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מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" – דיווח מיוחד

תיק ג'יבריל רג'וב
ג'יבריל רג'וב ,יו''ר הועד האולימפי הפלסטיני





מעודד ומאדיר טרור פלסטיני ומסית לרצח ישראלים
משתמש בתואר שלו כיו''ר הועד האולימפי בזמן שהוא מאדיר טרור
אוסר על פעילויות ספורט שנועדו לקידום שלום
מפר את העקרונות האולימפיים הבסיסיים

מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" קורא לועד האולימפי הבינלאומי:
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הקדמה
ב 1320126102-מחבל פלסטיני תקף בסכין בני משפחה ישראלית שהלכו לכיוון הכותל המערבי בעיר העתיקה של
ירושלים .המחבל ששמו מּוהנד חלּבי ,דקר את האב למוות ,ואחר כך רצח אדם שמיהר למקום כדי לעזור לבני
המשפחה .המחבל חלבי גם דקר ופצע את האם והתינוק בן השנתיים ,לפני שהוא נורה ונהרג על ידי שוטרים.
כחודש אחר כך ג'יבריל רג'וב ,בתפקידו כיו''ר הועד האולימפי הפלסטיני ,החליט להביע הוקרה לפעולת הרצח של
המחבל חלבי ,על ידי קריאת אירוע ספורט על שמו .בכרזה המודיעה על האירוע ,שבשני צדדיה מופיעות תמונות של
הרוצח ,הופיע כיתוב המבטא את תמיכתו של רג'וב ברצח האכזרי ,וזאת בתפקידו כיו"ר הועד האולימפי הפלסטיני:

רג'וב,
ברילרג'וב
המנהיגג'יג'יבריל
חסותהמנהיג
חסות
תחת
תחת
" "

האולימפיהפלסטיני,
הועדהאולימפי
ראשהוועד
ראש
הפלסטיני
ביע פלסטין – אליפות השיד מוהנד חלבי בטניס שולחן"2705 ,
גביע פלסטין – אליפות השהיד מוהנד חלבי בטניס שולחן,
"2015

ההחלטה של רג'וב להאדיר את המחבל-הרוצח לא הייתה חריגה ,אלא היא אופיינית לרג'וב התומך בטרור באופן גלוי
גם כשהוא משתמש בתוארו יו''ר הועד האולימפי הפלסטיני .במהלך גל הטרור הפלסטיני ב ,6102-6102 -שכלל
מאות פיגועי דקירה ,דריסה ופיגועי ירי ,רג'וב היה אחד התומכים העיקריים בטרור ,והוא "בירך'' מחבלים רוצחים
בשידורים בטלוויזיה הפלסטינית ,ו"עודד" לרצוח עוד ישראלים.
ההסתה לרצח של ג'יבריל רג'וב הייתה מחושבת ומדויקת .היא הגדירה מטרות מסוימות ושללה מטרות אחרות ,והיא
לא הותירה כל ספק אצל הפלסטינים באשר לכנות קריאתו לרצוח ישראלים .לדוגמה ,רג'וב התנגד לפיגועי התאבדות
נגד אוטובוסים בתל אביב בנימוק" :הקהילה הבינלאומית לא מסכימה לכך שאוטובוס יתפוצץ בתל אביב ",והוסיף:
"אנחנו רוצים להיאבק באופן שהעולם והקהילה הבינלאומית יישארו לצדנו[ ".הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ,
 ]0120126102רצח ישראלים באופן מקובל פוליטית בעולם ,על מנת ש"הקהילה הבינלאומית תישאר לצדנו" – זוהי
קריאה מפורשת של רג'וב לרצח ישראלים.
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בנוסף לתפקידו כיו"ר הועד האולימפי הפלסטיני ,רג'וב מכהן גם בתפקידים הבאים :סגן מזכיר הועד המרכזי של
פת"ח (שהעומד בראשו הוא יו"ר הרש"פ מחמוד עבאס) ,יו"ר ההתאחדות הפלסטינית לכדורגל ויו"ר המועצה העליונה
לנוער וספורט ברש"פ .בתפקידיו אלה רג'וב לא רק תומך בטרור וברצח אזרחים ישראלים ,אלא הוא גם פועל בניגוד
לרוח הספורט האולימפי ,בכך שהוא אוסר על קיום פעילויות למען בניית שלום בין פלסטינים לישראלים .בעקבות
המלחמה בעזה ב ,6102-רג'וב יצא נגד אירוע מוצלח לקידום השלום בין נוער פלסטיני וישראלי ,שנערך בחסות מרכז
פרס לשלום .רג'וב הוקיע אירועים כאלה וקרא להם "פשע נגד האנושות".
דו"ח זה מתעד את התמיכה וההאדרה של רג'וב בטרור ,ומביא דוגמאות לכך מהשנים האחרונות .הדו"ח מראה כי
עידוד הטרור מצד רג'וב במהלך גל הטרור של  6102-6102לא היה מקרה חריג ,אלא הוא משקף אידיאולוגיה
בסיסית של תמיכה בטרור והתנגדות לקידום שלום בין ישראלים ופלסטינים.
הדיבורים והמעשים של רג'וב מנוגדים באופן מוחלט לערכים העומדים בבסיס המשחקים האולימפיים ,שאחד מהם
הוא" :להעמיד את הספורט בשירות האנושות ועל-ידי כך לעודד שלום".
בעת הזו ,ערב פתיחת המשחקים האולימפיים של  ,6102אין זה מתקבל על הדעת שאדם שמעודד ומאדיר בעקביות
רצח של אזרחים ,ימיט קלון על המשחקים האולימפיים בכך שהוא יכהן בתפקיד של בכיר אולימפי רשמי.
מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" קורא לועד האולימפי הבינלאומי:





לדרוש את פיטוריו של מר רג'וב מתפקידו כיו''ר הועד האולימפי הפלסטיני
להדיח את מר רג'וב מכל פעילות הקשורה לועד האולימפי הבינלאומי ,וכן במפגשים ואירועים של ועדים
אולימפיים לאומיים
לאסור על רג'וב להשתמש בתואר "יושב ראש הועד האולימפי הפלסטיני"
לדרוש מינוי יו''ר פלסטיני חדש אשר מתנגד לטרור ,דוגל בערכים אולימפיים ,ותומך באירועי ספורט
המיועדים לקידום שלום

נקיטת צעדים אלה תראה שהועד האולימפי הבינלאומי דוחה את האדרת הטרור מצד ג'יבריל רג'וב ,ותאשר את
מחויבותו של הועד האולימפי ליעד האולימפי הבסיסי ,שהספורט ישמש גשר לשלום .מתן אפשרות לג'יבריל רג'וב
להשתתף בפעילויות הקשורות לועד האולימפי ,בעת שהוא מריע למחבלים פלסטינים שרצחו אזרחים ישראלים ,ימיט
חרפה על הועד האולימפי הבינלאומי ,על חבריו ועל המשחקים האולימפיים של .6102
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חלק  :0רג'וב עודד טרור פלסטיני והסית לרצח במהלך גל הטרור ב270/-2705-
ג'יבריל רג'וב ,יו"ר הועד האולימפי הפלסטיני ,פעל לעודד רצח ישראלים במהלך גל הטרור שהחל בספטמבר .6102
מאז בוצעו מאות פיגועים על ידי פלסטינים נגד ישראלים שכללו פיגועי דקירה ,ירי ,זריקת בקבוקי תבערה ופיגועי
דריסה .בפיגועים אלה נרצחו  21בני אדם ונפצעו מאות (יולי  .)6102ג'יבריל רג'וב הוא אחד מאנשי ההנהגה
הפלסטינים הבולטים במתן הוקרה ,בעידוד המחבלים ובהסתה לרצח.
בדצמבר  6102רג'וב העניק את חסותו לאירוע ספורט על שמו של המחבל מּוהנד חלּבי ,פלסטיני בן  01שרצח את
אהרון בנט ואת הרב נחמיה לביא ,בזמן שבנט ומשפחתו הלכו בירושלים לכותל המערבי ב .320126102-חלבי גם דקר
ופצע את אשתו של אהרון בנט ,אדל ,ואת בנם בן השנתיים ,לפני שהוא נורה ונהרג על ידי שוטרים ישראלים.
בתמונה למטה נראים ספורטאים פלסטינים על רקע כרזה המודיעה על אירוע הספורט ,שבשני צדדיה מופיעה תמונת
הרוצח מוהנד חלבי .הטקסט של המודעה מבטא את תמיכתו של רג'וב ברצח האכזרי ,וזאת בתפקידו כיו"ר הועד
האולימפי הפלסטיני.
"תחת חסות המנהיג ג'יבריל רג'וב,
ראש הועד האולימפי הפלסטיני,
גביע פלסטין – אליפות השהיד מוהנד חלבי בטניס שולחן"2705 ,

