  .ים בין חזבאללה לבין ישראלחילופי השבוי
החובה ...ראש הוועדה המכינה לחגיגות אמר, מתאם העבודה הקהילתית בתנועה, עאידי-אכרם אל

 לחגוג את וכל הפלגים והכוחות הפלסטיניים" פתח"א מחייבת את 'הלאומית כלפי השהידה והשוהדא
  ..."האירוע הזה כבסיס לדרישת גופות מאות השהידים דוגמת דלאל

  ]7/07/08 ,7איאם- אל[
  

  
    אבו שנב,ח"מנהיג בתנועת פת

 ואת ההיסטוריה שיבח את כל הלוחמים בבתי הכלא הישראלים ]ח"מנהיג בתנועת פת[ אבו שנב
בייחוד , רצון ההתנגדות: הוא אמר. כשהוא מדגיש ששחרורם הוא עניין של זמן, של המאבק שלהם
 היום מלמד כי אי אפשר לשבור את ההתנגדות הלקח של. לא ישבר ולא ירוכך, ח"מצד בני תנועת פת

הוא שכל אסירנו בבתי ] מעסקת השבויים עם חזבאללה[שהלקח השני הוא הוסיף ... בפלסטין

                                                           
 .המקורב לרשות הפלסטיניתיומון עצמאי  :איאם-אל 7
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רי סמ-ד אל'מאג, דר עויסנא, רד'סאם חוח, הכלא הם אסירים זמניים וחירותם של מרואן ברגותי
 גיבורים והם כולם  מגיעה ללא ספק,אקצא ובני עמנו מכל הארגונים-אלשהידי ] גדודי[וכל בני 

  .וכולם ראויים לחופש
  ]17/07/08, 8דידה'ג-חיאת אל- אל[

  
  
  
  

  
  , העלאת מחיר חמאס לשחרור גלעד שליט

  מעבר ליכולת ישראל
  

  מנחה בטלוויזיה
צופים מרצועת עזה לברך על השחרור ומביעים לשידור עולים , של ביצוע העסקהשידור ישיר במהלך 

  .ב הדבר יתרחש גם אצלםתקווה כי בקרו
לא תהיה מוכנה לעסקה פחותה , ההתנגדות האסלאמית אשר שבתה את גלעד שליט: "מנחה

גורלו של גלעד שליט שלא יראה אור במידה ולא , ובעזרת אללה יתעלה, מעסקת החילופין הזאת
  ."ישוחררו חלק גדול מהאסירים שלנו

   ]16/07/08, 9)חמאס (אקצא-ערוץ אל[
  
  

  ריסמ- האני אל, סופר ופרשן פוליטי,גה הפלסטיניתבכיר בהנה
עתידה ] ישראל[האם לדעתך עסקת חילופי השבויים בין חזבאללה והכיבוש , האני: "מנחה

  "?בין הפלגים בעזה לבין ישראל] שליט[להשפיע על עסקת 
  אשר שיחררה את כל האסירים הלבנונים ואת כל גופותישראל, בוודאי שתשפיע: "מצרי- האני אל

לא תוכל לסרב לדרישת הפלסטינים לשחרר מאות אסירים וביניהם גיבורים , הלבנונים ואחרים
ישראל מנסה להסתתר מאחורי . 'חיילים וכו, שביצעו פעולות גבורה צבאיות שהביאו להרג יהודים

והעסקה הזאת , כדי לא לשחרר אסירים, "אלה שידיהם מגואלות בדם"שהיא מכנה , קריטריונים
בנוסף . אשר ביצעו מעשי גבורה שנפלו בהם יהודים וחיילים, כמו סמיר קונטאר, בוריםכוללת גי

שמעודד את הנושא והנותן הפלסטיני להגיע לעסקה שישוחררו , תקדים חדשהעניין הזה יוצר , לכך
אנחנו לא רוצים שהם יישארו לתקופות ארוכות בבית , בה גיבורים אשר נשפטו לתקופות ארוכות

 ."  מספר גדול ככל האפשר שלהם אות מסוג זה יש לשחררובעסק. הכלא
  ]6/7/08 ,זיה פלסטיניתיטלוו[ 

  
  
  

  היסמעיל הנייא, ראש ממשלת חמאס בעזה
  :]חדשותמתוך ה[

אין , ומדגישים שגם אנחנו כעם הפלסטיני, אנו צופים כעת בעסקת החילופין": היאסמאעיל הני
] עסקת[ כמו שהיום התרחשה ,ר על הגיבורים הללואין אפשרות שנוות, אפשרות שנוותר על אסירנו

גם אנחנו נחושים להשיג עסקת חילופין מכובדת , חילופין מכובדת עם ההתנגדות בלבנון
ועליהם , על הישראלים לשלם מחיר. בבתי הכלא של הכיבוש הישראלי] שנמצאים[לאסירנו 

  ." לדעת שהם ישלמו מחיר

                                                           
8
 .מחמוד עבאס, באחריות נשיא הרשות הפלסטינית.  היומון הרשמי של הרשות הפלסטינית:דידה'ג-חיאת אל-אל 
9
  . הערוץ הרשמי של חמאס:אקצא-ערוץ אל 
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, טים על העסקה הזאת באופטימיות ובתקווה מרובההאסירים הפלסטינים מבי: "מנחה החדשות
]  אסירים[אחרי שחזבאללה הצליח לשבור את המשוואה הציוניות אשר מתנגדת שנים לשחרור 

  ."מבחינת חמאס זו עסקת ניצחון לרצון ההתנגדות. שהרגו ציונים
                                                                                                                                                            

המשפחה מביע תקווה שבעקבות .  מבית חאנוןדכתבה על משפחתו של האסיר חסן אסמאעיל פיא[
   :]העסקה עם חזבאללה האסירים ישוחררו

, שוואה של הכיבושמרבית האסירים מצפים לעסקת חליפין לאחר שנשברה המ: "הכתב מציין
והצליחה לשנות את כללי ההחלפה עם אלו שנשפטו ] של שחרור קונטאר[כמו בתנאים הללו 

  ."למאסרי עולם
  ."העסקה הזאת מוכיחה שהכיבוש הישראלי מבין רק את שפת הכוח: "אביו של חסן אסמאעיל

   ]16/07/08, )חמאס (אקצא-ערוץ אל[

  
  כאשף-חסן אל, סופר ואיש תקשורת

ועל כולנו לתמוך בכל מאמץ שהוא , מ סביב חילופי שבויים עם  גלעד שליט"שיו מויש עכ"
   ". שמטרתו להעלות את המחיר שיקבל העם הפלסטיני

     ]14/8/08, זיה פלסטיניתיטלוו[

  
  רמי'עג-אלאשרף , השר הפלסטיני לענייני אסירים

תשומת ליבם את כל  שייקחו ל,למרות כל מה שביצעו, אנחנו קוראים לחמאס מהבמה הזאת"
מעל כל הסכסוכים ] עומדים[האסירים , הקריטריונים הלאומיים בעסקת חילופי השבויים הבאה

     ."והמחלוקות והם הכתובת לאחדות הפלסטינית
  ]24/08/08, טלוויזיה פלסטינית[

  
  םווזי ברהאפ, דובר תנועת חמאס

  תנאים שלהם לשחרורוהפסד ברור לישראל בעקבות  דבקותם של שוביו ב:  חמאס:כותרת
  .בעניין התפקיד שממלאה מצרים בעסקה] חמאס[ידיעות אודות הויכוח בתנועת : כותרת משנה

 תנועת חמאס חושבת כי קיים הפסד תקשורתי ברור שפגע – סוכנויות –משהראוי - אל'א עלא–עזה 
נועת דובר ת, וזי ברהםאפ. בישראל בעקבות דבקותם של שובי שליט בתנאים שלהם לשחרורו

אשר רוצה להשפיע מבחינה , אנחנו מכירים את אופי הכיבוש: " בראיונות עיתונאיים אמר,חמאס
מבקשים ] משפחות האסירים[הם . אשר מבינים היטב את מצבנו, פסיכולוגית על משפחות האסירים

   ... רב ככל האפשר של אסיריםעל מנת שישוחררו מספר] בעסקה[שנמשיך להיאחז בה 
  ]3/9/08, דסוק-אל           [

  
   אמין דביר,פרשן פוליטי

  "?עהוציאיך נושא זה ישפיע על הנושא הזה של עסקת שליט ועל מהירות ב: "מנחה
בשל המצב , ישראל בסופו של דבר .ברור שישראל תיכנע להתנגדות, בסופו של דבר ":אמין דביר

ותהיה מוכרחה , ו במאוחרתיכנע להתנגדות במוקדם א, הפוליטי הפנימי ומה שקורה עכשיו באזור
, מה שמדגיש את זה הוא ההצהרה של חמאס שהיא לא תשחרר את השבוי הזה. לשלם את המחיר

עליה לשלם את המחיר הזה ואם היא תשלם את המחיר  ...אלא תמורת מחיר וגם אם בעוד שנה
  ".  שידגיש את האפשרות של הכנעת הישות הזו, מקרה חדש, זה יהיה תקדים חדש, הזה

  ]8/7/08, )חמאס(אקצא -ערוץ אל[
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  יהיסמעיל הניא, ראש ממשלת חמאס בעזה
  בקרוב נחגוג על עסקת חילופי שבויים צפויה: הי הני:כותרת
הפלסטינים יחגגו 'הודיע אתמול ש, יהיאסמאעיל הנ,  ראש הממשלה המפוטר– סמיר חתמו –עזה 

קות תנועת חמאס בדרישותיה  זאת כשהוא מחזק את דב'בקרוב עסקת חילופי שבויים צפויה
  .. .אשר קשורות לעסקת החליפין

  ]22/07/08, דידה'ג-חיאת אל- אל[

  
  י'פרנגי עבדאללה א,ח"חבר הועדה המרכזית של תנועת פת

  . תשפיע העסקה עם חזבאללה על העסקה הצפויה לשחרור החייל גלעד שליטכיצד המנחה שואל 
אני חושב שזה ישפיע על כולם כדי שנסיים . ושא הזהכולם מצפים לנ, בלי ספק: "י'פרנגיעבדאללה א

יש לשחרר מספר גדול ככל האפשר של אסירינו . מחירלא נסיים את זה ללא אבל , את נושא השבוי
ואני , אני חושב שזהו שיעור חשוב. הגיבורים שבילו בבתי הכלא הישראלים תקופה ארוכה מאוד

הלגיטימית הפלסטינית כדי ] ההנהגה [חושב שעדיף למי שמחזיק בשליט עכשיו שיתאם עם
  ". לסיים את הנושא

  ]17/7/08, טלוויזיה פלסטינית[
  
  
  
  
  

  כושר ההרתעה של ישראלפגיעה ב
  

  סייד- עבאס אל, עולם- מאסרי35-שפוט לאסיר ה
אין ערך למאסרי העולם : סייד-האסיר א - שנה נוספות 150-עולם ו- מאסרי35-שפוט ל: הכותרת

  ההתנגדות משיגה הצלחותשל הכיבוש כל עוד 
   

] דין-עז א[ומפקד של גדודי , חבר ההנהגה המדינית של תנועת חמאס, סייד-האסיר המהנדס עבאס א
חסן נסראללה ובירך , ל  חזבאללה"בירך את ההתנגדות הלבנונית ואת מזכ, קסאם בצפון הגדה-אל

  . על הישגיה שהושגו בעסקת החליפין האחרונה
שאסירי לבנון המשוחררים הם אחים למולדת ' מען'עה שהגיעה לסוכנות סייד אמר בהוד-האסיר א

  . ולאמונה ולהתנגדות הפלסטינים ואחים לנשק
-וזאת בשל אחריותו להנהגת גדודי אל,  שנה נוספות150- מאסרי עולם ול35-השפוט ל, סייד- א

ל מאסרי העולם הבהיר כי פסקי הדין ש, כרם ולביצוע מספר פעולות נגד הכיבוש- קסאם באזור טול
הצלחת אך : "והוסיף... שמטילה מדינת הכיבוש על אסירי עמנו הם במסגרת שבירת רוחם

ההתנגדות בשביית חיילי הכיבוש וביצוע עסקות חליפין עשתה את פסקי הדין האלה לחסרי 
אלסייד הביע שביעות רצון גדולה מהתנאים של עסקת החליפין בין מדינת הכיבוש לארגון ". ערך

ואמר כי עיני האסירים הפלסטינים מופנות כעת לעבר תנועת חמאס וליתר הפלגים , ללהחזבא
ההתנגדות בלבנון : "הוא סיים דבריו ואמר. המחזיקים בשבי את גלעד שליט ברצועת עזה