גם הכרזה וגם הידיעה התקשורתית על האירוע הציגו את רג'וב בתוארו כיושב ראש הועד האולימפי הפלסטיני –
כנותן החסות של אירוע הספורט:
"רדואן אל-שריף ,סגן נשיא ההתאחדות הפלסטינית לטניס שולחן ,הכתיר את קבוצת המועדון 'אל-אהלי
חברון' כאלופת גביע פלסטין בטניס שולחן לשנת  - 6102אליפות השהיד מוהנד חלבי ...האליפות נערכה
ביום שישי תחת חסותו של ג'יבריל רג'וב ,ראש הועד האולימפי הפלסטיני ...בבית לחם".
[מען (סוכנות ידיעות פלסטינית עצמאית)]0120626102 ,
פעמיים בשבוע אחד ,רג'וב כינה את המפגעים ,חלקם רוצחים ,בתור "כתר על ראש הפלסטינים" ו"-גיבורים ".הוא גם
"מעודד" אותם להמשיך בביצוע מעשי רצח:
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רג'וב" :אתמול בחברון ליוו  01שהידים (ביניהם רוצחי אזרחים) [לקבורה] .כמובן ,דבר זה הוא גאווה
והתגאות לכולנו .אני אומר שמי שעשה פעולות גבורה של יחידים ,אנחנו בתנועת פת"ח מברכים עליהן
ומעודדים אותם .אנחנו מחשיבים אותם לגיבורים ולכתר על ראשי כל הפלסטינים .בשלב זה שיש בו
היחלשות ותסכול ,ישנה קבוצת אנשים החל מאחינו מוהנד חלבי (שרצח  2ישראלים  -העורך) וכלה בשהיד
האחרון ...מתקיימת תחרות בין אנשים יחידים .זוהי אחת מהסוגיות שאנחנו צריכים לעמוד עליה – האם
אנחנו בעד או נגד? אני אומר ,אנחנו בוועד המרכזי דנו בנושא הזה ,אנחנו בעד".
[הטלוויזיה הרשמית של הרש״פ]162026102 ,
בין  01ה"שהידים" שהובאו לקבורה ,שרג'וב אמר שהם מקור "גאווה והתגאות" ושהם ביצעו "פעולות גבורה של
יחידים" ,כלולים גם מחבלים-רוצחים.
ארבעה ימים בלבד אחרי התבטאות זו של רג'וב בטלוויזיה הרשמית של הרש"פ ,הוא שוב האדיר את המפגעים ואמר
כי "יסוד" היחסים עם הישראלים צריך להיות האלימות:
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"ומכאן אנו אומרים ל 045-שהידים [פלסטינים שנהרגו מאוקטובר  – 6102ינואר  ,6102רובם נהרגו במהלך
ביצוע פיגועי טרור – העורך] – אתם גיבורים ואנו מברכים אתכם ומחזקים את משפחותיכם ,ואומרים לכם:
אתם כתר על ראשינו ,עד אשר תבוא השעה .ואללה יאריך את חיי בני משפחותיכם ,על יסוד [העיקרון]
שאללה יכבד אותם באמצעותכם".
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ]1221026102 ,
בנאום אחר של רג'וב בתחילת גל הטרור ,הוא שוב האדיר את הפיגועים בתור "מעשי גבורה":
סגן מזכיר הועד המרכזי של פת"ח ,ג'יבריל רג'וב:
"אלו מעשי גבורה של יחידים ,ואני מתגאה בהם.
אני מברך את כל מי שביצעו אותם .אני אומר לך,
אנחנו מתגאים בהם… מי שמתעמת ,נאבק ,מת
כשהיד ,נאסר או נפצע  -זהותו ידועה .כוונתי היא
שהלוחם ,האסיר והשהיד הם נכס לכל העם
הפלסטיני".
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ]0120126102 ,

ראוי לציין כי רג'וב היה מאוד מחושב בתמיכתו בטרור ,והוא קרא לפלסטינים למעשי רצח בודדים ,ולא לבצע פיגועי
התאבדות באוטובוסים בתל אביב .הנימוק שלו לכך היה ברור :הקהילה הבינלאומית ,על פי דברי רג'וב בטלוויזיה
הפלסטינית ,תקבל מעשי רצח בודדים נגד ישראלים "בשטחים הכבושים"  -מונח שהפלסטינים משתמשים בו לעתים
לציין את כל ישראל ,ולעתים את הגדה המערבית וירושלים .במהלך גל הטרור בוצעו פיגועים במקומות שונים ברחבי
ישראל ,כולל תל אביב ,באר שבע ,עפולה ומערב ירושלים – ורג'וב מעולם לא התנגד או גינה אף אחד מהם .מאידך
רג'וב הזהיר את הפלסטינים כי הקהילה הבינלאומית מתנגדת ל"פיצוץ" אוטובוסים בתל אביב ,ולכן הוא מתנגד
לפעולות כאלה:
רג'וב“ :הקהילה הבינלאומית לא מסכימה לכך שאוטובוס יתפוצץ בתל אביב .אבל הקהילה הבינלאומית
אינה שואלת מה קורה למתנחל או לחייל שנמצא בשטחים הכבושים בזמן הלא נכון ובמקום הלא נכון .אף
אחד לא שואל אודותיו .אף אחד לא שואל אודותיו! על כן ,אנחנו רוצים גם כן להיאבק באופן שהעולם
והקהילה הבינלאומית יישארו לצדנו[ ".הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ]0120126102 ,
רג'וב קרא לפלסטינים להמשיך במעשי רצח נגד ישראלים באופן שלפי דעתו לא יגרור גינוי בינלאומי .אי אפשר לפטור
את טקטיקות הרצח של ג'יבריל רג'וב כסתם דיבורים בלתי אחראיים .דבריו של רג'וב הינם עקביים ומחושבים ,והם
בגדר קריאה ברורה לרצח.
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חלק  :2רג'וב משתמש בתואר שלו כיו"ר הועד האולימפי הפלסטיני בזמן שהוא מעודד טרור
התמיכה של רג'וב בטרור החלה זמן רב לפני גל הטרור של  .6102-6102רג'וב השתמש באופן עקבי באירועי ספורט
ובתואר שלו כיו"ר הועד האולימפי הפלסטיני כדי להאדיר ולעודד טרור פלסטיני נגד ישראלים ,וזאת בניגוד מוחלט
לאמנת הועד האולימפי ,אשר קוראת "להעמיד את הספורט בשירות האנושות ועל-ידי כך לעודד שלום".
בתמונה שלהלן נראים  06הילדים שנרצחו בפיגוע חטיפת האוטובוס בכביש החוף ב .0111-הילדים האלה היו בין 31
אזרחים שנרצחו בפיגוע הטרור הקטלני ביותר בתולדות ישראל .מי שהובילה את פעולת הטרור הזו הייתה מחבלת
בשם דלאל מוגרבי.

הרשות הפלסטינית קראה  3בתי ספר ,כיכר עירונית ועוד אתרים ואירועים רבים על שמה של המחבלת דלאל מוגרבי.
בהתאם למדיניות זו ,ג'יבריל רג'וב נתן את חסותו לאירוע ספורט שנקרא על שמה של המחבלת מוגרבי ,וזאת תוך
שימוש בתוארו כיו"ר הועד האולימפי הפלסטיני:
"מועדון הספורט צעירי בית איבא סיים את הכנותיו לאירוח טורניר השהידה דלאל מוגרבי בטניס
שולחן לנשים ...הטורניר ,אשר ייערך בחסות יו"ר הוועד האולימפי ,ג'בריל רג'וב ,ובחסות ההתאחדות
הפלסטינית לטניס שולחן ...הטורניר מיועד לשלוש קבוצות :נשים ,נערות וילדות".
[מען (סוכנות ידיעות פלסטינית עצמאית)]6221126103 ,
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טקסט בתמונה" :ההתאחדות הפלסטינית לטניס שולחן –
טורניר השהידה דלאל מוגרבי –
מועדון הספורט בית איבא"
בידיעה על הטורניר בעיתון הרשמי של הרש"פ הודגש הקשר עם הועד האולימפי .במהלך הטורניר ,סגן נשיא
ההתאחדות הפלסטינית לטניס שולחן ,רדואן אל-שריף" ,מסר את ברכותיו של יו"ר הועד האולימפי ,ג'יבריל
רג'וב ...וציין כי ההתאחדות לטניס שולחן פועלת במסגרת האג'נדה של הועד האולימפי":
"הסתיים טורניר 'השהידה דלאל מוגרבי' בטניס שולחן[ .הטורניר] אורגן על ידי ההתאחדות [הפלסטינית]
לטניס שולחן ...סגן נשיא ההתאחדות ,רדואן אל-שריף ,דיבר בטקס הסיום .הוא מסר את ברכותיו של יו"ר
הועד האולימפי ,ג'יבריל רג'וב...
אל-שריף הדגיש כי הטורניר השיג מטרות לאומיות ,אזוריות וספורטיביות רבות .הוא הזכיר את מעשיה
הראויים לציון של הגיבורה השהידה דלאל מוגרבי (מחבלת שרצחה  – 31העורך) ,וציין כי ההתאחדות
לטניס שולחן פועלת במסגרת האג'נדה של הועד האולימפי".
[עיתון הרש"פ אל-חיאת אל-ג'דידה]1020126103 ,
להלן דוגמאות נוספות המציגות את המדיניות של רג'וב לתמוך באירועי ספורט על שם מחבלים ,וזאת תוך שימוש
בתוארו כיו"ר הועד האולימפי הפלסטיני .לעתים קרובות רג'וב גם נוכח בעצמו באירועים האלה ,או שהוא שולח אליהם
נציגים שלו:
טורניר סיף " תחת החסות של ג'יבריל רגו'ב ,ראש הוועד האולימפי" נקרא על שמו של רב המחבלים אבו ג'יהאד
ח'ליל אל-וזיר (אבו ג'יהאד) עמד בראש הזרוע הצבאית של אש"ף שתכננה עשרות פיגועים רצחניים נגד
ישראל בין שנות ה 21-ושנות ה 11-של המאה הקודמת .על פי הרש"פ אבו ג'יהאד אחראי על מותם של 062
ישראלים:
"התאחדות הסיף אישרה עריכת אליפות סיף [על שם] השהיד אבו ג'יהאד ב[מתחם] מדינת אל-אמל
ביריחו ביום שישי [ ]6221226102בשעה  ,1:11תחת החסות של ג'יבריל רג'וב ,ראש הועד האולימפי".
[עיתון הרש"פ אל-חיאת אל-ג'דידה]6121226102 ,
טורניר מרוצים על שם מנהיג הטרור אבו עלי מוסטפא ,מי שהיה אחראי לפיגועי טרור רבים נגד אזרחים
ישראלים בשנה הראשונה למסע הטרור הפלסטיני של ( 2775-2777האינתיפאדה השנייה) ,נערך "תחת חסות
יו"ר הועד האולימפי ג'יבריל רג'וב"
"הסתיימו אירועי הסיבוב החמישי של אליפות פלסטין למרוצים ,אליפות השהיד אבו עלי מוסטפא (שתכנן
פיגועים רבים נגד ישראלים באינתיפאדה השנייה – העורך) לשנת [ .6102האליפות] אורגנה על ידי
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התאחדות המכוניות והאופניים בעיר יריחו ,בהשתתפות  62מתחרים ומתחרות ממחוזות המולדת השונים,
תחת חסות יו"ר הועד האולימפי ג'יבריל רג'וב ,ובתמיכת הנהגת מנגנון הביטחון הלאומי".
[עיתון הרש"פ אל-חיאת אל-ג'דידה]0220626102 ,
מרוץ מכוניות תחת חסותו של רג'וב על שם רב המחבלים אבו ג'יהאד האחראי לפיגועים שבהם נרצחו 025
"הועדה המארגנת של אליפות פלסטין השנייה הודיעה על לוח הזמנים של האליפות שמארגנת ההתאחדות
הפלסטינית לספורט מכוניות ,אופנועים ואופניים ,תחת חסותו של גי'בריל רג'וב יו"ר הועד האולימפי...
שתישא את השם 'סיבוב השהיד ח'ליל אל-וזיר [אבו-ג'יהאד]'".
[אל-ח'יאת אל-ג'דידה]0121226102 ,
מועדון ספורט פלסטיני ערך אליפות שחמט לכבוד אסירים מחבלים הנמצאים בכלא הישראלי ,והעניק מגני
הוקרה למחבלים משוחררים .האירוע נערך בנוכחות "בשיר מחאמיד מהוועד האולימפי ,נציגו של ג'יבריל רג'וב"
"מועדון הספורט דיר ר'זאלה ערך את אליפות האסירים לשחמט בפיקוח התאחדות המשחק ובהשתתפות 22
שחקנים ממחוזות שונים .השתתפו באירוע פוליטיקאים ואנשי ספורט ,וכן בשיר מחאמיד מהוועד האולימפי,
נציגו של ג'בריל רג'וב...
בטקס הסיום ...נשא בכיר האסירים עותמאן בני חסן [אסיר משוחרר] נאום והודה לנוכחים על שכיבדו את
האליפות בנוכחותם ...לאחר מכן ,הוענקו מגני הוקרה להתאחדות ,לג'יבריל רג'וב ,למועצת הכפר דיר ר'זאלה,
למועדון דיר ר'זאלה ולמנחת הטקס ...מועדון דיר ר'זאלה העניק מגנים לאסירים המשוחררים וביניהם:
[עותמאן] בני חסן (ריצה מאסר עולם בזמן ששוחרר) ,אחמד כמיל (ריצה  02מאסרי עולם ששוחרר) ,פייסל
אבו אל-רב (ריצה  6מאסרי עולם כששוחרר)  ,נעמאן אל-שלבי (ריצה  3מאסרי עולם כששוחרר) ומחמד אל-
סבאע' (ריצה מאסר עולם כששוחרר) .לאחר מכן חולקו מדליות ופרסים לזוכים".
[עיתון הרש"פ אל-חיאת אל-ג'דידה]6321626102 ,
טורניר ספורט על שם רב המחבלים אבו ג'יהאד נערך בנוכחות "נציגו של יו"ר הועד האולימפי ,ג'יבריל רג'וב"
"בהצלחה מסחררת ובארגון מצוין ,הסתיימו באולם אוניברסיטת איסתקלאל ביריחו (האקדמיה הפלסטינית
למדעי הביטחון) אירועי טורניר הדירוג השלישי לגברים ונערים' ,טורניר השהיד אבו ג'יהאד'' שארגנה
ההתאחדות הפלסטינית לאגרוף ...באליפות נכחו יו"ר חבר הנאמנים של מכללת 'אל-איסתקלאל' [וחבר
הוועד המרכזי של פת"ח] תופיק טיראווי ...ויוסוף לאפי ,נציגו של יו"ר הועד האולימפי ,ג'יבריל רג'וב".
[עיתון הרש"פ אל-חיאת אל-ג'דידה]6621226106 ,
באופן פרדוקסלי ,יושב ראש הועד האולימפי הפלסטיני ,ג'יבריל רג'וב ,נכח באירוע ספורט לכבודו של מחבל
שתיכנן התקפת טרור באולימפיאדה – טבח  00הספורטאים הישראלים במשחקים האולימפיים במינכן בשנת
 .0116רג'וב נכח באליפות באיגרוף על שמו של עלי חסן סלאמה ,שהיה קצין המבצעים של ארגון הטרור "ספטמבר
השחור" שתכנן וביצע את רצח הספורטאים הישראלים באולימפיאדה.
כותרת" :בנוכחות [ג'יבריל] רג'וב – סיום מוצלח לאליפות פלסטין השנייה באיגרוף לנוער ולגברים בחברון"
"האליפות ,שנערכה בבית הספר השרעי לבנים בחברון ,ואשר ההתאחדות הפלסטינית לאיגרוף קראה אותה
על שם השהיד עלי חסן סלאמה [המכונה] 'הנסיך האדום"'.
[עיתון הרש"פ אל-חיאת אל-ג'דידה]1120126101 ,
לסיום ,כפי שהוזכר בחלק  ,0גם במהלך גל הטרור האחרון רג'וב העניק את חסותו להוקרת המחבל-הרוצח מוהנד
חלבי ,מי שרצח  6אזרחים באירוע שהצית את גל טרור ארוך .גם את זה עשה רג'וב תוך שהוא משתמש במעמדו
האולימפי .כך נכתב בכרזה המודיעה על המשחקים בדצמבר האחרון:

"תחת חסות המנהיג ג'יבריל רג'וב,
ראש הועד האולימפי הפלסטיני,
גביע פלסטין – אליפות השהיד מוהנד חלבי בטניס שולחן"2705 ,
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לאורך שנים ג'יבריל רג'וב מודיע באופן פומבי כי הוא ,בתוארו כיושב ראש ועד אולימפי ,מעניק את חסותו לאירועי
הוקרה לרוצחים .בכל פעם שהוא עשה כך הוא פגע בכבוד ובמוניטין של הועד האולימפי והמשחקים האולימפיים.