והיא אינה חסרת אונים לחלץ את החירות עבור , ובפלסטין הוכיחה שיש לה ציפורניים וניבים
  ." ככל שיהיו] כבדים[יהיו פסקי הדין נגדם ,  בכוח מבתי הכלאבניה ולוחמיה ולהוציאם

  ]19/07/08, דידה'ג-חיאת אל-אל [

  
   עבאס זכי,ף בלבנון"נציג הועד הפועל של אש

, לדעתי...  שלא נענית אלא רק בהכנעה ובסחיטה שישראל]להבין[הגיע הזמן שאני חושב "
 מדוע הפלסטינים יישארו ,האנשים תמהים, אני אומר לך. חלשה, ישראל כעת הפכה לנמר מקרטון

 200, 60, 50אולי שעם שליט הזה ייצאו , )אסירים (200כל עוד שעם סמיר קונטאר יצאו , בשקט
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 חובה שירוקנו .הגיע הזמן להתנפל על ישראל בנושא הזה, לפי אנשים אחרים). אסירים (700או 
  "תאי הכליאה ובתי הסוהר

        ]22/7/08, זיה פלסטיניתיטלוו[

  
 דרשת יום שישי

נגדות ובין אירוע החלפת השבויים בין ההת, אשר קרה לפני יומיים, נתחיל זאת באירוע הבולט ביותר"
  . לכאורהישראל 

וכשהיא מצהירה על מטרתה היחידה והיא  מורם  כשראשה2006ה ביולי תישראל נכנסה למלחמ
  .היא נכנעת לתכתיבי ההתנגדות , שנתיים אחרי המלחמה,היום.. .השבת שני החיילים החטופים

  
  בכלי התקשורת שלה  שנים רבות על כשהיא מתפארת, סמיר קונטאר, האסיר, היה אצלה העצור

והגיע היום אשר מדינת , יכלל בהישקונטאר לא , כל עסקה שתיקבעו, כך שהוא נמצא אצלה
מצייתת ו, עפרכשהיא מתפלשת עם אפה ב] לשחרר את קונטאר[ אולצה 10היהודית' המסח

   .כך משתחרר סמיר קונטארבו ,לתכתיבי ההתנגדות
  
הייתה מתייחסת לכל טפח ברצועת ] שישראל[בימים ,  שהיא מתפלשת בעפר ובבוץ של עזהמוכ

היא יצאה  .הכבושה] בערבית, תל אביב[' יערּב-  אתל'או , אביב- עזה שהוא שווה לכל טפח בתל
 ,האיתניםיהאד ' לוחמי הגהשיגו המתנגדיםשההישג הכי עצום ש, מאדמת עזה ואני אומר לכם

אשר למענם היא , והרסו את השאיפות שלה, הוא בכך שהם הרסו את מטרות המדינה העברית
  . הוקמה

  
? איפה עומדת ישראל היום, ישראל הייתה מתפארת בכך שצבאה הוא בלתי מנוצחכמו כן ... 

 היא מחפשת . יום אחרי יוםוהמדינה השקרית שוקעת, מבטחים-ישראל היום מחפשת לה מקום
שהיא לא מוצאת , אך אני נשבע באללה, ]בשורותיה[ביטחון וערבויות ביטחוניות לאזרחיה ולעושקים 

הו ]. שנלחמו בה[מפני שהצבא שנלחם בה היום שונה מהצבאות הקודמים , מבטחים-מקום
רי שהצבא שעומד ה, ידי אידיאולוגיות מושחתות-נשלחו על הצבאות הקודמים] בעבר[אם , ישראל

ונושאים ביד ימין מקלע , עם לבבות שנושאים את אור אללה,  אללה שלומולנו היום יוצא מבתי
  . ישראלהו,  אמות המידה השתנו.קוראן] וביד השנייה[
  
ואני רוצה לבשר לתושבי עזה שעסקת חילופי השבויים הבאה תהיה חזקה וכואבת יותר לצאצאי "

, שלום] סילבן[ועל כך הצהירו ! ת יותר לצאצאי הקופים והחזיריםתהיה כואב, הקופים והחזירים
עסקת השבויים שנחתמה עם חזבאללה תגרום לנו לשלם מחיר יקר : "אמר, אחד מחברי הליכוד

שאתם תשלמו מחיר יקר עבור העסקה , ואני אומר ונשבע באללה!" יותר עבור גלעד שליט החי
   ."ות אשר יבוא אחריה בעזרת אללה יתעלהובעסקא, ובעסקאות אשר יבואו אחריה, הזאת

  ]18/7/08, )חמאס (אקצא-אלערוץ [

  
  
  

  אמין דביר, פרשן פוליטי
זו תחילת נוכחותה של . באופן צבאי ברור וגלוי, התחלה של התגלות החולשה הישראליתוהי הז"

רבה כל מ עם מי שסי"המקיימת מו', טרור'מ עם מי שהיא מכנה "ישראל כמדינה באזור המקיימת מו
כדי לשאת ולתת , ]לעשות זאת[עכשיו היא חייבת . בשום תנאי ובשום אופן, הזמן לשאת ולתת איתו

, בין אם הם חיים ובין אם תחזיר אותם לפלסטין הכבושה כגופות, איתם וכדי לשחרר את בניה
ו ניצחון זה... אל מול ארגון התנגדות לוחם,  עם כל כוחה הצבאי, זוהי תבוסה של מדינה ...הרוגים

                                                           
10
, קוראןעל פי כמה ממפרשי ה. 67: 36סורה , זהו מושג אסלאמי המבוסס על הקוראן. מטמורפוזה, צורה- שינוי– 'מסח 

 .הוא רומז לאירוע שבו אללה הפך את היהודים לקופים וחזירים
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. זוהי אפשרות לתבוסה של ישראל, לא רק לחזבאללה אלא לכל ההתנגדות הערבית שתימשך
עסקאותיה לחילופי , והדיונים סביב עסקאותיה לרגיעה, ההתפתחויות שקורות עכשיו בתוך ישראל

מוכיחים כי ] כל אלה[, ועם ההנהגה החלשה והרפה בישראל, שבויים עם חמאס או עם חזבאללה
האסלאמי -האזור הערבי... חזקות ורבות מאוד, יות לנצח את הישות המזוויעה הזו קיימותהאפשרו

  ."חייב לפרק את המדינה הזאת ולחדול את קיומה, האסלאמי-המזרח הערבי, הזה
  ]8/7/08, )חמאס(אקצא -ערוץ אל[

  
  

  
  

  
  עליה בתמיכה בחטיפות חיילים: קהל-סקרי דעת

  
  ילים ישראליים תומכים בחטיפת חימהפלסטינים  %74

   –סקר משותף לדעת הקהל הפלסטיני והישראלי : כותרת
 59%כי , המרכז הפלסטיני למחקרי מדיניות ולסקרים אמר בהודעה על תוצאות הסקר

מהפלסטינים חושבים שהדרך העדיפה לשחרר את האסירים מבתי הכלא היא הגעה להסכם 
יילים ישראליים והחלפתם באסירים  סבורים שהדרך העדיפה היא חטיפת ח39%בעוד ש , שלום

 תומכים בחטיפת חיילים ישראליים 74%-הרי ש, אך לאור ניסיון חטיפת גלעד שליט.   פלסטינים
  . ... מתנגדים לכך21%ו , והחלפתם באסירים פלסטינים ערביים

 על ידי המרכז הפלסטיני למחקרים מדיניים ולסקרים, 1.9.2008 עד 25.8הסקר נערך בתקופה שבין 
לבחינת הערכות הישראלים , ומכון טרומן למחקרי שלום באוניברסיטה העברית, ברמאללה

, ישראלי- המסלול הסורי, ישראלי- בכלל זה התהליך הפלסטיני–מ השונים "והפלסטינים לתהליכי המו
  ...היוזמה הסעודית ונושאים פנימיים

המדגם . 3%טעות מגיע ל ושיעור ה,  איש שרואיינו1279-הנדגמים בצדה פלטיני הגיע ל' מס
הסקר הוכן ופוקח . 4.5%ושיעור הטעות הוא ...  איש שרואיינו באמצעות הטלפון611-הישראלי כלל ל

  .  העבריתיברסיטהמרצה לתקשורת באונ, ר יעקב שמיר"וד... ליל שקאקי'ר ח"על ידי ד
  

  ]9/9/08 ,)דידה'ג- חיאת אל-התפרסם גם באל( איאם- אל[

  
  נים בחזבאללה  מהפלסטינים מאמי%56
במפלגות  3%,  בחמאס16%, ח" מאמינים בפת40%בנוגע לאמון במפלגות התוצאות הראו כי ...

  . לא מאמינים באף פלג פוליטי שנמצא בזירה הפלסטינית41%- אחרות ו
 15% לעומת,  מהפלסטינים מאמינים בחזבאללה יותר מאשר בתנועת חמאס56%, לעומת זאת

  .  שר מאמינים בחזבאללה ובחמאס באופן שווה29%-בחזבאללה והמאמינים בחמאס יותר מאשר 
 ]6/8/08, דידה'ג-חיאת אל-אל [

  
  

  אסירים מתחייבים להמשיך בדרך הטרורמחבלים 
  

   לאחר שחרורויהאד'גב להמשיך מתחייב –מהכלא  קונטארשל מכתב 
ל  את רב בו הוא מהל, חסן נסראללה, למנהיג חזבאללהשכתב סמיר קונטאר מכתב הלן נוסח ל

מפאר את , ל" זרגב וגולדווסר- משבח את מבצע חטיפת החיילים,  שחוסל, עימאד מורנייה,המחבלים
  :ונשבע להמשיך את דרכו בטרור, )מוות למען אללה(' דהאהשה'
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ושאמשיך את הדרך עד הניצחון ]... הלחימה[שמקומי לא יהיה אלא בחזית , הבטחתי ושבועתי"
  ..".נאמנות מחודשת-ברכות והבטחת –יהאד 'ולכל לוחמי הג.. המלא

  
  

  "איגרת ברכה של קונטאר לנסראללה על מות השהידים של מורנייה: "הכותרת
  

חסן , מיועדת למזכיר הכללי של חזבאללההגרת יאממנו עורך הדין של האסיר סמיר קונטאר העביר 
  : וזה לשונה. על מותו כשהיד של המפקד עימאד מורנייה, ומנחמו, בה הוא מברכו, נסראללה

   
השלום עליכם ועל שהידינו ורחמי , המזכיר הכללי חסן נסראללהכבוד , אדוני ומפקדי היקר והנכבד"

  .אללה וברכותיו
  .השלום לגברים בשיירות הצדיקים

  .דרגת הכבוד הגבוהה ביותר אצל ריבון העולמים, השלום למי שנתן ולא לקח דבר מלבד השהאדה
עבר אנשי הכבוד -אל, ההולכות לעבר הנצח, הטהורות, כבדותהנ ]שהידיםה[השלום לשיירות 

  .  עבר מי שסימנו לנו את הדרך מזה מאות בשנים-אל, והגאווה
כשהוא מעביר את המסר אל , השלום לו. עימאד מורנייה, המנהיג' החאג, השלום לאחרון העוזבים

סיפורי העמידה האיתנה את , כשהוא נושא אליהם את סיפורי התהילה והניצחונות, המצפים לבואו
ההבטחה "רמז למבצע חטיפת רגב וגולדווסר שנקרא [והנאמנות אודות אנשי ההבטחה שהתקיימה 

  ...] לשהאדה [סיפורי המצפים, "]המתקיימת
כי השיירות המצפות בחרו , ]שנפלוהשהידים [כשהוא מבשר לנכבדים שבמאמינים , השלום לו
  ".מה רחוקה מאתנו ההשפלה: "יהם קוראיםותופגיונ, ]החרב[בשליפת 

, חזיתאזורי השמקומי לא יהיה אלא ב, לך נתונה הבטחתי ושבועתי. עימאד' חאג, השלום לך
ושאמשיך את הדרך עד ] השהידים[ודמם של היקרים באנשים ,  בזיעת הנתינה שלךיםהספוג

  .הניצחון המלא
ברכות והבטחת נאמנות  -ד יהא'ולכל לוחמי הג, ]נסראללה[הו אדוני אבו האדי , לך ממני נתונה

  ."                                                 מחודשת
 ]19/2/08, דידה'ג-חיאת אל-אל [

  
  

  קונטאר בעצרת לשחרורוסמיר נאום 
חיזק את רגלי ותמיד זרע בי תקווה ברגעי , העניק לי את הכוח, השבח לאללה אשר, ראשית"

, השבח לאללה....עניק לי את היכולת לעמוד איתן אל מול השבח לאללה אשר ה, ראשית. החולשה
השבח לאללה . ההתנגדות האסלאמית הגיבורה, אשר שלח למולדת הזו את ההתנגדות העצומה