חלק  :3רג'וב מעודד טרור באופן עקבי
בנוסף לעידודו את הטרור במהלך גל הפיגועים של  ,6102-6102כפי שתועד בחלק  ,0רג'וב עודד אלימות באופן
עקבי גם בעבר ,אפילו בתקופות של רגיעה שבהן הייתה רמה נמוכה של טרור פלסטיני .ראוי לציין כי רג'וב עמד על כך
שאנשי ארגון הטרור חמאס ישמרו את "נשק ההתנגדות" ובעתיד יצרפו את כוחם לתנועת פת"ח ו"יילחמו ביחד" נגד
ישראל .רג'וב עודד אלימות באופן קבוע במסגרת האסטרטגיה הפלסטינית נגד ישראל .הוא עצמו אסיר מורשע
שנשפט למאסר עולם באשמת זריקת רימון על משאית של צה"ל ב ,0111-והוא ריצה  02שנים ממאסרו עד ששוחרר
בעסקת חילופין .התנהגותו של רג'וב מאז שיצא מהכלא מראה כי הוא לא שינה את עמדותיו .אידיאולוגיית הטרור
ועידוד הרצח של רג'וב נמצאים בסתירה מוחלטת ליעד האולימפי של "העמדת הספורט בשירות האנושות ועל-ידי כך
לעודד שלום".
המחבל הפלסטיני אחמד ג'בארה אבו סוכר תכנן את מתקפת הטרור שבה מקרר תופת מלא בחומר נפץ הובא לכיכר
ציון בירושלים ופוצץ .בפיגוע נרצחו  02בני אדם ונפצעו מעל  .21ג'יבריל רג'וב הספיד את המחבל אבו סוכר אחרי
מותו ב ,6103-והבטיח "להמשיך בדרך המאבק שלו":
"מזכ"ל המועצה העליונה לנוער וספורט ,יו"ר הועד האולימפי הפלסטיני ויו"ר התאחדות הכדורגל הפלסטינית,
ג'יבריל רג'וב ,הספיד את זקן האסירים המשוחררים ,הלוחם אחמד ג'בארה אבו-סוכר" :אחמד ג'בארה אבו-
סוכר ...אנו מדגישים בפני נשמתו הטהורה את דבקותנו בעקרונות ובמטרות שהוא הקדיש את חייו הארוכים
כדי להגן עליהם .אנו מתחייבים בפני אללה ובפני עמנו המפואר להמשיך בדרך המאבק שלו ,דרך השהידים
הנכבדים".
[מען (סוכנות ידיעות פלסטינית עצמאית)]0121126103 ,
רג'וב גם היה נציגו של מחמוד עבאס ונאם בשמו באירוע שבו הוא האדיר את אותו רוצח ותיאר אותו כ"-גיבור",
"לפיד" ו"-ענק":
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מנחה הטקס" :נאום הנשיא מחמוד עבאס ,אבו מאזן ,אותו יישא חבר הועד המרכזי של פת"ח ,ג'יבריל
רג'וב".
רג'וב" :אבו סוכר ,האגדה אשר הלכה על פני האדמה ,אבו סוכר ,אשר בזיעת אפו ,באמונתנו ,ובהשתייכותו
הכנה ,התווה לנו דרך ,וכתב [בדפי ההיסטוריה] פרק בלתי נשכח ובלתי יתואר .האמינו לי שאבו סוכר
ראוי להיקרא אציל האצילים [מבין האסירים] מפני שהוא אבו סוכר...
אני אומר לאנשי [הכפר] תורמסעיה ולמשפחת אבו סוכר :אמנם אתם איבדתם גיבור ,אך אנו ,עמיתיו של
אבו סוכר ...בפת"ח ובתנועה הלאומית הפלסטינית איבדנו לפיד ...לשוני אינה יכולה אלא לומר שאבו
סוכר חי כענק ומת כענק .הוא צריך להישאר בלבבנו עם התפארת הזאת ,עם הגדולה הזאת"...
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ]6221126103 ,
להלן דוגמאות נוספות לעידוד ולהאדרת טרור ואלימות מצד ג'יבריל רג'וב לפני גל הפיגועים של  .6102-6102אלה
מראות עד כמה עידוד האלימות מושרש באידיאולוגיה של רג'וב.
רג'וב אמר לערוץ טלוויזיה לבנוני" :אני נשבע שאם היה לנו
[נשק] גרעיני ,מהבוקר היינו משתמשים בו"
רג'וב" :אין חזרה למשא ומתן ללא מקור סמכות
החלטות הלגיטימיות הבינלאומית .במסגרת זמן
ובהקפאת כל הצעדים הישראליים החד-צדדיים -
ירושלים ,הגדר ,ההתנחלויות [ושחרור] האסירים"...
מנחה" :שמעתם סירוב מהישראלים".
ג'יבריל רג'וב" :לא משנה ,שימי לב ,עדיין אין לנו
[נשק] גרעיני ,אני נשבע שאם היה לנו [נשק] גרעיני,
מהבוקר היינו משתמשים בו".
[ערוץ אל-מיאדין (לבנון)]3121226103 ,
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אפילו אחרי שמכון "מבט לתקשורת פלסטינית" חשף את עמדתו לגבי "שימוש בגרעין" נגד ישראל ,הוא סירב לסגת
מקריאתו בעד רצח המונים של ישראלים .כאשר הוא נשאל על כך בטלוויזיה הרשמית הפלסטינית ,הוא ענה כי היטלר
היה יכול ללמוד מהישראלים:
מראיינת בטלוויזיית הרש"פ" :לדברים שאמרת בבירות לערוץ הטלוויזיה הלבנוני 'אל-מיאדין' ,לפיהם 'אנו
אויבי ישראל ואילו היה בידינו נשק גרעיני היינו משתמשים בו' – הייתה השפעה רבה"...
רג'וב" :נכון שאלה אותי המראיינת [בערוץ אל-מיאדין] ואני עניתי לה ברוח זו ובמילים אלה ואפילו ברגע זה
אני אומר לישראלים ,אם לא תהיה בחינה מחדש מצדכם להתנהגותכם ,בפתגם בעברית אומרים 'הקם
להורגך השכם להורגו' לא ניהרג ...אני בטוח שאילו היטלר היה בא שוב ,היה לומד מהם"...
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ" ,מעגל האירועים"]6321226103 ,
רג'וב אמר כי רצח ישראלים הוא דבר לגיטימי:

רגוב" :מי שייכנס לאזורנו ייצא על לוח עץ (כלומר ,ארון) .אדמה זו היא אדמתנו ...מתוך נאמנות לדמך ,הו
יאסר ערפאת ,לא נשיב את החרב לנדנה עד הקמת המדינה ...ההתנגדות היא בחירה אסטרטגית של הפת"ח
 על כל צורותיה .אנחנו מוכנים :אם יורים  -אנחנו יורים ואם מפגינים  -אנחנו מפגינים".[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ]6120026106 ,
לפני שנתיים רג'וב קרא לארגון הטרור חמאס לאחסן את כלי נשקו עד שיגיע הזמן המתאים להשתמש בהם נגד
הישראלים" :נשק ההתנגדות מבחינתנו הוא מקודש ...כולנו נילחם ביחד".
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"הם [אנשי חמאס] אומרים לך :נשק ההתנגדות .אחי ,הנשק שלכם ,נשק ההתנגדות מבחינתנו הוא מקודש.
לא נפגע בו ,לא נרדוף ולא נעקוב אחריו .אבל אפשר שתשימו אותו במחסנים? ברגע האמת כולנו נתגייס
ביחד ,כולנו נילחם ביחד".
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ]3121126102 ,
"ג'בריל רג'וב ,הדגיש כי ההנהגה הפלסטינית החליטה לסגור את נושא היחסים הדו-צדדיים עם הכיבוש...
רג'וב הדגיש כי ההנהגה הפלסטינית לא תצא נגד נשק ההתנגדות' ,אך הוא חייב להישאר במחסנים,
ללא מפגנים צבאיים ברחובות ,וכאשר תתרחש תקיפה כלשהי ,המערכה תהיה אחת בכל השטחים
הפלסטיניים ,וישתתפו בה כל בני העם הפלסטיני"'.
[עיתון אל-קודס]1320126102 ,
הקריאות האלה עקיבות ותואמות עם הדברים של רג'וב שצוטטו לעיל ,שבהם הוא קורא לפגוע בישראלים עכשיו.
להלן דוגמאות נוספות להצהרות דומות של רג'וב של תמיכה באלימות:
רג'וב" :אף אחד לא הוציא את הרובה מהחשבון"
רג'וב" :אדוני ,ראשית ,זהו מאבק עממי ואנחנו עדיין מאמינים
במאבק בכל הסוגים שלו .אף אחד לא הוציא את הרובה מכלל
חשבון .אולם ,המאבק בהתייחס אלינו הוא אמצעי והמטרה היא
החירות והעצמאות".
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ]1220026106 ,

רג'וב השווה בניית בית ספר לרצח ישראלים:
"לבנות בית ספר ,ולזרוק רימון יד ,לדעתי ,שניהם התנגדות .אני בונה את בית הספר כי לחזק את הנחישות
של עמי ,כאחד מהיבטי ההתנגדות ,וכשיש צורך לזרוק רימון יד או [לשגר] טיל ,גם את זה אעשה מתוך
אמונה בניצחון הבלתי נמנע של מטרתי ובצדקתה".
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ]0621226101 ,
רג'וב חולק כבוד למחבלים ,ובפרט לחוטפת המטוסים לילא ח'אלד
רג'וב האדיר  3סוגים של פלסטינים ותיאר אותם כ"קדושים"" :הלוחם והשהיד והאסיר ".הוא אמר לפלסטינים כי
עליהם לחלוק כבוד לכל אלה ,ללא קשר לארגון הטרור שהם משויכים אליהם .באותה שיחה רג'וב האדיר את חוטפת
המטוסים לילא ח'אלד ,שהשתתפה בחטיפת מטוס חברת  TWAבטיסה מרומא לאתונה ב ,0121-ואת מטוס אל על
בטיסה מאמסטרדם לניו יורק ב .0111-הוא תיאר את לילא ח'אלד "לוחמת ,גיבורה ,סמל""
ג'יבריל רג'וב" :הייתי באוניברסיטת אל-קודס ביום הסטודנט ,מישהו שאל אותי :מי זו לילא ח'אלד [חטפה
מטוס]? אני דיברתי על לילא ח'אלד הלוחמת ,הגיבורה ,הסמל וכו' .אחרי כמה זמן מישהו דיבר על יאסר
ערפאת ...ודיבר בצורה לא ראויה .אמרתי להם' :יש שלושה דברים קדושים ,שאסור לפגוע בהם ,הלוחם
והשהיד והאסיר .אלו דברים קדושים .תמיד אנו צריכים לדבר עליהם בצורה חיובית ,בין אם הם מהחזית
העממית ,מן הפת"ח ,מחמאס ,או כל זרם אחר".
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ]0221126102 ,
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רג'וב הוקיר שני רוצחים משוחררים
זיאד ר'נימאת ומוסטפא ר'נימאת נידונו למאסרי
עולם על שרצחו ביריות שני מטיילים ישראלים
באזור יער מׂשּואה ב .0112-נאג'ח מוקביל
השתתף בפיגוע שבו מעסיקו נרצח בדקירות סכין
ב .0111-לאחר שחרורם של מחבלים אלה
מהכלא ב ,6103-ג'יבריל רג'וב העניק לוחות
הוקרה למחבלים הרוצחים[ .עיתון הרש"פ אל-
ח'יאת אל-ג'דידה]6120026103 ,

בתמונה מהאירוע :ג'יבריל רג'וב מעניק לוחות
הוקרה לאסירים המשוחררים זיאד ר'נימאת ,מוסטפא ר'נימאת ונאג'ח מוקביל[ .אל-ג'זירה]6120026103 ,
רג'וב תמך במדיניות חמאס של חטיפת חיילי צה"ל כאמצעי לשחרור מחבלים פלסטינים מהכלא

"אם חמאס רוצים לחטוף חיילים  -שיחטפו חיילים ,שיחטפו .שיחטפו אם הם [הישראלים] לא רוצים לשחרר
את האסירים ,אבל רוצים שהאסירים יוחזקו לנצח ,ושישתחררו בתור רוחות רפאים או שלדים .הישראלים
צריכים להבין .ברור שחטיפה זאת השפה שהם מבינים .להיפך ,אנו מעודדים אותם [את חמאס] .כשהם
חטפו את [גלעד] שליט ברכנו אותם .כשהם ביצעו את עסקת שליט ,על אף כמה השגות שהיו לנו לגביה ,גם
כן ברכנו אותם"[ .הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ]1621026102 ,
ג'יבריל רג'וב ,כנציג של יו"ר הרש"פ עבאס" :אנו מצדיעים למי
ששבה את השבוי [גלעד שליט]
באוקטובר  6100ממשלת ישראל הסכימה לעסקת חילופין שבה
ישוחררו  0161אסירים פלסטינים בתמורה לחייל הישראלי גלעד
שליט ,שנחטף והוחזק על ידי חמאס במשך יותר מ 2-שנים.
מנחת אירוע הוקרה לאסירים משוחררים" :נשמע עכשיו את
דבריו של נציג הנשיא [מחמוד עבאס] ,שיישא אותם ג'יבריל
רג'וב ,חבר הועד המרכזי [של פת"ח]".
ג'יבריל רג'וב" :אני אומר בשם תנועת פת"ח – אנו מצדיעים
למי שחפר את המנהרה ,אנו מצדיעים למי ששבה את השבוי
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[גלעד שליט] ,ומצדיעים למי ששמר על השבוי עד שהושלמה העסקה הזאת[ .מחיאות כפיים][ ".הטלוויזיה
הרשמית של הרש"פ]3120126100 ,
כל תהליך השלום הישראלי-פלסטיני התבסס על העיקרון כי המחלוקות בין הצדדים ייושבו באמצעות שיחות ומשא
ומתן .השימוש בטרור היה אמור להפוך לנחלת העבר .מבחינתו של ג'יבריל רג'וב ,תהליך שלום עם ישראל מעולם לא
התחיל .רצח וחטיפה הינם בעיניו אמצעים תקפים להפעלת לחץ על ישראל כדי שתיענה לתביעות של הרש"פ.
למעשה ,רג'וב אף הצהיר" :אני נשבע שאם היה לנו [נשק] גרעיני ,מהבוקר היינו משתמשים בו ".התמיכה של
רג'וב בטרור היא בדיוק ההיפך מהרוח האולימפית.