הרי שהמעלות ביום הזה . ולעולם לא חזרה לימי התבוסה, יום הניצחונות, אשר הגענו ליום הזה
אשר נפלו , ושנית אל השהידים המבורכים. עלהמגיעות בראש ובראשונה לאללה ית, ובחירות הזאת

מסרתם את , אשר סבלתם כל דבר, "הבטחת האמת"קהל , ואליכם.  האויב הגוזלבעימותים אל מול 
ולעולם לא נטשתם את , סבלתם את כל האבל, ]חזרה[ומעולם לא ביקשתם , בניכם וכספכם

כל שהיד אשר נפל במולדת הזו , םהרי שהיום אנו מעלים בזיכרונותינו את כל השהידי. התנגדותכם
. הישות הגוזלת הזאתתוך עימות עם , כשהוא מגן על המולדת הזאת ועל האומה הזאת, ובפלסטין

אשר ביקש , יו עבאס מוסאו– השהידים של ההתנגדות האסלאמית אדוןלהזכיר את , אבל הרשו לי
ו לא רק שומרים על אנחנ, הבט מר עבאס, היום אני אומר לך, מאיתנו לשמור על ההתנגדות

מתקרבת ] ההתנגדות[והיא , אלא גם הופכים אותה לכוח איכותי שלא מובס אף פעם, ההתנגדות
. ארב חרב'ר' השיח, השהידים של ההתנגדות האסלאמית' הרשו לי להזכיר את שיח. להשגת החלום

רות תרבות הדו. ואני אומר להם שהנשק הוא מצב שהפך לתרבות שבונה את מולדת ההתנגדות
, הרשו לי להזכיר את המפקד האגדי הגדול. אשר רוצה להגשים את חלום השמדת הישות הגוזלת

לא נהיה ברמה , עמאד' חג, הרי שאנחנו: וכאן אני רוצה להגיד משפט אחד, ניה'מאד מוריהשהיד ע
. אלא רק במצב אחת בו נאלץ את האויב הזה להתגעגע לימים שלך, של דמעה אחת שלך אף פעם

בעבר אחד . מפקדנו, למי אם לא לאדוננו, אני רוצה להודות ביום הזה. נגיע לכך, ת אללהובעזר
ואני אומר . אללה לא ברא מישהו שיוכל להוציא אותך מהכלא הזה, סמיר: מהציונים הטיפשים אמר לי
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ובראש . ומה שהבטיחו קיימו, ומה שאמרו עשו, אשר שהתנגדו, לו היום שאללה ברא אלפי אנשים
  .ראללהסחסן נ, ל חזבאללה"כבוד מזכ, מפקדינו ומורנו, אהובינו, אדונינועומד , ם האלההאנשי

אני מבטיח למשפחתי , ובעזרת אללה... , ופלסטין יקרה לכולנו, שבתי היום מפלסטין, אחי היקרים
 , בהתנגדות האסלאמית האמיצהיהאד'לוחמי הגאני ואחי , אנחנו נחזור, אהובי ויקרי בפלסטין

, אסירים ואסירות כמובן,  אסירים פלסטינים אשר בבתי הכלא הציוניים11,500-ולח ברכות לואני ש
, המצב הקשה בפלסטין כיום לא ישתנה, מסר לפלסטינים בו אנו קוראים לכם לאחדות] אני שולח גם[

האסלאמיים הפלסטיניים לכדי מנהיגות ותוכנית , אלא באמצעות אחדות כל הכוחות הלאומיים
  ." ואיחוד כל מנהיגי ההתנגדות היכולים להשיג את הניצחון. אחתפוליטית 

 ])16/07/08, )חמאס (אקצא-ערוץ אל[
  

  סמיר קונטאר בראיון לאחר שחרורו
  "?במהלך משברים שהיו בבית הכלא, האם היו רגעיים מסוימים בהם הבעת חרטה" :מנחה
רצה אללה הוא לעולם לא יעבור ואם י, אפילו פעם אחת, עניין החרטה לא עבר בראשי, לא": סמיר

  . "בראשי
        ]22/7/08 ,זיה פלסטיניתיטלוו[

  
  

  מרואן ברגותי
רים הנבחרים של שתי אגודות "האסיר חבר הפרלמנט מרואן ברותי מברך את שני היו: "כותרת

   האזרחיים והצבאיים- הפנסיונרים 
   

 גימלאיםר הנבחר של אגודת ה"יואזי ה'גיותי בירך את עבדאללה חגהאסיר חבר הפרלמנט מרואן בר
בברכתו . ר הנבחר של האגודה הלאומית של הפנסיונרים  הצבאיים"היו, עדי-האזרחיים ואת אבו

אני מברך אתכם ברכות , כמו כן, אן המבורךדאני מברך אתכם לרגל חודש הרמ, ראשית']: אמר[
כם להמשיך את דרך הזדמנות אחרונה עבורבחירתכם היא ... לבביות לרגל זכייתכם בבחירות

למען פלסטין החופשייה והעצמאית ולמען התנועה העצומה שלכם שמאפשרת לנו לפעול  המאבק
פרויקט המאבק משום ש, זאת.... כתנועת העבודה והמאבק , כפי שהייתה, למען החשבתה מחדש

ח ובאמצעות סדר יום "אלא באמצעות הנהגה מסורה של הפת, שלנו לא יתקדם לעולםוהשחרור 
שנמשיך לפעול יחד בדרך השהידים , אני מחדש לכם מהכלא את ההבטחה, ולסיום, לסטיני מסורפ

  ."   'והלוחמים עד החופש והעצמאות
  ]11/9/08, דידה'ג-חיאת אל- אל[
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  אימונים צבאיים לחטיפת חיילים

  
  חמאס

הקטע כולל פיצוץ . ל"יל צהבמהלכו סימולציה של  חטיפת חי, קליפ תעמולתי המציג את אימוני חמאס
   .כשמיד אחריו נראים לוחמי חמאס חוטפים חייל מתוך הטנק ונמלטים, של טנק ישראלי

  
  ]16/6/08, )חמאס(אקצא -ערוץ אל[

  
  )יהאד האסלאמי'ארגון הג( קודס-פלוגות אל

פעולות חטיפת חיילים : דסוק-פלוגות אל -במהלך תמרון צבאי בדרום רצועת עזה : הכותרת
  .ראליים ושבייתם הן אפשרות פתוחה בפני כל האגפים הצבאייםיש
  

הדגישו כי פעולות , יהאד האיסלאמי'הזרוע הצבאית של תנועת הג, קודס- פלוגות אל— מען –עזה 
הדברים . חטיפת חיילים ושבייתם אצל ההתנגדות הינן אפשרות פתוחה בפני כל הזרועות הצבאיות

שבו השתמשו , אתמול בדרום רצועת עזה' דסוק- אלפלוגות ' שארגנו נאמרו במהלך תרגיל צבאי
 ,תרגלו פעולות פריצה למבנים תוך כדי פיצוצים גדולים, שריון ובמטענים] נגד[בנשק קל ובינוני ונשק 

הניסיון "כי ,  אחד מאנשי השטח אמר תוך כדי התרגיל.וביצוע אימונים לחטיפת חיילים ישראליים
הוכיח , ת הפלסטינית בעזה בחטיפת חיילים ישראליים ושבייתםשל חזבאללה הלבנוני וההתנגדו

וכי תיאוריית , את הצלחתו באילוץ הממשלות הישראליות השונות להיענות לדרישות השובים
וכי ההתנגדות שברה אותה ואילצה את מנהיגות הכיבוש , השבת החיילים בכוח התמוטטה

  ." להיכנע לדרישותיה
  ]23/08/08, דידה'ג-חיאת אל- אל[

  
  החזית העממית לשחרור פלסטין

החזית העממית מדגישה את חשיבות רצף הפעילות : במהלך טקס סיום של קורס צבאי :כותרת
  הצבאית יחד עם המדינית

החזית העממית לשחרור פלסטין סיימה שלשום את הקורס הצבאי  –דידה 'ג-חיאת אל- אל–עזה 
באחד מבסיסי " ממית לשחרור פלסטיןקורס השהידים של החזית הע: "אשר נשא את השםשלה 

אנשי סגל וחברי , זאת בנוכחות מספר גדול של מפקדים. האימונים השייכים לה בצפון רצועת עזה
טקס הסיום החל בהמנון הלאומי . החזית ובנוכחות נציגים של פלגי הפעילות הלאומית וציבור רחב

  .נשמות השהידים] לזכר[הפלסטיני ובעמידת דקת דומיה 
הם פיצצו . ט"בנשק בינוני ובנ, בו השתמשו בנשק קל, הציגו תמרון צבאיתפים באימונים המשת

 בתוך .ם ציונייםמוצבי האויב שמטרתן לחטוף חיילערכו מפגן הסתערות על מספר מטעני נפץ וכן 
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הם גם ערכו מפגנים רבים אשר משקפים את האימונים המרוכזים אשר הם קיבלו במיומנויות , כך
  .הסוואה והטמנת מטעני נפץ, הסתתרות, פשיטות ומיומנויות שטח, מארבים, פההגנה והתק

 והשבועה שהם ילכו ההבטחה את בנאום שנשא בשם המשתתפים באימוניםאבו כנעאן הדגיש ...
יישארו נאמנים לפקודות ונאמנים להקרבתם של , ובדרך ההתנגדות, בדרך כל שהידי החזית

 .או את המטרה" צפון"שק ולא יאבדו את הושהם ישמרו על טוהר הנ, השהידים
 ]24/08/08, דידה'ג-חיאת אל-אל [

  
  
  
  
  

  העצמת מיתוס המחבלים כגיבורים
  

  המחבלים האסורים בכלא .1
  
  בכנס למען האסירים, מחמוד עבאס,  הרשות הפלסטיניתנשיאדברי 

רבע שבים בבתי הכלא הישראליים למעלה מושל כנס למען האסירים שימרמאללה שידור ישיר 
  : שלח מישהו מטעמו שיקריא את הנאום שלועבאס לא נכח בכנס אך . מאה

  
  .הטיל עלי היום בצהריים לבוא ולדבר בשמו] אבו מאזן[הנשיא , ערב טוב לכולם"

לכן הוא מתנצל על כך שלא הגיע והשתתף , אבל הוא איננו חש בטוב, הוא היא מעדיף לנכוח כאן
  "פיאור גבורתםבמפגש החשוב הזה להוקרת האסירים ו

  
. יותר מכל העצורים בעולם] את מאסרם[נמצאים עצורים שמרצים , בבתי המעצר הישראליים, שם"

 ואחרים שריצו ל ברגותיינא] נמצא[נטאר ושם וסמיר ק] נמצא[ושם , עתבה- סעיד אל] נמצא[שם 
אין בעולם .  זהנכון לשלב, יותר מכל העצורים בעולם בהיסטוריה הפוליטית] את מאסרם[ועדין מרצים 

  . שנה31,30,28,25עכשיו עצורים שמרצים 
אנחנו מחשיבים אותו כמפקד הפוליטי וכאסיר , אנחנו גאים ומתפארים במאבק של נלסון מנדלה

 והיום אנחנו צריכים להתגאות במפקדים הללו אשר הקריבו את .הפוליטי הוותיק ביותר בעולם
  .עצמם והקריבו את חירותם על מזבח חירות העם

ואחריותנו לשנות ,  אנו פונים אליהם בברכות ואומרים להם שהם אסירי חופשומכאן מהמפגש הזה
אלא , הרי שבתי הכלא הישראליים לא מתנהגים אליהם כאסירי חופש. את הדבר הזה לאמת קיימת

 וזו אחריות היסטוריות שנופלת על כתפיה של .מתייחסים אליהם עד היום כאסירים ביטחוניים
על כתפי כל ארגוני זכויות האדם בעולם , על כתפי כל בני החורין,  הלאומית הפלסטיניתהתנועה

ומתעקש עליה בית  אנחנו צריכים לסלק את החרפה שמתעקש עליה הישראלי .והארגונים המשפטיים
הסוגיה הזו היא חוב קדוש .  גיבורנו אתמהומכתי המעצר הישראלי ומתעקש עליה הכיבוש הישראלי

 .ולשים אותה בראש סדר העדיפויות שלנו] את הסוגיה[אנחנו חייבים לשאת אותה , כולנושמוטל על 
 היא ביסודה סוגיה לאומית מפני ,ניטריתמהיא סוגיה לאומית ולא סוגיה הוסוגיית האסירים 

יכים להעלות את אנחנו לא צר. שהעצורים הללו מרימים את דגל החירות ואת דגל העצמאות
,  שילמו, הרי שהאסירים הם חלוצים המגיעים מהעם הזה שנאבקו.הנושא רק באירועים מיוחדים

             ."ישלמו ועדיין משלמים את מחיר החירות
  

איתם , שהם לוחמים למען חירות עמם,  במספר18, מהבמה הזו שולחים ברכות לגיבורים הללו, מכאן

 השנה האחרונות העם הפלסטיני היה בעל האחוזים הגבוהים 41הלך במ,  אסירים11,000יש עוד 

  ביותר בעולם מבחינת מספר האסירים 
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ברכות , 13ּכדווי] עזיז[, 12דאתעאחמד ס, 11]ברגותי[ומכאן אנחנו שולחם ברכות למרואן "
.  ולכל אסירנולאסירי ירושלים, ברכות לאסירי הגולן, '48ברכות לאסירי , ברכות לנשים, לצעירים

שמחייבת את כולנו להרים את שבועת אמונים , אלא שבועת נאמנות, אנחנו לא שולחים רק ברכות
כמו סוגית , סוגיית האסירים ולהחשיבה כסוגיה לאומית ולהפוך אותה לסוגיה כמו סוגית ירושלים

  ."  סוגית המדינה או כמו כל סוגיה בסיסית אחרתוכמ, הפליטים
  : ת לאסירים הוותיקים ביותרמכאן אני רוצה לשלוח את ברכו"

  ]בריצוי עונשו [32-אשר נכנס לשנה ההלוחם , עתבה-סעיד אל
  ]"בריצוי עונשו [31-אשר נכנס לשנה ה הלוחם מלבנון ,בן הכפר עביה, סמיר קונטאר

  ]מחיאות כפיים סוערות מהקהל[
  ]5/6/08, לוויזיה פלסטיניתט [

  

  

  ום האסיר הפלסטינינאום בי, מחמוד עבאס, הרשות הפלסטיניתנשיא 
 והעצורים מבתי הכלא שלום עם ישראל מבלי לשחרר את כל האסירים) הסכם(לא ניתן להשיג "

  ...אלא אם יבטיחו לשחרר את כולם, ולא ניתן לחתום על הסכם, של הכיבוש
בראש ובראשונה ,  והאסירות בבתי בכלא של הכיבושאני מביע הערכה וכבוד לכל האסירים

מרואן ): כלואהה(ולהנהגה הפוליטית . עתבה-סעיד אל, ם עומד זקן האסיריםשבראש, לוותיקים
   17,יומאל טיראו'ג, 16רד'סאם חוח 15,חסן יוסף 14,אל חויל'גמ, ּכיועזיז דו, דאתעאחמד ס, ברגותי
החולים , הצעירים, האסירות האמיצות, ולכל המפקדים בבתי הכלא של הכיבוש 18בכיוש- פואד א
  ."    ני עמנוברכות לכם מב, והזקנים

  ]17/4/08, טלוויזיה פלסטינית[
  
  

  בתוכנית העוסקת באסירים, רמי'עג-אלאשרף , השר הפלסטיני לענייני אסירים
בשם כל , בשם ראש הממשלה, בשם הנשיא אבו מאזן, בשמכם... אחיי האסירים המשוחררים"

, של הכיבושההנהגה הפלסטינית אנו מברכים את האסירים הגיבורים שנמצאים בבתי הכלא 
 ,ותהיו חלק מבניית המולדת... אתם תשוחררו: ואני אומר להם בשמם של כל בני העם הפלסטיני

אנו אומרים לכל אלו שנמצאים כעת בבתי הכלא של הכיבוש במצב , בין אם רוצים בדבר ובין אם לאו
הנהגה הרי שהעם הפלסטיני וה, לאור המדיניות העושקת של רשות בתי הסוהר הישראליים, קשה

הינכם חלק בלתי נפרד מפעולת השחרור הכולל של המולדת , הפלסטינית עומדים מאחוריכם
אנו מברכים את האסירים הגיבורים שנמצאים שנים רבות בבתי הכלא של . שלנו ושל כל בני עמנו

 31שמרצה כבר , עתבה- סעיד אל, הלוחם הגיבור, זקן האסירים הפלסטינים, ובראשם, הכיבוש
הסבלנות שלכם , אני אומר להם שהסבל שלכם, ]ממשיך להקריא שמות של אסירים [שנות מאסר

  ..." והגבורה שלכם הם שיעור עבורנו
 האסירים ןלזק, לאסירות, לאסירים הילדים, לאסירים החולים: אנו שולחים את ברכותינו"

האסירים  כלול' 48לכל אסירי , הגולן) רמת(לכל אסירי , סמיר קונטר, הלוחם הגיבור, הערבים
 של ההנהגה הפלסטינית ובמרכז תאתם במרכז ההתעניינו:  אנו אומרים לכולם,ברחבי פלסטין

אנו אומרים לכל האסירים כי הישראלים לא יכולים לקלקל לנו את ,  של העם הפלסטיניוהתעניינות
ת ומשחרור המולד) המולדת(והרי שאתם מהווים חלק בלתי נפרד מבניית , השמחה בקבלת פניכם

פעילה : [ובראשן אמנה מונא, אנו אומרים לאסירים הגיבורים שלנו ולאסירות שלנו, כולה

                                                           
11
 .ובניסיון לרצח, הורשע באחריות לחמישה מעשי רצח, ח בגדה המערבית"ל תנועת פת" מזכ- מרואן ברגותי 
12
 .ל החזית העממית ואחראי לרצח השר רחבעם זאבי" מזכ- אחמד סעדאת 
13
 .נכלא בישראל לאחר חטיפת גלעד שליט, מטעם חמאסר הפרלמנט הפלסטיני " יו- עזיז דוויכ 
14
 . ממפקדי גדודי חללי אלאקצא- מאל חוויל'ג 
15
 . מראשי החמאס בגדה- חסן יוסף 
16
 . חבר המועצה המחוקקת משכם וחבר בהנהגת הפתח- דר'חוסאם ח 
17
מי "ת הפיגוע בקפה מואשם כי שלח את המחבל המתאבד שביצע א, ח בפרלמנט הפלסטיני" דובר פת- מאל טיראוי'ג 

 ".קופי שופ
18
 .A קארין –מעורב בהברחת נשק לרשות , איש הכספים של ערפאת - שובכי-פואד א 
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ורצחה אותו יחד , אופיר רחום, 16פלסטינית מביר נבאללה שפיתתה באינטרנט נער ישראלי בן 
לא נשכח את ,  לא נשכח את האסירים שבבידוד,לא נשכח את ייסורי האסירים, ]עם חבריה

. ולא נשכח שום אסיר פלסטינילא נשכח את האסירים הילדים , א שברמלההאסירים בבית הכל
אנחנו גם אומרים לכל הישראלים והקהילה הבינלאומית שכל תהליך מדיני שלא יכלול את 

  ..." התהליך הזה לא ישא פרי , שחרורם של כלל האסירים והעצורים הפלסטינים
שיסיים את סוגיית האסירים ויסגור את , מ"ל מואנו אומר לישראלים כי אתם צריכים להתחיל מיד לנה

חובה על הישראלים להיעתר ללחץ של הפלסטינים והקהילה הבינלאומית . הסוגייה הזו באופן מוחלט
השחרור שלהם הוא חלק בלתי נפרד , לזכותו של העם הפלסטיני ולשחרר את האסירים והעצורים

  .1967לסטינים הכבושים משנת שחרור כל האזורים הפ, מפעולת שחרור כוללת שבתוכה
וברכות לכל ההנהגה שנמצאת בבית הכלא של הכיבוש ובראשם , שלום לכל האסירים הגיבורים

ל החזית העממית ואחראי לרצח השר "מזכ(האח אחמד סאדאת , מרואן אלברגותי, האח הלוחם
על כל ההנהגה הפלסטינית , חברי המוצעה המחוקקת, ולכל האחים הגיבורים, )רחבעם זאבי

           "אחיותנו ומפקדנו, אחינו, כל האסירים הגיבורים הם בנינו, פלגיה
  ]17/4/08, טלוויזיה פלסטינית[    

  
  

    סלאם פיאד, ראש הממשלה הפלסטיני
ההגשמה ההיסטורית היא מעבר ממצב של הגדרת תודעה קיבוצית אל הגשמתה : פיאד: כותרת

  .מבחינה מוסדית
  לציון יום השנה השישים לנכבה ברמאללהבמהלך עצרת : משנה' כ
, ו ברכות לאסירים ולאסירות ולשהידים ובראשם הנשיא הנצחי אבו עמארמפיאד הפנה בנאו. ..

, ד נצאר'פוא, פייצל חוסייני, אבו עלי מצטפא, אבו  איאד, חבש' ורג'ג, האד'אבו ג, אחמד שכירי
עמר אלקאסם , דר עבד אלשאפיחי, טלעת יעקוב, אבו אלעבאס, פתחי שקאקי, אחמד יאסין

  ..וזולתם
  ]14/5/08, דידה'ג-חיאת אל- אל[

  
  
  
  

 משפחותיהםבני ובעסקה המחבלים המשוחררים  .2
  

  זעאריר-פהמי א, ראש מחלקת ההסברה בנציבות הגיוס והארגון
  ח מודה לכל מי שנטל חלק בהישג שחרור גופות שהידי המולדת"פת: זעאריר-א: כותרת

, ראש מחלקת ההסברה בנציבות הגיוס והארגון, ח"דובר פת –דידה ' אלחיאת אלג–ראמאללה 
במסיבת . כינס אתמול מסיבת עיתונאים במשכן סוכנות ראמתאן בעיר רמאללה, זעאריר-פהמי אל

הוא הדגיש את גאוות התנועה בכל השהידים שלה והשהידים הערבים אשר הקריבו העיתונאים 
מחר תשוחרר גופת השהידה דלאל : זעאריר אמר. ןאת נפשותיהם והרוו בדמם את אדמת פלסטי

המפקד השהיד :  מתו כשהידים במערכות הגבורה והמאבקהמפקדים אשר] גופות[מוגרבי ו-אל
 אשריחיא סכאף ועשרות השהידים הגדולים , )מפקד גזרת המרכז(סט ואו- לאל אליב, יר'סרעזמי 

ר האדמה הלאומית והאדם ח והמהפכה הפלסטינית בדרך לשחרו"נאבקו בשורות תנועת פת
  ...הפלסטיני מעול הכיבוש וציפורניו

  ]16/07/08, דידה'ג-חיאת אל- אל[
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  ןארחמ-אחמד עבד א ,ח ויועצו של מחמוד עבאס"דובר פת
ח מברכת את חזבאללה ואת העם הלבנוני והפלסטיני על הניצחון "פת: ןארחמ- עבד א: כותרת

  ההיסטורי
] ח"דוברה הרשמי של פת, ןארחמ-אחמד עבד א[הוא אמר .. .–דידה ' אלחיאת אלג- ראמאללה

 לכל כוחות ההתנגדות ולעם הלבנוני והפלסטיני על, ח שולחת ברכות חמות לחזבאללה"שתנועת פת
 ועל חזרתם של גיבורי נגד היהירות הישראלית במלחמת יולי המנצחתהניצחון ההיסטורי הזה 

והלוחמת השהידה דלאל  ול סמיר קונטארהאסירים והשהידים ובראשם הלוחם הגד, החירות
-בהיסטורית המאבק הפלסטיניהמשובחת ביותר ת ההקרבה עצמית מוגרבי אשר פיקדה על פעול

  .  ישראלי
נשבעת לעמנו , בזמן בו היא מקבלת את פני שהידי החירות והעצמאות, ח"שתנועת פת הוא הדגיש

חרר המולדת ותוקם המדינה  עד שתשוהפלסטיני להמשיך במאבק בדרך השהידים הטהורים
  .הפלסטינית ובירתה ירושלים המכובדת

 ההנהגה והבסיסים ולכל הכוחות -המלא ברכות כנות לחזבאללה, ח מפנה ביום זה"תנועת פת
את התמונות המעולות של ההתלכדות והאחווה בין ,  שנים30אשר הגשימו במשך והעם הלבנוני 

  . העם הלבנונים והפלסטיני
כיום האחדות הלאומית , חזרתם של הגיבורים והשהידים יום, שיבה את היום הזהח מח"תנועת פת

 הקרב נגד גזילת .כל חזיתות ההתנגדות והעמידה האיתנהעל , ויום חזרת אחדות הכוחות הלוחמים
ברכות לגיבורים החופשיים ובראשם . פלסטין הוא קרב של כל הלוחמים וכל עמי האומה הערבית

. מוגרבי ולחבריה הגיבורים- אלוברכות לרוח הגיבורה דלאל , ונטארהלוחם הגיבור סמיר ק
 עד אשר יגורש הכיבוש וישובו האדמה וירושלים -שבועה היא שבועה , התחיבות היא התחיבות