חלק  :4רג'וב והועד האולימפי הפלסטיני אוסרים על אירועי ספורט המיועדים לקידום שלום בין
פלסטינים וישראלים
אחד העקרונות של המשחקים האולימפיים הוא שהספורט אמור לשמש כגשר של שלום בין עמים .האמנה האולימפית
קוראת "להעמיד את הספורט בשירות האנושות ,ועל-ידי כך לעודד שלום ".למרות זאת ,הרשות הפלסטינית וג'יבריל
רג'וב אוסרים באופן מוחלט על קיום פעילויות ספורט לקידום שלום בין פלסטינים וישראלים ,ומאיימים לנקוט בצעדים
משפטיים נגד ספורטאים פלסטינים שישתתפו בתחרויות ספורט מול ישראל .אירועים לקידום שלום מוקעים ברש"פ
בתור "נורמליזציה" עם ישראל .לרג'וב יש תפקיד מרכזי בסיכול אירועי ספורט משותפים לפלסטינים ולישראלים ,וזאת
באופן מנוגד לגמרי את הרוח האולימפית.
לדוגמה ,אחרי המלחמה בעזה ב ,6102-שבה ישראל התגוננה מפני ירי טילים ורקטות מצד חמאס ,העיתון הרשמי
של הרש"פ פרסם דיווח של סוכנות הידיעות הצרפתית לפיו "ילדים פלסטינים וישראלים השתתפו במשחקי ידידות של
כדורגל" שאורגנו על ידי מרכז פרס לשלום .אירוע הספורט המשותף היה להישג מוצלח בדרך של קידום השלום:
"עופר ,בן  00משדרות ,יישוב בדרום ישראל שבו נפלו טילים רבים ,אמר' :זה נהדר לחזור לכאן וליהנות
מהזמן שלנו ,אחרי שבועות שהיינו כלואים בבית במהלך המלחמה '.קוסאי ,בן  ,00אמר' :אני אוהב שאנחנו
משחקים יחד באופן הזה .אני מקווה שיום אחד יהיה שלום בין הערבים ליהודים ,ולא יהיו עוד מלחמות
והרג'"...
[דיווח סוכנות הידיעות הצרפתית ) (AFPעל משחק ישראלי-פלסטיני,
פורסם בעיתון הרש"פ אל-חיאת אל-ג'דידה]1321126102 ,
התגובה של הועד האולימפי הפלסטיני לצעד זה של בניית שלום מלמדת על ההתנגדות התקיפה של חברי הועד הזה
לפעילות ספורט כאמצעי לקידום שלום:
"חבר הועד האולימפי הפלסטיני ,עבד א-סלאם הנייה ,גינה את קיום משחק הכדורגל בין ילדים
פלסטינים וישראלים .הוא ראה בכך פשע ומעשה לא פטריוטי ולא מוסרי .הנייה אמר כי המשחקים הללו
אינם מקובלים כלל וכלל על קהילת הספורט ,הועד האולימפי ,המועצה העליונה לנוער ולספורט
וההתאחדות הפלסטינית לכדורגל ...הנייה דרש מיו"ר ההתאחדות הפלסטינית לכדורגל ,ג'יבריל רג'וב,
לחקור מיד את מארגני המפגש ,לבוא איתם חשבון ולהעמידם לדין באשמת בגידה חמורה".
[סאמא (סוכנות ידיעות פלסטינית עצמאית)]1321126102 ,
שלושה ימים אחר כך ,רג'וב עצמו גינה את משחק הידידות בין ילדים ,ותיאר את המשחק – וכל פעילות כדורגל
המיועדת לבניית שלום בין פלסטינים וישראלים – בתור "פשע נגד האנושות"
כותרת" :רג'וב' :הנורמליזציה בתחום הספורט עם הכיבוש הציוני היא פשע"'
"[סגן מזכיר הועד המרכזי של פת"ח ],יו"ר המועצה העליונה לנוער וספורט ,יו"ר הועד האולימפי
[הפלסטיני] וראש ההתאחדות לכדורגל ,ג'יבריל רג'וב ,אמר כי כל פעילות של נורמליזציה בתחום
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הספורט עם הכיבוש הציוני מהווה פשע נגד האנושות .הוא ציין כי עמדתה של הנהגת [קהילת]
הספורט בפלסטין בנושא ברורה לחלוטין.
רג'וב אמר את הדברים בתגובה לפעילות הספורט שנערכה לפני כמה ימים (משחק כדורגל בין ילדים
פלסטינים וישראלים שנערך בחסות מרכז פרס לשלום)[ ...רג'וב אמר' ]:אני דורש מכל האנשים
הפרטיים והמוסדות להרחיק את עצמם מפעילויות כאלה"'...
[עיתון הרש"פ אל-חיאת אל-ג'דידה;1121126102 ,
עמוד הפייסבוק של ג'יבריל רג'וב( Koora ;1221126102 ,אתר ספורט פלסטיני)]1221126102 ,
מאחר שאיסור על קיום אירועי ספורט לקידום השלום הינו הפרה של עיקרון בסיסי של הספורט הבינלאומי ,ובפרט של
המשחקים האולימפיים ,רג'וב נאלץ להסתיר את האידיאולוגיה שלו ואת עמדותיו כאשר הוא מדבר עם בכירים בתחום
הספורט הבינלאומי .א חת הדוגמאות לכפל הלשון ולצביעות של רג'וב נמצאת בדבריו המופנים אל ג'וזף בלאטר ,נשיא
התאחדות הכדורגל העולמית (פיפ"א) .במכתב באנגלית לנשיא פיפ"א רג'וב הצהיר כי הספורט עשוי "לגשר על
פערים בין עמים":
"It is my great honor and pleasure to warmly welcome Palestine’s esteemed guest, Mr.
Joseph Blatter, President of FIFA, on behalf of the Palestine’s sports community... We
definitely believe that presenting Palestine through sports and practicing different sport
games by youth, along with your boundless encouragement and enforcement have made it
more possible for Palestine to realize its desired goals and aspire (sic. inspire) its promising
youth with new expectations and dreams; such youth that strongly believes in the noble
values and humane message of sports which can bridge the gaps between peoples
and help achieving their expectations and aspirations; this is a hope that we will not give up
"!until the last moment
[מכתב מאת ג'יבריל רג'וב לנשיא פיפ"א ,ג'וזף בלאטר,
המכתב פורסם באנגלית בעיתון הרש"פ אל-חיאת אל-ג'דידה ;1121126103 ,הדגשת העורך]
דברים אלה של רג'וב באנגלית לנשיא פיפ"א עומדים בניגוד גמור לדבריו של רג'וב לפלסטינים בערבית .איסור על
פעילויות ספורט לקידום השלום הוא קו מדיניות ארוך של רג'וב .לדוגמה ,הוא איים בהרחקת כל פלסטיני שישתתף
בפעילות משותפת עם ישראלים ,מהתאחדות הכדורגל הפלסטינית:
"המדינה הזאת [ישראל] היא מדינה של
פרחחים ,הפשיסטים יכולים ללמוד
מהמדינה הזאת .הממשלה הזאת  -אין
חצוף ממנה בהיסטוריה האנושית ...כל אחד
שייכנס לפעילות [ספורטיבית] משותפת
כלשהי עם הישראלים  -אמחק אותו
מרשימות ההתאחדות [הכדורגל
הפלסטינית] ,בין אם הוא שחקן ,מאמן,
שופט או חס וחלילה מועדון ...האם פעלנו
נכון בשכנוע העצרת הכללית [של פיפ"א]?
כן .כן ,נשעה את חברותם [בפיפ"א] ,אינעל
אבו אבוהום [יקולל אבי אביהם] ...לא
ארשה ולא אסכים שיהיה משחק משותף בין הערבים וישראל".
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ]1021126103 ,
בהזדמנות אחרת אמר רג'וב כי "המונח נורמליזציה אינו קיים במילון הספורט בפלסטין[ ".עיתון הרש"פ אל-חיאת אל-
ג'דידה]0121226106 ,
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להלן דוגמאות נוספות מהשנים האחרונות להתנגדות של רג'וב פעילויות ספורט לקידום השלום:
רג'וב" :לא תהיה כל פעילות נוער או ספורט ,מכל סוג שהיא ,עם הצד הישראלי"
"במטה התאחדות הכדורגל באל-ראם נערכה פגישה משותפת בין מועצת המנהלים של הליגה וראשי
המועדונים המקצועניים והסמי-מקצועניים ,בנוכחות ג'בריל רג'וב ,ראש התאחדות הכדורגל ...רג'וב הוסיף
ואמר' :לא תהיה כל פעילות נוער או ספורט ,מכל סוג שהיא ,עם הצד הישראלי ,ולא נחזור בנו ממטרתנו
לבנות ישות ספורט לאומית חופשית ועצמאית"'.
[עיתון הרש"פ אל-חיאת אל-ג'דידה]1221026102 ,
רג'וב :להחרים כל פעילות חברתית או ספורטיבית שישראל עורכת לצעירים בירושלים
"רג'וב הוסיף כי הוא ביקש מהליגה הערבית לתמוך בעמדתו ובמאמציו של הועד האולימפי ,כדי לרכז את כל
המאמצים להחרמת כל פעילות חברתית ,תיירותית או ספורטיבית לצעירים שישראל עורכת בעיר
ירושלים הכבושה".
[עיתון הרש"פ אל-חיאת אל-ג'דידה]6121226103 ,
רג'וב :אין נורמליזציה עם יהודים – הם "שטנים"" ,ציונים בני כלבים"