  . והיא מהפכה עד לניצחון- המכובדת 
  ]עדית , 1מ  "ע, 17/07/08, דידה'אלחיאת אלג[

  
  

   תוכניתמנחה
אחמד , מרואן ברגותי, סמיר קונטאר וחבריו, לאוסט-בלאל א, יר'סרעזמי , רבימוג-דלאל אל"
אלו הם הסמלים , והרשימה עוד ארוכה מאוד מאוד, עתבה-סעיד אל, חסן יוסף' שיח, דאתעס

,  הם תחילת הדרך,הם סמל עתידנו, הם ההיסטוריה שלנו, ושמותיהם הם שמות ילדינו, שלנו
, כלת יפו, דלאל. אשר באו אחריהם, האסיריםצעדיהם עיצבו את סימני הדרך לכל השהידים ו

  אשר לוותה על ידי קבוצה מחבריה ביום,ח"פת] תנועת[כלת , גברת ההתנגדות, גברת החוף
, האביר האמיץ הזה, יר'סרעזמי .  כדי לבצע חתונת דמים פלסטינית על כל המשתמע מכך,ההכרעה

, ר והיה דגם ללוחם האיתןאשר השיג בגבורתו את חזות ההתנגדות והגבורה הטובות ביות
ילדיהם , ח"אלו הדור הראשון של פת. הוא היה כמופת להקרבה עצמית ולעמידה איתנה, אדרבא

, סידם, אבו עלי איאד, סעד סהל, אבו אלעול, אבו איאד, אבו מאזן, האד'אבו ג, של יאסר ערפאת
ציפתה , עד הרגע הזהו, 1959ח מינואר "תנועת פת .אבו שראר ועוד, נאצר, כמאל עדואן, אר'נג

 הפלסטינים האסירים הגיבוריםוחזרת , רבי וחבריה הרביםמוג-לשובן של הגופות של דלאל אל
] והשמחה[, השמחה הלבנונית הפלסטינית, היום זהו יום השמחה הגדול. הלבנונים והערבים

 פרצו את, אשר פרצו את המהפכה, הראשוניםהגיבורים יום חזרת פני . הפלסטינית הערבית
. את מקומה] הפלסטינית[והפיחו רוח חיים בגוף הערבי והשיבו לסוגיה , השתיקה הערבי] מחסום[

לכל , שבים היום כדי לענות תשובה ברורה, דמם, צעדיהם, גופותיהם,  נשמתם,ח"אלו הם גיבורי פת
אשר ניהלו את המאבק הלאומי , אלו אשר מנסים להשחית את תדמית ההתנגדות והתנועה

עלי , של אבו עבאס] תדמיתם[, ח"השהיד הראשון של תנועת פת, דמיתו של אחמד מוסאת. והערבי
  ".אבו טוק ורשימת השהידים עוד ארוכה

   ]16/07/08, זיה פלסטיניתיטלוו[

  
  מחמוד עבאס, שות הפלסטיניתנשיא הר

 כל זו תהיה התחלה לשחרורם של, אם ירצה האל... מאורע חשוב] חילופי השבויים[אין ספק שזהו "
סובלים ,  שנה30- יותר מ, תקופה ארוכה] במשך[חלקם כבר ,  אסירים11,000יש לנו , האסירים
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ואנחנו מברכים אותו , שחרורו של סמיר קונטאר זהו דבר טוב. אנחנו מקוים שהם ישוחררו. מהכלא
  ". שמשתחררים איתוואת משפחתו ואת משפחות יתר האסירים

 30 שלנו שמתו מות קדושים במשך רביםהולשהידים , רבימוג-אלכל הכבוד וההערכה לדלאל "...
  ".זה מזכיר לנו אותם ואת הגבורה שלהם. שנה

 ]17/7/08, טלוויזיה פלסטינית[
  

  קבלת פנים של גיבורים
   שנה30ציפייה שארכה ] על[רגע שובו מתומצת ומפצה : נטארואמו של ק: הכותרת

 כשהגיעו  בקבלת פנים של גיבורים התקבלוהאסירים הלבנונים המשוחררים -. ב.פ. א- אל נקורה
  ...בצהרי אתמול למקום החגיגה הסמלית בשיבתם

  ]17/07/08 ,אל איאם[

  
  מנחת תוכנית

,  ברכות...לנוכח הפרידה ממנואלף ברכות למשפחתו של סמיר קונטאר ולהוריו שעמדו איתן "
ולכל , מוגרבי-אלל השהידה דלא, כלת פלסטין וכלת לבנון, כבוד והערצה לרוחה של השהידה

     ".הפלסטינים והערביםהשהידים 
 ]17/7/08, טלוויזיה פלסטינית[

  
  
  
  

  המחבל סמיר קונטאר .3
  

  מנחה תוכנית
ותמונה איתנה בעיניהם , בזיכרונות כל הפלסטינים] שנמצא [השם המפואר, סמיר קונטאר"

 של ובניםסמל בכל המשהפך ל, הלוחם האיתן. אפילו לאלו שטרם נולדו, ובחלומותיהם של ילדינו
כזיתי הפלסטינים הירוקים ,  כארז הלבנון המוצקסמיר קונטאר. אומץ ותקווה, עמידה איתנה

כמה זריחות .  שעות259,200,  ימים10,800,  חודשים360,  שנה30 .וכסוסים ערביים אצילים
למרות כל אלו הוא , ...חורפים וקיצים וכמה צינוקים שהיה בהם וכמה געגועים היו לו לחופש, ושקיעות

,  הפרש הוותיק הזה מהזמנים היפיםסמיר קונטאר. אומץ ותקווה, היה איש חזק מצויד בסבלנות
דלאל , עבאס-אבו אל, וזיר-ליל אל'ח, יאסר ערפאת, גמאל עבד אלנאצר: 'גדולים'מהימים של ה

תיקת אשר התפוצצה ש,  זמן המהפכה.אוסט-לאל אליב, יר'סרעזמי , אחמד מוסא, רביוגאלמ
דלאל וחבריה וכן אלפי , ומה שביצעו קונטאר וחבריו, הערבים ופלסטין שבה למקומה הטבעי

זה לא אחר מאשר תרגום אמיתי לעשייה הפלסטינית ולשותפות הערבית , השהידים והאסירים
  .העממית האמיתית

  .  אנחנו מושיטים יד לך ולחבריך,סמיר קונטאר אשר יצא מחשכת הצינוקים אל החופש
...  חבריך שעדיין נמצאים בבתי הכלא של הכיבוש ,חנו גאים בך ובעמידתך האיתנה ורצונךאנ

סעיד ,  מונאאנהשובכי ואמ] פואד[, דאתעס] אחמד[, ברגותי] מרואן[: מברכים אותך על שחרורך
בשמו של הנשיא מחמוד , סמיר קונטאר ...ואלפים חוץ מהם שמקווים להשתחרר... עתבה-אל

חברי המועצה המבצעת והמועצה המרכזית של תנועת , דסלאם פיא, להראש הממש, עבאס
  ."בשלום] מבית הכלא[וכל העם הפלסטיני מברכים אותך על יציאתך , ח"פת

  ]22/7/08 ,זיה פלסטיניתיטלוו[
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  ריסמ- האני אל, סופר ופרשן פוליטי,בכיר בהנהגה הפלסטינית
אשר ביצעו מעשי גבורה שנפלו בהם , רכמו סמיר קונטא, והעסקה הזאת כוללת גיבורים"...

  ".יהודים וחיילים
  ]6/7/08 ,זיה פלסטיניתיטלוו[ 

  
  מנחת תוכנית

  ".קודם כל אלף ברכות לשחרור המנהיג הגיבור סמיר קונטאר..."
  ]7/7/08 ,זיה פלסטיניתיטלוו[ 

  
  

  ד אבו שמאלה' מאג,)ח"פת (חבר פרלמנט
ל אגודת "מזכ, תהפרלמנטארי ח" סיעת פתחבר הפרלמנט מטעם, ד אבו שמאלה'הציר מאג"

בירך את האסירים המשוחררים מבתי הכלא של " סאםוח"המשוחררים  ] האסירים[האסירים ו
הלוחם סמיר קונטאר כשהוא משבח ,  שלח ברכות לזקן האסירים הערביםכמו כן הוא... הכיבוש

ת חזית השחרור עוד הוא ברך א. על תפקידו בשירות המאבק ותוכנית השחרור הפלסטינית
מברך את זאת כשהוא , אשר לחם בין שורותיה, הפלסטינית ואת לוחמיה על שחרור קונטאר

  ....חזבאללה הלבנוני על ההישג הלאומי הערבי הגדול
  ]18/07/08, דידה'ג-חיאת אל-אל [

  
  

  סמיר קונטאר בראיון לאחר שחרורו
צופים על רגשותייך ברגעים ספר ל, עכשיו כשיצאת לחופשי והתקבלת באדמת לבנון": מנחה

  . "הראשונים שהשתחררת
גודל של תשומת הלב שהעניקה לי ההביטוי החשוב ביותר ביציאה הזאת היה סדר ": סמיר

  . "קיבלו אותנו יפה בכל מקום שאליו הגענו, ההתנגדות האסלאמית הלבנונית
        ]22/7/08 ,זיה פלסטיניתיטלוו[

  
  טיניתקליפ חוזר בטלוויזיה הפלס-וידאו

  . ארגון תומכי האסירים, עצרת נאמנות לאסירים הערביםהתמונה לקוחה מתוך 
  .סמיר קונטאר מימין

  
  ]2008יולי -יוני, טלוויזיה פלסטינית[
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  הכנות לחגיגות קבלת הפנים
  "נטארוחופש לאסיר הגיבור סמיר ק": על השלט הימני

  
  ]30/6/08, איאם- אל[

 
 
 

אסירים טים לקראת החגיגות להגעת הת העם הדמוקרטית מכינים שלפעילים לבנוניים ממפלג: צידון
  .המשוחררים

  :] לשון חלק מהשלטים[
  "בדם ולא בדמעות] החירות["
  "]זוין[ יחי המאבק המ–סמיר קונטאר חופשי "
  "חוות שבעא.."
  "אמריקה וישראל ניתוץ... "

 
]30/6/08, דסוק- אל[  
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 מוגרבי-אלהמחבלת דלאל  .4
  

  בכר-את אבו'ר נג"ד, )ח"פת( המחוקקת חברת המועצה
האישה , מוגרבי- אלאנחנו מתמקדים ומפנים את אור הזרקורים אל השהידה דלאל , דוקטור ":מנחה

כלא החזקתה ב שנה מאז 30ואחרי ,  שנה מאז הפעולה שלה30אחרי , הפלסטינית הלוחמת הזו
, רה תחזור אל אדמת ההתנגדותהגופה הטהו, של ישראל] המתים[במקררי , או ליתר דיוק, הישראלי

  " ?מה את אומרת על כך', פנים'לבנון או לכאן ל
, האבן, בת העץ, בת יפו, בת הבית הפלסטיני, בת הבית הלוחם, זוהי דלאל הגיבורה... " :את'נג

דלאל ... למרות שהיא אישה ... וכל הדברים הקרויים בשם שנמצאים בחיפהפרי ההדר , התפוז
דלאל הלכה אל המחנה הזה כשהיא ... קיבעה בהן השקפה שהיא ניצחוןמיקדה את מטרותיה ו

, היא לא עשתה את זה על מנת ליצור קשרים או כדי לקבל אותות הוקרה, מובילה את הבחורים שלה
היא עשתה את זה כדי לקבל שהאדה אמיתית על בסיס השקפת הניצחון והשקפת הקיום על ארץ 

תה הראשונה שהניפה את הדגל י דלאל הי. בפלסטין,השקפת הניצחון בארץ הקיום, הקיום
 12עם , כשהניפה את הדגל באוטובוס החטוף שחטפה יחד עם חבריה, ושיחררה את פלסטין

   ".'תחי ארצי, ארצי, ארצי'הרוגים לוחמי התנגדות היא אמרה  
  ]6/07/08, זיה פלסטיניתילווט[

  
  מאמר דיעה

  :] אלד דודין כותב'ח[
עמד העולם נדהם כשהוא מביט בהצלחה ,  בפעולת הקרבה יוצאת מן הכלל,לפני כשלושים שנה"

ועליה , תה מתוכננת היטב ונועזתיהפעולה הי. ובהתפתחות של תכנית המאבק הפלסטינית
  ... ת הפליטותופיקדה צעירה פלסטינית שטעמה את מריר

רות של יחלום החאת שעברה אלפי מילין כדי להגשים , מוגרבי- אלהיא השהידה דלאל ] צעירה זו[
  . הכיבוש] של[כלא -האסירים הפלסטיניים והערבים השוכבים בבתי

לאדמה שתמיד חלמה לנשק , למולדתה, דלאל ירדה יחד עם הלוחמים שהיו עמה לחוף הפלסטיני
  ... עפרה] את[

כי , היא העדיפה את השהאדה, כשנהיה העניין למוגבל לבחירה בשהאדה או שבי, אך בסופו של דבר
והיא מתה כשהידה עם . כדי לשחרר את האסירים ולא להוסיף על מספרם] לפלסטין[חזרה היא 

  . הנחישות הזו שלא יודעת כניעה או היסוס
, וכך הפכה היא לאגדה החיה ולדוגמה המופלאה עבור כל נשות העולם והנשים הפלסטיניות

דלאל . פה לנשקושות, של הלוחם] החצים[שהאישה הפלסטינית היא תחמושת המהפכה ואשפת 
הפכה בסמליותה ובחיוניותה לדוגמה לכל הפלסטיניות שהשתתפו בפעולות המאבק 

  ...?  האם תשוב דלאל להיות פליטה מחדש–... הפלסטיני
  ]10/07/08דידה 'ג-חיאת אל- אל[

  
  חידה בתוכנית ילדים

נבנה , ן בטלוויזיה הממלכתית של הרשות הפלסטינית לרגל חודש הרמדאששודרהבתוכנית ילדים 
במהלך התוכנית מתנהל . פו הדוב וחזרזיר, אולפן המקושט בדמויות מחייכות של מיקי ומיני מאוס

שהד ,  מנחת התכנית.'מוגרבי-אלדלאל 'שבאחת מהתוכניות התשובה לחידה היומית היתה כ, חידון
  : סטריה

פרח ,  בת יפו,בת המתים, כלה אהובה] את[': החידה שלנו בפרק הקודם היתה, ילדינו היקרים"
, אם כך', יחד עם חברייך ודגל פלסטין] במותך[ליוו אותך , לאחר מותך  שנה30חיית , היסמין

התשובה לחידה , ובאשר לתשובה של החידה. זו היתה החידה שלנו בפרק הקודם, ילדי היקרים
  .   דולרים האחד100  בין העונים נכונה הוגרלו שני פרסים של .".מוגרבי-היא דלאל אל

  ]6/9/08, זיה פלסטיניתיטלוו[
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  קראקע עיסא , ר ועדת האסירים בפרלמנט הפלסטיני"יו
  ."הוא שאל אותי מי זאת,  שלא יודע מי זאת דלאל18אני מכירה מישהו בן : "מנחה

 שלנו על ותכדי שנחנך את הדור, משרד החינוך והתרבות, מוסדותינו כצריך להישען על: "קראקע
הם יהיו בזיכרון עד ש,  הללוהתכניםעל , הגבורהמעשי על , בדת הזאתההיסטוריה המכו] ברכי[

 סמלים הללומעשי הגבורה האלו והקריאה למשרד החינוך והתרבות ש הי זו.ישכחו וא ימחקו ולא 
ואפילו , ותלסטיניומההחלטות הפ יהיו חלק מחומר הלימודשל התנועה הלאומית שלנו בהיסטוריה 

את הם מתערבים לנו כדי שנשכח ,  בשכחה הישראלים מתערבים לנו. מדור לדור ולא ישכחויעברו
 חלק מפעולות הגבורה וזה. אלוהגבורה ההמעשי את הקורבנות הללו ואת , ההיסטוריה הזאת

  ." כיבוש הישראליבוהמאבק 
  ] 7/7/08, זיה פלסטיניתיטלוו [

  

  מוגרבי-אלש דלאל "מחנה הקיץ ע
בתמיכה  ]אשר התקיימו[יוס ' בגהשהידה דלאל מוגרבי] ש"הקיץ ע[סיום פעילויות מחנה : כותרת

  .של הועדה המרכזית למחנות הקיץ
  ]5/8/08, דידה'ג-חיאת אל-אל [

  
 

  מוגרבי-אלש דלאל "אליפות כדורגל ע
מוגרבי -אלאליפות השהידה דלאל זכו בכינוי ,  במועדון אסלאמי סלואן96ילידי –קבוצת הנערים 

 בשיתוף עם חמש קבוצות מקבוצות מועדוני מחוז 'דסוק-לאל אליה'ן  אשר אותה ארגן מועדו,לכדורגל
 . ירושלים בחסות קבוצת ההשקעה עלי צלאח וילדיו

  ]5/8/08, דידה'ג-חיאת אל- אל[
  
  

  מוגרבי -ש דלאל אל"רחוב ע
וזאת , מוגרבי-אליריית רמאללה קראה אתמול את אחד מרחובות העיר על שם השהידה דלאל ע"

וסיימה , יאת שמות לרחובות ומספור הבניינים שמפקחת עליהם העירייהבמסגרת פרויקט קר
שמות אישים פלסטיניים , כשוועדת השמות והמספור נתנה שמות לרוב רחובות העיר. אותו לאחרונה

ערביות ובין , בנוסף לשמות כפרים פלסטינים הרוסים וערים פלסטיניות, וערבים ובין לאומיים
  . מוגרבי- אלר גופת השהידה בתזמון עם שחרו... לאומיות

  ]18/07/08 ,איאם- אל[

  
  

 באוניברסיטה" דלאל מוגרבי"בוגרי מחזור 
אלקדס הפתוחה ] אוניברסיטת[מסיבה לכבוד המחזור האחד עשרה של מסיימי : כותרת

  בקלקיליה
 מועצת התאחדות הסטודנטים ותנועת הנוער הסטודנטיאלית –דידה ' אלחיאת אלג–קלקיליה 

מסיבה לכבוד מסיימי ארגנו אתמול , דס הפתוחה באזור ההוראה קלקיליהוק- אלבאוניברסיטת
"  ראבטיןואלמ"ברחבת בית הספר " מוגרבי-אלמחזור השהידה דלאל "המחזור האחד עשרה 

 ...בקלקיליה
  ]10/8/08, דידה'ג-חיאת אל- אל[
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  מוגרבי -אלש דלאל "מחזור בבית ספר ע
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ]24/07/08, דהדי'ג-חיאת אל- אל[
  
  

  בחסות מחמוד עבאס, מסיבה למצטייני הבגרויות ברוח דלאל מוגרבי
לחינוך גבוה ארגן אתמול מסיבה לכבוד התלמידים המצליחים בבית הספר התיכון " תפוח"ארגון "

בחסות הנשיא מחמוד עבאס ותחת שמה של זאת .  בני העיירה תפוח במערב חברון–הכללי 
  ...השהידה דלאל מוגרבי

נציג הנשיא איחל לתלמידים המצטיינים עתיד מזהיר לפני , מפקד האזור, יפיס- סמיח א]ל"תא[עמיד 
מוגרבי ואת מהלך -אלהציג את חיי הגבורה של השהידה דלאל , שבירך אותך ואת משפחותיהם

  "...ח והקרבותיו"המאבק של תנועת פת
  ]24/07/08, דידה'ג-חיאת אל-אל[

  
  

  קריקטורה בעיתון

 
  

  ...".מוגרבי-דלאל אל: "..ובכית
, פרחיםזר  ראשה מעוטר ב,בדמות מלאך, ישראלי'יוצאת מארון מתים מוגרבי נראית כ-אלדלאל [

    .בידה השמאלית רובהו] סמל השיבה[מפתח היא אוחזת בידה הימנית 
  ]19/07/08 ,דידה'ג-חיאת אל- אל[

  בשם אללה הרחמן והרחום
  

  קריאה כללית
  

  אזור הדרום/ ח" פת–לסטיני תנועת השחרור הלאומי הפ
  מתכבדת להזמינכם למסיבת כבוד לתלמידים המצטיינים בבית הספר התיכון הכללי 

  

  מחזור השהידה דלאל מוגרבי
  

 בערב בחצר בית הספר התיכון השהיד אבו 5 בשעה 26/7/2008-ביום שבת ה, אם ירצה האל, אשר תתקיים
  .דורא/ שראר 

  ידיםנוכחותכם היא תמיכה לבנינו התלמ
  

  .התחבורה מובטחת, יש מקום מיוחד לנשים: הערה 
  אזור הדרום/ ח"תנועת פת
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    פלסטינים אסירים198השפעת שחרור 
  )2008אוגוסט (

  
כפי .  ממאסר בישראל אסירים פלסטינים198 החליטה ממשלת ישראל לשחרר 2008וגוסט אחודש ב

בניסיון לחזק את המתונים , מדובר במחווה ובצעד בונה אמון ": מלשכת ראש הממשלהשנמסר 
בה תע- אלבין האסירים שוחררו המחבלים הרוצחים סעיד ". ברשות הפלסטינית ואת תהליך השלום

  . עלי יטאאבו ו
  

השפעת מתחוורת , חנים את האופן בו תפסה ההנהגה והאוכלוסייה הפלסטינית את הצעדכשבו
  .כהפוכה ממטרותיה הישראלית לרשות הפלסטינית" מחווה"ה

   .ך זה של ישראללבאו לידי ביטוי ואף התעצמו במה) 2008עולי (אותן השלכות של עסקת החטופים 
  
  

  : בנושאים הבאיםלהלן לקט מדברי ההנהגה והאוכלוסייה הפלסטינית
  צעד שחרור האסירים מוצג כחולשה של ישראל.       1
  כולל הרוצחים, ציפייה לשחרור כלל האסירים הפלסטינים.      2
  מוצגים כגיבורים, ביניהם רוצחים, האסירים המשוחררים.       3
  מוצבים בראש כסמל, מבין האסירים, הרוצחים.       4
   
  
  

   כחולשה של ישראלצעד שחרור האסירים מוצג
  

  רמי'עג-אלאשרף , השר הפלסטיני לענייני אסירים
... הרס את הקריטריונים הישראלים אסירים היום הוא צעד משמעותי אשר 199שחרור "

שישראל יכלה להחזיק בהם ]... אסירים[ההתקדמות המשמעותית מתבטאת בשחרור מספר 
 של על שבירת השער והקריטריוניםמצביע דבר זה . בתואנה שהם לקחו חלק בהרג ישראלים

  ...".  אסירים שישראל מסווגת בתוך הקטגוריה הזו3450הישראלים אל מול 
  ]25/08/08, דידה'ג-חיאת אל-אל [

    
  זיאד אבו עין, נציג המשרד לענייני אסירים ומשוחררים

לא האיסורים הישראליים , שבר את המחסום הזה, היום הנשיא הפלסטיני שבר את הקרח הזה"
כפי שטוענת אסירים שידיהם מגואלות בדם ,  אסירים וותיקים]כלומר אי שחרור[יחזרו על עצמם 

שבירת  , האלהםהצליח לשבור את הקריטריוני] הנשיא. [ב"או מאסרי עולם וכיו, ישראל
כלומר . ניצוץ של תקווה לכל אלה אשר מחכים למעשה לחירותם] נותנת[ האלה םהקריטריוני

 שנה מאחורי 28-למעלה מ] שחלקם מרצים עונש[ אסירים פלסטינים 100-  ממחכים שם למעלה
היום זהו ניצוץ של  תקווה לכל . כולם מצפים לחירות,  אסירים ואסירות פלסטיניות9,000, הסורגים

 ." האסירים הללו ולמשפחותיהם
  ]25\8\08, טלוויזיה פלסטינית[

  
  

  חברת העם ואסירה משוחררת
-כל העם צריך לקבל את אל': 60אשר מתקרב לגיל , מחמוד עיסא עמאירה' חאגה: ... לילי'לה חינא"

אלעזה אשר . ...'מפני שהם הוכיחו לנו שהכלא לא סוגר על אף אחד, עתבה ואבו עלי יטא היום
עתבה - לשמחתנו היום על שחרור סעיד אל': תושבת בית לחם אמרה, השתחררה ממעצר לפני כשנה
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הם דמיוניים והפכו , כפי שאומרים, הקווים האדומים הישראלים. לםואבו עלי יטא אין דומה בעו
  ".'לנחלת העבר

  ]26/08/08, איאם-אל [
   

  מל'ג-חסין אל, חבר הועדה המרכזית של החזית העממית
, אמר אתמול בהצהרה לעיתונות, מל'ג-חסין אל, ]העממית[חבר הועדה המרכזית של החזית "

טיני הכריחה את הכיבוש לבצע שינויים מהבסיס שפעולת המאבק המתמשכת של העם הפלס
של ותיקי האסירים קבוצה שחרור ... בהשקפה הישראלית על סוגיית האסירים הערבים והפלסטינים

  ". מבתי הכלא הישראליםהוכחה לשינויים מהותיים בקריטריונים לשחרור אסיריםהוא 
  ]26/08/08, דידה'ג-חיאת אל- אל[