שידור ישיר מפתיחת הפורום הראשון לעיתונאיות ספורט ערביות ,בנוכחות ראש ממשלת הרש"פ סלאם פיאד וסגן
מזכיר הועד המרכזי של פת"ח ,יו"ר הועד האולימפי הפלסטיני ,ג'יבריל רג'וב:
" אין מקום בלקסיקון הספורט הפלסטיני לנושא של נורמליזציה עם הכיבוש .בלתי-אפשרית ,בלתי-
אפשרית ,בלתי-אפשרית ,ללא שום יוצא מן הכלל ...אני מבין את הנורמליזציה שהיחסים ביני לבינך יהיו
נורמליים ,שנשחק ביחד ,ושתהיה תוכנית משותפת .אני אומר לכם :לעולם לא תהיה נורמליזציה
בספורט  ...בפעם הבא אנחנו מוכנים להביא את הועדה המבצעת במסוקים ,כדי שהם לא יראו יהודים ,לא
יראו שטנים ,ולא יראו ציונים בני כלבים .בואו במסוק ,ותחזרו במסוק".
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ]0121226106 ,
רג'וב מתנגד בתקיפות למשחק כדורגל בינלאומי משותף עם ישראלים
"רג'וב התייחס להיקף הלחץ שהופעל עליו אישית על מנת שתתקיים פגישה משולשת ומשותפת ,בין הקבוצה
הקטלא נית ,שחקנים פלסטינים ושחקנים ישראלים ,והדגיש כי הוא התעקש כל הזמן על כך שהפגישה תהיה
פלסטינית-קטלאנית בלבד .הוא אמר' :אנשים רבים לחצו בכיוון ש[שחקן ברצלונה ליאו] מסי ,מוחמד ושלמה
(כלומר ,שמות סטריאוטיפים לערבי וליהודי) ישחקו בפגישה משותפת .אך אנחנו לא הסכמנו ולעולם לא
נסכים לדבר פרט לכך שמסי ומוחמד ישחקו באופן המשקף את תפארת עמנו ,על אף סבלו היומיומי"'.
[עיתון אל-איאם]1021126103 ,
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רג'וב התנגד ל"מפגשים או משחקים משותפים כלשהם" עם ישראלים
"ראש ההתאחדות [הפלסטינית] לכדורגל ,ג'יבריל רג'וב ,נועד ברמאללה עם סגן הנשיא מועדון ברצלונה
לעניינים כלכליים ,חבייר פאוס .הוא דן עימו בכמה עניינים הקשורים לארגון ביקורה העתידי של הקבוצה
הקטלונית בפלסטין ,וכן בדרכים לחזק את שיתוף הפעולה בין ההתאחדות הפלסטינית למועדון הוותיק .רג'וב
שב והביע את התנגדותו המוחלטת לקיום מפגשים או משחקים משותפים כלשהם ,שינכחו בהם שחקנים
או אנשי מנהלה מישראל".
[עיתון הרש"פ אל-חיאת אל-ג'דידה]6321226103 ,
רג'וב קרא להוציא את ישראל מהתאחדויות ספורט בינלאומיות ,וקרא לעצב את הספורט הפלסטיני "כך
שיהיה אמצעי התנגדות" נגד ישראל
"יו"ר ההתאחדות לכדורגל וראש הועד האולימפי הפלסטיני ,ג'יבריל אל-רג'וב ,קרא לסלק את ישראל
מכל ההתאחדויות והוועדים האולימפיים העולמיים ,אם היא תמשיך לנהוג בעקשנות ולא לכבד את
ההסכמים והאמנות הבינ"ל .בדברים שאמר ...הוא הדגיש כי הוא מוכן להוביל בעצמו את המהלך
הזה ,אך בתמיכה וסיוע של מדינות ערב … הוא ציין לשבח את החלטת המערכת הפוליטית לעצב
מחדש את [תחום] הספורט הלאומי ,כך שיהיה אחד מאמצעי ההתנגדות ויחזק את העמידה
האיתנה לצורך [השגת] המטרות במובנן האסטרטגי והטקטי".
[עיתון הרש"פ אל-חיאת אל-ג'דידה]0121226106 ,
רג'וב נגד קשרים עם ישראלים בתחום הספורט
רג'וב [על יוזמה למשחק בין מועדון כדורגל ברצלונה וקבוצה פלסטינית-ישראלית משותפת]" :בלתי
אפשרי ,בלתי אפשרי ,בלתי אפשרי שיהיה איזשהו סוג של מגע ספורטיבי עם הצד הישראלי בשום מצב".
[הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ ,תכנית הספורט 'דופק המגרשים']6221626103 ,
רג'וב נגד "נורמליזציה" עם ישראל בתחום הספורט
"בתשובה לשאלה על הדיווחים שהיו לאחרונה באתרי אינטרנט על נורמליזציה ,אמר רג'וב' :נורמליזציה זה
כשיש משחק ידידות בין שחקן כלשהו או קבוצת ספורט כלשהי [לבין שחקן או קבוצה מישראל] ,בין אם
בשטחים שנכבשו בשנת ( 21קרי ,ישראל) ובין אם [בשטחים שנכבשו] בשנת  '...'21הוא ציין כי הנבחרות
הפלסטיניות שנמצאות תחת אחריות הועד האולימפי לא שיחקו ובשום אופן לא ישחקו בתוך הקו הירוק ,וכי
אף חברה ישראלית לא נותנת חסות לנבחרות הללו".
[עיתון הרש"פ אל-חיאת אל-ג'דידה]6120622062 ,
רג'וב דוחה את ה"נורמליזציה" עם ישראל "על כל צורותיה"
כותרת" :רג'וב :לא נסכים לנורמליזציה שכמה גורמים מנסים להעביר לתחום הספורט הפלסטיני"
"יו"ר הוועד האולימפי הפלסטיני והתאחדות הכדורגל הפלסטינית ,ג'יבריל רג'וב ,שב והביע אתמול את
התנגדותו לנורמליזציה על כל צורותיה ,ובכלל זאת הנורמליזציה בתחום הספורט".
[עיתון הרש"פ אל-חיאת אל-ג'דידה]1120622062 ,
רג'וב :הנבחרת הפלסטינית לא תשחק מול אף קבוצה מישראל
"לא ,לא ,לא יורם הדגל הישראלי בשטחים הפלסטיניים ,והנבחרת הפלסטינית לא תשחק בתוך תחומי הקו
הירוק עם אף קבוצה"...
]הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ[1621026106 ,
רג'וב התנגד ל"שום סוג של יחסים או תיאום" עם ישראלים
"ההתאחדות הפלסטינית לכדורגל לא תסכים לקיומו של שום סוג של יחסים בילטרליים או תיאום ישיר
[עם ישראלים] ,שכן מבחינתנו מקור הסמכות או המתווך הוא פיפ"א ,בנוכחותם של האירופאים וההתאחדות
האסייתית (לכדורגל) ,והוא (קרי ,פיפ"א) משמש כתחנת ההתקשרות עמנו".
[עיתון אל-איאם]6321126103 ,
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רג'וב מחשיב את כל ישראל בתור "האדמות הכבושות" והוא התנגד לפעילות ספורט משותפת לישראלים,
פלסטינים וקבוצת הכדורגל של ברצלונה בתור "ניסיון ישראלי מטופש".
מראיינת" :אדוני ג'יבריל ,האם הביקור של
קבוצת [הכדורגל] ברצלונה כולל גם ביקור
באדמות הכבושות?"
רג'וב" :הם באים לאדמות הכבושות ,הרי
פלסטין כולה  -מהנהר ועד לים  -כולה
כבושה".
מראיינת" :אני מתכוונת לאדמות הכבושות
הישראליות".
רג'וב" :את מתכוונת ל"?'21'-
מראיינת" :כן".
רג'וב" :ב 3-לאוגוסט [ ]6103הם באים
אלינו ,אחרי זה לאן הם ילכו  -אני לא אחראי
עליהם ...היה ניסיון ישראלי מטופש ,שיעשו משהו [אירוע ספורט] משותף .כמובן שהם מנסים להשתמש
בברצלונה כעלה תאנה להסתיר את פשעיהם כנגד הספורט הפלסטיני".
[ערוץ הספורט 'אל-כאס' (קטר)]62226103 ,
ההתנגדות של רג'וב לשימוש בספורט כאמצעי לקידום שלום מהווה הפרה של עיקרון אולימפי יסודי.