   

  את אבו בכר'ר נג"ד, )ח"פת(חברת המועצה המחוקקת 
אני , ]רומזת לעסקת שליט [ האסירים1600ואני בטוחה בכל ליבי שישנה עסקה שעשויה לעבור את "

 ותשבור את כל הקריטריונים, מקווה שגם העסקה הזו תשבור את כל הסוגיות שהציבה ישראל
האחים נו אל  והגענו אל הנבחרים והגעשאנו שברנו את הסוגיה הזואני אומרת . שקבעה ישראל

  ". שנה20- שריצו יותר מהלוחמים
  ]       25/8/08, טלוויזיה פלסטינית[

   
  

  אסיר משוחרר
קבלת פנים לאסירים המשוחררים הוא חידוש  האמון ] חתונת[חגיגת : אבת'עכרמה ת :כותרת

  ח ובנשיא אבו מאזן"בהנהגת פת
...  
, האסירים-אמר ששחרור זקן, ח"שהוא אחד מהאסירים המשוחררים וממנהיגי תנועת פת, אבת'ת

, ושחרורם של חבריו לכלא אבו עלי יטא, עתבה-סעיד אל, האסיר הוותיק ביותר על פני האדמה
הוא פתיחה טובה לשחרור  -25/8/08יום שני , ר ואסירים והאסירות אשר שוחררו  אתמולד'סאם חוח

שבירת הקריטריונים ווה כמו כן הוא מה. לריקון בתי הכלא הישראלים, כל האסירות והאסירים
של עמידתם האיתנה והתעקשותם ,  והוא ניצחון של רצון האסיריםהישראלים והתנאים המקפחים

הישג עצום אשר ירשם , ללא ספק, ]השחרור[הוא . על עקרונותיהם אשר למענם איבדו את חייהם
אבו "א הפוליטי והדיפלומטי של ההנהגה הפלסטינית ובראשה הנשי, במהלך הפעולה הלאומי

  "...מאזן
ר הרשות "יו, " אבו מאזן"אבת העריך את המעשה הטוב המכובד אשר יזם הנשיא 'ת, כמו כן

חילק להם , פטר את בני האסירים מתשלום לבית הספר אשר, פ"ראש אש, הלאומית הפלסטינית
 -לאסירים את הצרכים הבסיסיים במהלך חודש רמדאן המבורך ] לספק[והבטיח  ילקוטים 5,000

מעשה אציל זה השאיר רושם עצום על נפשות משפחות האסירים ועל האסירים . מרים ושמן זיתת
 ...ובהנהגה הפלסטינית" אבו מאזן"עצמם ונטע בהם אמון בנשיא 

  ]26/08/08, דידה'ג-חיאת אל- אל[
  
  

   שיר'אלשחבלאל , אומית הפלסטיניתל המועצה הל"מנכ
בשבירת הקריטריונים טיני לעם הפלסטיני ההנהגה הפלסטינית הצליחה להשיג ניצחון פלס"

  ".שידיהם מגואלות בדם] אסירים[שישנם , ונסיגת הישראלים מהרעיון שניסו לקבע, הישראלים
  ]25/8/08, טלוויזיה פלסטינית[

   
  

  רמי'עג-אלאשרף , השר הפלסטיני לענייני אסירים
  ה במהלך מסיבת עיתונאים שנערכה במשכן משרד התקשורת ברמאלל:כותרת"

   אסירים היום הוא צעד משמעותי אשר הרס את הקריטריונים הישראלים199שחרור : רמי'עג-אל
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אפילו , ]אסירים[רמי הדגיש שוב שההתקדמות המשמעותית מתבטאת בשחרור מספר 'עג-אל...
זה מצביע  דבר. שישראל יכלה להחזיק בהם בתואנה שהם לקחו חלק בהרג ישראלים, באופן יחסי

 אסירים שישראל מסווגת בתוך 3450 והקריטריונים של הישראלים אל מול על שבירת השער
 ". הקטגוריה הזו

 ]25/08/08, דידה'ג-חיאת אל-אל [
  

  'חלמי אלאערג, נציג המועצה העליונה למעקב אחרי ענייני אסירים
אשר הממשלה ] שמות[,  חלק מהשמות של האסירים הוותיקים]ברשימות[כללה ] ישראל["

אשר , הבסיסייםוהמשמעות שנשברו הקריטריונים העריצים . תייגה מהם כל הזמןהישראלית הס
  ." עבור אסירנו ואסירותינוהדבר הזה נותן סימני תקווה אמיתיים. ממשלת ישראל החזיקה בהם

  ]19/8/08, טלוויזיה פלסטינית[

  
  ח"מנהיגים מקומיים ונציגי פת

את הפעולה למען חירות האסירים בבתי הוא חיזק את חזרת דבקות האחדות הלאומית ו :כותרת
אלפי אזרחים השתתפו בעצרות המוניות לקבלת פני האסיר המשוחרר אבו : חברון. הכלא של הכיבוש

  עלי יטא וחבריו
ח כפאח "מזכיר אזור מרכז חברון בתנועת פת', אערג-מושל חברון חסין אל[  ...- אלאיאם –חברון 

] נמורה נשאו דברים-רון יאסר דודין ודובר האזור מאהר אח באזור דרום חב"מזכיר פת, יויאוואלע
כשהם מצביעים בדבריהם על המאמצים אשר ההנהגה הפלסטינית והנשיא אבו מאזן השקיעו כדי 

, וזקן האסירים במחוז חברון" עתבה-אל"הלוחם , ביניהם האסיר הוותיק בעולם,  אסירים199לשחרר 
הישראלים אשר נוגעים " הקווים האדומים"בשבירת בד מאמצים אשר לקחו חלק נכ". אבו עלי יטא"

 ...לשחרור אסירים פלסטינים
 ]26/08/08, איאם-אל [

  
  

  התאחדויות עובדים מקצועיות ונציגים ממשלתיים
  נציגי האגודות ביקרו את זקן אסירי חברון כדי לברכו על שחרורו :כותרת
מיל 'בראשות האדון ג, יניםהתאחדות המורים הפלסט משלחת המייצגת את – ופא –חברון 
ר "יו, בסאם זכאנה, התאחדות האגודות המקצועיות בפלסטיןר "יו, אר'נג- ר אסאמה א"ד, שחאדה

שלחו ,  במשרד הגיוס והארגוןמתאם הפעולה הציבורית,  ואכרם אלעאידיאגודת התפקיד הציבורי
נציגי האגודות את שחאדה בירך בשם . אתמול ברכות לזקן האסירים במחוז חברון אבו עלי יטא

כשבירה של כשהוא מחשיב זאת , העיר יאט ואת כל בני עמנו על חירות זקן אסירי חברון
שחרור אבו עלי יטא מדגיש את : "הוא אמר. הקריטריונים של הכיבוש בפעולה עם אסירי עמנו

 "...חוקיות המאבק הפלסטיני נגד הכיבוש
 ]31/08/08, דידה 'ג-חיאת אל-אל [

  
  

וראש הוועדה להגנה על זכויות , חבר המועצה המחוקקת לשעבר, ר בעסקהאסיר משוחר
  רד'סאם חוח, הפליטים

מבין סמלי תנועת האסירים לדוגמא סעיד אלעטבה , ואנחנו מחשיבים את שחרור שני האסירים"
ואסירים אלה מהווים הנעה אמיתית של , כהישג גדול,  שנה בכלא28 שנה  ואבו עלי יטא 32ששהה 

  "..התיק
  

מהווה שמחה לאומית ומחזק , שחרור האסירים הפוליטיים ושחרור האסירים הביטחוניים באופן כללי
 ולא ,זהו גם חלק מהגשמת מטרות אסטרטגיות, כמו כן... את העמידה הלאומית הפלסטינית האיתנה

כל עוד המטרה היא  שחרור ,  בין אם חטיפת חייל או משא ומתן פוליטי-משנה מה היתה הדרך 
... זהו הישג לאומי] הרי ש[, אחד והפסקת הסבל של אותו אסיר ומשפחתו] אפילו[סיר פלסטיני א

] מערכו[אנחנו לא יכולים להפחית ... זוהי שאיפה לאומית וחלום שחוזר אלינו כמו שחרור פלסטין
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ישראל היא זו שדחפה ארגונים כמו חמאס וועדות ההתנגדות , של נושא תיק שליט בשום רגע
  ". החטיפהלפעולת

         ]27/8/08, זיה פלסטיניתיטלוו[

  
  
  
  

  כולל הרוצחים, ציפייה לשחרור כלל האסירים הפלסטינים
  

  רמי'עג-אלאשרף , השר הפלסטיני לענייני אסירים
ואני מברך את כל ההנהגה ,  האלהונשחרר את כל האסירים, וזוהי רק פתיחה ולא נעצור בזה"...

 מאסרי עולם 5-נידון ליותר מ [האח הלוחם מרואן אלברגותיובראשם הפלסטינית בבית הכלא 
האח אחמד , האח מרואן, נראה אותם בינינו בקרוב, ואני אומר להם, ]מצטברים על מעשי טרור

ר הפרלמנט "יו [האח עזיז דוויק, ]ל החזית העממית ואחראי לרצח השר רחבעם זאבי"מזכ [סאעדאת
  ]...".הפלסטיני מטעם חמאס

  ]25/5/08, לסטיניתטלוויזיה פ[
   
  

  חזית השחרור הערבית
שפתח את  וככזה כנפילה של הקריטריונים הציונייםראתה צעד זה ...  חזית השחרור הערבית"

  ".אשר נשפטו למאסר עולם] האסירים[הדלת אל מול שחרור 
  ]26/08/08, דידה'ג-חיאת אל- אל[

   
  

  את אבו בכר'ר נג"ד, )ח"פת(קת חברת המועצה המחוק
חלק גדל מהם חולים , האסירים האלה,  שנה25- אסירים שריצו יותר מ125 או 100יש לנו ו"...

  ...".אני אומרת לכם התאזרו בסבלנות, אלה, במחלות חשוכות מרפא
  ]       25/8/08, טלוויזיה פלסטינית[

   
  

  מועדון האסיר בבית לחם
  ".לא מספיק אסירים הוא צעד 199שחרור ]: בבית לחם[מועדון האסיר " :כותרת

 ]20/08/08, דידה'ג-חיאת אל- אל[
  
  
  
  
  

  :מוצגים כגיבורים, ביניהם רוצחים, האסירים המשוחררים
  

  ברמאללהנואם , ד עבאסמומח, הרשות הפלסטיניתנשיא 
  בשם אללה הרחמן והרחום "

  המשוחררים הגיבורים
  אחינו המשוחררים

  ,סמלי המולדת, סמלי העמידה האיתנה
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למראה סמל מסמלי , עתבה-ינו שמחים למראה זקן האסירים האח סעיד אלזהו יום בו לבבות...
חבר , אנו רואים ביננו את האח ...  האח אבו עלי יטא–המאבק אשר ריצה עשורים בבית הכלא 

   ... אסירים גיבורים מגיבורי עמנו198ר ואנו רואים ביננו 'צ'הפרלמנט חסאם ח
אני זוכר את . שמותיהם כולם נצורים בליבנו, כלא האסירים בבתי ה11,000-כאשר אני נזכר ב...