חלק  :5מכתב מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" לגב' ּפאקרט ז'יראר זאפלי ,הממונה הראשית
על ענייני האתיקה בועד האולימפי הבינלאומי
להלן מכתב ממכון "מבט לתקשורת פלסטינית" שנשלח אל הממונה הראשית על ענייני האתיקה בועד האולימפי
הבינלאומי ,הגב' פאקרט ז'יראר זאפלי ,בתגובה להחלטה שלה ושל הוועדה שלא לנקוט צעדים או אף לפרסם גינוי
נגד ג'יבריל רג'וב ,עקב האדרת מחבלים פלסטינים שרצחו ישראלים .המכתב נשלח לגב' זאפלי עם הדו"ח המפורט
הזה של מכון "מבט לתקשורת פלסטינית"  -תיק ג'יבריל רג'וב  -המתעד את האדרת הטרור העקבית של רג'וב ,וקורא
לועד האולימפי הבינלאומי לנקוט בצעדים המתאימים כדי להדיח את ג'יבריל רג'וב ממעמדו .הדו"ח נשלח גם לכל
הוועדים האולימפיים הלאומיים ,ולראשי הועד האולימפי הבינלאומי.
July 61, 2016
Call to ban Jibril Rajoub from Olympic Committee activities and demand his replacement as
Chairman of the Palestine Olympic Committee
Dear Mrs. Pâquerette Girard Zappelli,
Chief Ethics and Compliance Officer of the International Olympic Committee,
Palestinian Media Watch (PMW) has been forwarded your response (of May 31, 2016, copied
below) to Mr. Hillel Applebaum to his complaint about Mr. Jibril Rajoub, Chairman of the Palestine
Olympic Committee, regarding Mr. Rajoub’s promotion of violence and glorification of terrorists who
have murdered Israelis.
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In your response, you explained that you and the International Olympic Committee do not see any
need to take action against Mr. Rajoub for three reasons:
- Mr. Rajoub’s documented hate speech and terror glorification was from the years 2012 and 2014;
- Mr. Rajoub did not make these specific statements in his capacity as Chairman of the Palestine
Olympic Committee;
- The International Olympic Committee believes that, along with Israel, the Palestine Olympic
Committee is “doing their best to improve relations between the two countries through sport.”
Unfortunately, these assumptions about Mr. Rajoub and the Palestine Olympic Committee are
incorrect. Therefore, it is critical, prior to the upcoming Olympic Games, to bring to your attention
facts about Mr. Rajoub.
Mr. Rajoub has continued to promote violence and glorify terror through 2016. He has glorified
terror in his capacity as Chairman of the Palestine Olympic Committee, and, for years, has made
extensive use of his leadership role in Palestinian sports to prohibit and undermine cooperation
and peacebuilding through sports.
All Olympic officials, and especially you as Chief Ethics and Compliance Officer of the International
Olympic Committee, should be outraged that Mr. Rajoub is using the name of the Olympic
Committee to glorify and encourage murder of civilians. He recently sponsored a sporting event
named after the Palestinian terrorist who murdered two Israeli civilians in October 2015, which
sparked the recent wave of Palestinian terror attacks. Mr. Rajoub sponsored the sporting event as
“Chairman of the Palestine Olympic Committee.”
Attached is a comprehensive Palestinian Media Watch (PMW) report documenting this and many
other examples of Mr. Rajoub’s promotion of violence and glorification of Palestinian terror against
Israelis.
In addition, Mr. Rajoub actively counters the spirit of Olympic sports by prohibiting peacebuilding
sports activities between Palestinians and Israelis. He adamantly speaks out against such joint
events, denouncing them as forbidden “normalization” with Israel. He has even condemned a
successful peacebuilding event between Israeli and Palestinian youth sponsored by the Israeli
Peres Center for Peace as a “crime against humanity.”
As an overt terror promoter, Jibril Rajoub represents the antithesis of Olympic values. Having Mr.
Rajoub in an official capacity using the Olympic name at a time when terror is being fought
throughout the world is a disgrace to the International Olympic Committee, the Olympic Games,
and the entire Olympic community.
Therefore, PMW is calling on the International Olympic Committee to:




Demand Mr. Rajoub’s removal from the position of Chairman of the Palestine Olympic
Committee
Ban Mr. Rajoub from participating in any activities related to the International Olympic
Committee, as well as meetings and events of the national Olympic Committees
Prohibit Mr. Rajoub from using the title “Chairman of the Palestine Olympic
Committee”
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Demand the appointment of a new Palestinian chairman who rejects terror, upholds
Olympic values, and facilitates peacebuilding through sports

I look forward to your earliest response. I will of course be happy to answer any questions you
might have.
Sincerely,
Itamar Marcus
Director, Palestinian Media Watch
The following is your email response to Mr. Applebaum’s “Complaint – Ethics in the matter of Jibril
Rajoub”:
From: Pâquerette Girard Zappelli <paquerette.girard_zappelli@olympic.org>
Date: 2016-05-31
Subject: RE: Complaint – Ethics in the matter of Jibril Rajoub
Dear Mr Applebaum,
After a thorough read of all the documents you provided, it clearly appears that the words of Mr
Jibril Rajoub are not recent (2012 and 2014) and were spoken in his political capacity and not as
an NOC official.
Our understanding is that the two National Olympic Committees are doing their best to improve
relations between the two countries through sport. Owing to this, the competitors of the two
organisations will together participate peacefully in the upcoming Olympic Games in Rio de
Janeiro.
Your sincerely,
Pâquerette Girard Zappelli
Chief Ethics and Compliance Officer
International Olympic Committee

סיכום
 דחתה ענתה בשלילה על תלונה, הגב' ּפאקרט ז'יראר זאפלי,הממונה על האתיקה בועד האולימפי הבינלאומי
 הנימוקים לדחיית התלונה הם כי היא התבססה על.שהוגשה לועד האולימפי בעניין האדרת הטרור של ג'יבריל רג'וב
;תיעוד ישן מלפני שנתיים ויותר; כי רג'וב לא השתמש בתוארו כיו"ר הועד האולימפי הפלסטיני כאשר הוא האדיר טרור
 פועל על, בראשותו של רג'וב,וגם מאחר שהייתה בועד האולימפי הבינלאומי "הבנה" כי הועד האולימפי הפלסטיני
".מנת "לשפר את היחסים בין שתי המדינות [ישראל והרש"פ] באמצעות הספורט
דו"ח זה של מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" מראה כי הועד האולימפי הבינלאומי התבסס בתשובתו על מידע לא
 הדו"ח של "מבט לתקשורת. ושאין כל הצדקה לאי נקיטת צעדים נגד רג'וב מצד הועד האולימפי הבינלאומי,נכון
 וכי, מעודד טרור ומסית לרצח אזרחים, היום וגם בעבר,פלסטינית" מתעד באופן ברור וחד משמעי כי ג'יבריל רג'וב
 רג'וב הינו מתנגד מוחלט לאירועי ספורט, בנוסף.הוא עושה זאת תוך שימוש בתוארו כיו"ר הועד האולימפי הפלסטיני
.המיועדים לקידום השלום בין ישראלים ופלסטינים
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מתן אפשרות לג'יבריל רג'וב ,תומך מובהק בטרור ,להישאר בעמדה כלשהי הקשורה עם הועד האולימפי או עם
המשחקים האולימפיים ,ולהמשיך להשתמש בתואר "יושב ראש ועד אולימפי" – יפגעו בכבוד ובמוניטין של המשחקים
האולימפיים ,וישים לצחוק את העקרונות ואת הערכים האולימפיים.
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