הרי אנחנו אנשי האחדות ,  וכן אני זוכרלה'האח הלוחם אבו חג, הלוחם אחמד סעדאתהאח 
התאמצנו ואנו . ראש המועצה המחוקקת ונציגנו, ]חבר תנועת חמאס [דויכ-עזיז אאת , הלאומית

  ."חייבים להתאמץ כדי לשחרר אתכם ואת כל האסירים
       ]25/8/08, זיה פלסטיניתיוטלו[

  
  

  צאלח אלרפעת, מפלגת פדא, ל האיחוד הפלסטיני הדמוקרטי"מזכ
אותם בין אם בעסקות חילופין ובין אם בעסקאות ישראל בעבר סירבה לשחרר , הגיבורים הללו"

הם חיילים מחיילי העם , הם גיבורים. תחת האמרה הכוזבת שיש להם דם על הידיים, שחרור
  ."ף"ף והפלגים של אש"הם הרגו תחת הדגל של אש, ף"מחיילי אש, הפלסטיני

  ]26/08/08, טלוויזיה פלסטינית[
  
  
  

  איזור יטא, ח"תנועת פת
בתקווה שכל ,  מבתי הכלאאסירנו הגיבוריםעל שחרור פלוגה של ... זור יטא מברכתיא/ ח "פת"

  ".אסירנו האמיצים ישתחררו בקרוב
  ]25/08/08, דידה'ג-חיאת אל-אל [

   
  

  קבלת פנים לאסירים
 בנוכחות הנשיא וההנהגה... יערך, גיבורי החירות,  לאסירים המשוחרריםקבלת פניםטקס "

  ". המדינית
  ]25/08/08, דידה'ג-חיאת אל-אל [

   

  מחמוד עבאס,  הפלסטיניתנשיא הרשות
 את כל ,אנו מברכים את כולכם, אנו מברכים את עצמנו היום לרגל החג הזה ולרגל השמחה הזאת"

וכדי שנראה את הסמל מסמלי . זקן האסירים, עתבה- כדי שנראה את האח סעיד אל..המולדת
כדי שישובו אלינו ... ר'חצאם חצ, האח הסגן. שריצה זמן רב בבית הכלא האח עלי יטא, המאבק

אזכיר גם ... אחמד סאדאת, וגם האח הלוחם, האח הלוחם מרואן אלברגותי, כולם מבתי הכלא
  "ועלינו להתאמץ ולהוציא את אותם ואת יתר האסיריםדויק  עזיז את

  ]26/08/08, טלוויזיה פלסטינית[
  
  

  מאמר דיעה
  "הממד הפוליטי והממד ההומאני": הכותרת

  :]כותב' סימנים על הדרך'יחיא רבאח בטורו [
י כ, קללה] הוא[הכלא ... יציאת כל אסיר פלסטיני מכל בית כלא ישראלי היא מקור שמחה לכולנו"

אך האסיר . הכלא הוא העונש הקשה שהמציא האדם נגד אחיו האדם; הכלא הינו ההפך מן החרות
, אך האסיר הפוליטי, אולי תתעורר בו הרגשה שהוא קיבל גמול על מעשה ידיו, הנכלא בגלל פשע

, העינוי שלו גדול יותר, האסיר הנכלא בגלל החירות והעצמאות והזכות והצדק, האסיר הלוחם
  !! ולא כליאה ועינויים, עשהו ראוי לפאר וגאווהמפני שמ

...  
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קבוצה בכל פעם שיוצאת ] המשמעויות[שמאבדים כל הערכים , יסלח להם אללה, ישנם אנשים אצלנו
ומפנים אל העסקה , והם חוזרים על אותה פטפטת מטופשת, מהאסירים שלנו הגיבורים

] לעשות[יודעים בוודאות שלא ניתן למרות שהם ... את כל ההאשמות, שבמסגרתה התבצע השחרור
  ...בין הידידים או בין האויבים, וכי ענייני האסירים הם קשים בעולם כולו, טוב ממה שהיה

וזוהי שמחה אמיתית ...  אסירים פלסטינים למשפחותיהם200זוהי שמחה אמיתית שחוזרים 
עסקת 'או תחת השם ', גילוי כוונות טובות'הן תחת השם , שישתחררו קבוצות נוספות של אסירים

  "!!!או תחת כל שם פוליטי או הומאניטרי, שחמאס תצליח להעביר תמורת גלעד שליט' חילופין
  ]27/08/08 ,דידה'אל חיאת אל ג[

  
  
  
  
  
  

עתבה-אלסעיד ,  המשוחרריםהרוצחים
19

מוחמד אבו  ו
יטא-עלי

20
  : בראש הגיבורים

  

  את אבו בכר'ר נאג"ד, )ח"פת(חברת המועצה המחוקקת 
האסיר המשוחרר , וספנו היום הזה לספר השיאים של גינס מנהיג וסמל לאנושיות וסמל לחופשה"

  ".אהד ולוחם'מפקד דגול מוג, ברוך בואך... עתבה- סעיד אל
  ]       25/8/08, טלוויזיה פלסטינית[

   

  
  מחמוד עבאס, שות הפלסטיניתנשיא הר

 - אשר ריצה עשורים בבית הכלא המאבקלמראה סמל מסמלי ... לבבותינו שמחיםזהו יום בו " ...
  ".האח אבו עלי יטא

  ]26/08/08, דידה'ג-חיאת אל- אל[
  

  
  ראר'אלדה ג'ח, סגנית במועצה המחוקקת, חברת הלשכה המדינית של החזית העממית

  . עם האסירים המשוחררים בשכםתראר מארגנת מסע סולידאריו'אלדה ג'הסגנית ח": כותרת
הסגנית במועצה , חברת הלשכה המדינית של החזית העממית – דידה'ג-חיאת אל- אל– שכם 

... ארגנה מסע סולידאריות עם האסירים שהשתחררו זה עתה בעיר שכם, ראר'אלדה ג'ח, המחוקקת
, וציבור עמנו] העממית[ראר והמשלחת שהתלוותה אליה במהלך המסע בשם החזית 'הסגנית ג

במטרה  העבודה הלאומית מגרשם אל בירכה את האסירים הנלחמים המשוחררים על חזרת
להמשיך במאבק ולהשלים את תוכנית השחרור וכן המשך ההתנגדות וההינצלות מפני הכיבוש 

  .  "ובניית מדינה עצמאית שבירתה ירושלים
  ]22/09/08, דידה'ג- חיאת אל-אל[             

  
  
  
  

                                                           
19   
 
נשפט לשני מאסרי עולם על רצח חייל מילואים בחברון ועציר פלסטיני אשר נחשד . ח"בכיר בפת: יטא-מוחמד אבו עלי 20

  .בשיתוף פעולה עם ישראל
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  ידיעה בעיתון
 העולם הפוליטיים המפורסמים ביותר עתבה תמיד הושווה לשמות של אסירי-אלשמו של האסיר "

כמו המנהיג הדרום אפריקאי השחור נלסון מנדלה אשר , אשר הגנו על מולדותיהם בשאיפה לחירותן
 טקס קבלת פנים לאסירים ... שנים בבתי הכלא של המשטר הגזעני אשר עבר מן העולם29בילה 

" אלמקאטעה"ר במשכן הנשיאות יערך היום יום שני בשעה עשר בבוק, גיבורי החירות, המשוחררים
  ".קבלת פנים רשמית ועממית בנוכחות הנשיא וההנהגה המדיניתבמקום בו תיערך , בראמאללה

  ]25/08/08, דידה'ג-חיאת אל- אל[

  
  

  ח"מודעה מטעם תנועת פת
  אזור יטא/ ח "פת"תנועת השחרור הלאומי הפלסטיני 

  קבלת פנים של המברכים
 העצום מברכת את ציבור עמנו הפלסטיניאזור יטא " / ח"פת "תנועת השחרור הלאומי הפלסטיני

 ובראשם מבתי הכלא הישראלים אסירנו הגיבורים על שחרור פלוגה שלח "ואת אנשי תנועת פת
  זקן אסירי העולם

  עתבה-סעיד אל: הלוחם
  הציר אבו עלי יטא: והאח הלוחם
   "ופא"מגרש השהיד : ומודיעה על קבלת פנים של המברכים שתהיה ב

  מהשעה שתיים בצהרים ועד עשר בלילה, בימים שלישי עד שישי
  בתקווה שכל אסירנו האמיצים ישתחררו בקרוב

  אזור יטא/ ח"תנועת פת
  והכוחות הלאומיים

  
 ]25/08/08, דידה'אלחיאת אלג[
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  קבלת פנים
  היום ברמאללה,  אסירים במשכן הנשיאות199- קבלת פנים רשמית ועממית ל:כותרת

  
  "עתבה-ט עצום על אחת מהגדרות בשכם כחלק מההכנה לקבלת פניו של זקן האסירים סעיד אלשל"
  
, עתבה במרכז- תמונתו של אל". חירות לאסירים, שכם, מועדון האסיר הפלסטיני: "בראש השלט[

אין משמעות לחירות ללא שחרור : "מתחת לידיים הכבולות. משמאלו ערפאת, מימינו אבו מאזן
  ".]האסירים

 ]25/08/08, דידה'ג-חיאת אל-אל [
  
  

  
  עתבה כשהוא מורם על הכתפיים לאחר הגעתו לשכם-האסיר המשוחרר סעיד אל

 ]26/08/08, דידה'ג-חיאת אל-אל [
  
  

  ח"תנועת פת
  .ח עורכת ארוחה לשבירת הצום לכבוד האסיר המשוחרר אבו עלי יטא" פת:אלסמוע: כותרת
 ארוחה שלשום באזור אלסמוע שבדרום חברון ח ערכה"תנועת פת –דידה 'ג-חיאת אל- אל–חברון 

אבו , בקבלת הפנים של האסיר המשוחרר...לרגל האסיר המשוחרר אבו עלי יטאלשבירת הצום 
פעילים והסגל , יאסר דודין, המזכיר הראשי של אזור הדרום, נכח סגל התנועה, עלי יטא

  ..." באלסמוע
  ]21/09/08, דידה'ג-חיאת אל-אל[       
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  .לכבוד האסירים המשוחררים בחברוןהצום -ארוחת קבותית של שבירת": תרתכו

', אערג-חסין אל, ערך מושל חברון,  בחסות הנשיא מחמוד עבאס–דידה 'ג-יאת אל'ח- אל–חברון 
בני מחוז חברון ובראשם זקן , ארוחה קבוצתית לרגל הפסקת הצום לכבוד האסירים המשוחררים

בבתי הכלא של הכיבוש ...  אמררמי'עג-אשרף אל] לענייני אסירים[ר הש ...אבו עלי יטא, האסירים
 בתי מעצר ברחבי פלסטין 24- אסירים פלסטינים שמפוזרים ביותר מ9,000-עדין נמצאים קרוב ל

וביום הזה אני מדגישים שהעם הפלסטיני וההנהגה הפלסטינית לא תשקוט ולא , ההיסטורית
וזאת מאחר ולא , ורים מבתי הכלא של הכיבוש הישראליתנוח עד אשר ישוחררו כל אסירנו הגיב

הרי , ניתן להשלים את התוכנית הלאומית הפלסטינית אם לא ישוחררו האדמות והאנשים
גיבורים  בייחוד כשאנחנו מדברים על ,ששחרור האנשים לא נופל בחשיבותו משחרור האדמה

 סובלים וחיים תחת כאב  והמולדת כשהםאת מיטב נעוריהם וגילם לטובת הסוגיהשהקדישו 
אבל אלו נשארו רמי מעלה כשהם , השפלת בתי הכלא והסוהרים] תחת[ומצוקה ולעיתים רבות 

    ..." לטובת המולדת והסוגיהצועדים בשורות המאבק
  ]22/09/08, דידה'ג-חיאת אל-אל[   
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  :1 נספח
  

 )2005(' את המחבליםנו שלחאנחנו ': מחמוד עבאס

שווה אותם מ, את פיגועי הטרור 2005-במצדיק , מחמוד עבאס, נשיא הרשות הפלסטינית
הם ולכן ,  שלחנו את המחבלים, הפלסטינית הרשות,"אנחנו"ודה כי מו ,ל"לפעילות צה

  :ם אחראים אישית למעשיהםאינ
  
  

נו עליהם אנחנו פקד, שביצעו פעולה שאנחנוהאסירים מפני שהם בני אדם ] שחרור[אני דורש את "
, זוהי מלחמה. מ"אין צורך להענישם בזמן שאנו יושבים סביב שולחן המו. אנחנו כרשות, לבצע

או מישהו אחר שיבצע את , או אחי, ואני פקדתי על בני, ומלחמה היא שאתה פוקד על חייל להרוג
ייתכן ולא , למה לומר שהאדם הזה ידיו מגואלות בדם, אם כן. זה הרג וזה הרג. חובת ההתנגדות

  ."שייצא מהכלא
  ]14/2/2005, טלוויזיה פלסטינית[

 
  

  
  
  
  :2נספח 
  

  )2008יולי (ת החטופים עסקדברי אנשי ביטחון וממשל לאחר 

  :האלוף אלעזר שטרן
. חבל שאנו לא לומדים מהאמריקאים. ההיסטריה הזו פוגעת בחוסן הלאומי. ישראל נכנעת לטרור"

, מעריב". (כי הטרוריסטים יודעים שלא ידברו איתם, ליםבעיראק אין בכלל חטיפות של חיי, עובדה
21/7/08(  

  
  

  :בלשכת אולמרטלשעבר ראש הסגל , ר יורם טורבוביץ"ד ד"מתוך כתבה על עו
שראל יגרמה ל, הם אומרים, העסקה. היום חלק מאנשיו של אומלרט מכים על חטא. העסקה אושרה"

רי צריך להעלות ה, מחיר כזה על שתי גופותבחמאס אמרו שאם ישראל משלמת . נזק אסטרטגי עצום
הסיכויים לראות את גלעד לשיט חוזר ירדו , אומרים שם, במצב הדברים. את המחיר על חייל חי

  )14/11/08, מעריב".  (בגלל העסקה עם נסראללה, מאוד
  
 


