חדשות הטרור והסכסוך הישראלי-פלסטיני
) 21-15במרץ (2017

ירי רקטות לעבר ישראל .מימין :מרכז אבן תימיה המזוהה עם הארגונים הסלפים ברצועה מדווח על "רקטה מבורכת"
שנורתה מעזה לעבר מועצה אזורית אשכול )דף הפייסבוק של ח'אן יונס אלא'ן 15 ,במרץ  .(2017משמאל :קריקטורה
שהתפרסמה בעיתון פלסטין של חמאס המותחת ביקורת על שיגור הרקטות של ארגונים "סוררים" ,שמסבים נזק לשני
מיליון פלסטינים ברצועה )על מטוס הנייר נכתב "נזק ) ("5עיתון פלסטין 19 ,במרץ (2017

עיקרי המסמך
 nביהודה ושומרון נמשך הטרור העממי .בצומת גוש עציון בוצע פיגוע דריסה .הנהגת נורתה
ונפצעה באורח קשה .חייל צה"ל נפצע באורח קל .כמו כן נמשכו הפרות סדר ברחבי יהודה ושומרון
שכללו יידוי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה .
 nמרצועת עזה שוגרו השבוע שתי רקטות לעבר ישראל .בתגובה תקפו כלי טיס של חיל האוויר שני
יעדי חמאס .ארגון סלפי קיבל את האחריות לירי ודרש לשחרר פעילים שלו העצורים בידי חמאס.
בתקשורת הפלסטינית דווח כי הנהגת חמאס הורתה להגביר את פריסת מנגנוני הביטחון ולהגביר את
הפיקוח לאורך הגבול עם ישראל.
 nשירות הביטחון הכללי חשף כי כוחות הביטחון הישראלים עצרו לחקירה בפברואר  2017את
מחמד מרתג'א ,מנהל סניף רצועת עזה של ארגון הסיוע התורכי  .TIKAבחקירתו עלה כי הוא עבר
הכשרות צבאיות ופעל בזרוע הצבאית של חמאס .מרתג'א הונה את ממשלת תורכיה והשתמש בכספי
הסיוע לצרכי הזרוע הצבאית של חמאס.
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פיגועים/ניסיונות לביצוע פיגועים
 nב 15 -במרץ  2017בוצע פיגוע דריסה בצומת גוש עציון .כלי רכב שנסע במהירות סטה ממסלולו
ונסע לעבר תחנת ההסעה שבצומת וניסה לדרוס חיילים שעמדו במקום .חיילים שאבטחו את המקום ירו
בנהגת כלי הרכב ופצעו אותה באורח קשה .הנהגת היא פאטמה ג'ברין עאיד עבד אלעזיז טקאטקה,
בת  ,16תושבת בית פג'ר .חייל צה"ל נפצע באורח קל מרסיסים .בתקשורת הפלסטינית נטען כי היא
נהגה בלא רישיון וזו הסיבה לכך שהיא איבדה שליטה על כלי הרכב )מען 15 ,במרץ .(2017
 nיצוין כי ב 17-במרץ  2016ביצע פלסטיני בשם עלי ג'מאל טקאטקה מבית פג'ר יחד עם חברו
פיגוע דקירה בצומת אריאל השניים נהרגו .יתכן איפוא שהמדובר ב"פיגוע נקמה" ,תופעה המוכרת לנו
מהעבר.1

מימין :זירת פיגוע הדריסה בצומת גוש עציון )חשבון הטוויטר  15 ,Palinfoבמרץ (2017
משמאל :פאטמה טקאטקה )אלקדס 18 ,במרץ (2017

הפגנות ,עימותים והפרות סדר
 nהשבוע נמשכו הפגנות והפרות סדר ברחבי יהודה ושומרון בעיקר אירועי יידויי האבנים והשלכת
בקבוקי תבערה .כוחות הביטחון הישראליים ביצעו שורת מעצרים של חשודים ביהודה ושומרון ונתפסו
אמצעי לחימה .להלן מספר אירועים בולטים:
•  20במרץ  – 2017מטען צינור הושלך לעבר כוחות צה"ל ,שפעלו סמוך לג'נין .לא היו נפגעים
)דף הפייסבוק צבע אדום 20 ,במרץ .(2017
•  19במרץ  – 2017בקבוק תבערה הושלך לעבר כוח צה"ל ליד מחסום נעלין .לא היו נפגעים
)דף הפייסבוק צבע אדום 19 ,במרץ .(2017

1

ראו בהקשר פרסום מרכז המידע למודיעין ולטרור מ 5-בפברואר ":2017פיגוע דריסה בתחנת אוטובוס סמוך לכוכב יעקב,
שבחבל בנימין ,המחיש פעם נוספת את תופעת פיגועי נקמה המתבצעים ע"י קרובי משפחה או חברים של הרוגים מפיגועים
קודמים".
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•  19במרץ  – 2017אבנים יודו לעבר כלי רכב סמוך לאלח'דר ,שבגוש עציון .נזק נגרם לשמשת
כלי הרכב )דף הפייסבוק צבע אדום 19 ,במרץ .(2017
•  17במרץ  – 2017בקבוקי תבערה הושלכו לכביש סמוך למחנה הפליטים אלערוב )סמוך
לגוש עציון( .כוח צה"ל הגיב בירי .הפלסטינים דיווחו כי מראד יוסף אבו ע'אזי ,בן  ,16מאלערוב
נהרג ופלסטיני נוסף נפצע באורח קשה .דווח כי אבו ע'אזי הוא אסיר בטחוני לשעבר ,ששהה שנה
בבית כלא בישראל וכי הוא משתייך לפתח )ופא 17 ,במרץ  ;2017אלקדס 17 ,במרץ ;2017
 17 ,YNETבמרץ  .(2017יום למחרת במהלך הלווייתו של מוראד אבו ג'אזי ,היו עימותים בין
פלסטינים לכוחות הביטחון הישראליים .לוחם ישראלי נפגע באורח קל )דף הפייסבוק צבע אדום,
 18במרץ .(2017

סוכת האבלים שנפתחה לזכרו של מוראד אבו ג'אזי מעוטרת בדגלים וכרזות של פתח .פעילי פתח רעולי פנים הגיעו כדי
לנחם את בני המשפחה )חשבון הטוויטר של  21 ,Paltodaytvבמרץ (2017

•  16במרץ  – 2017אבנים יודו לעבר כוח צה"ל סמוך לתקוע )גוש עציון( .לא היו נפגעים .נגרם
נזק לכלי רכב )דף הפייסבוק צבע אדום 16 ,במרץ .(2017
•  16במרץ  – 2017אבנים יודו לעבר אוטובוס שהסיע תלמידים סמוך לעתניאל )הר חברון( .לא
היו נפגעים .נזק נגרם לשמשת האוטובוס )דף הפייסבוק צבע אדום 16 ,במרץ .(2017
•  15במרץ  – 2017לוחמי משמר הגבול עצרו פלסטיני סמוך למערת המכפלה בחברון .ברשות
הפלסטיני נמצאה סכין .הפלסטיני נעצר לאחר שאמר כי בכוונתו לבצע פיגוע דקירה )דף הפייסבוק
צבע אדום 15 ,במרץ .(2017
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פיגועים משמעותיים שבוצעו בשנה האחרונה
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חשיפת חוליות טרור
 nכוחות הביטחון הישראליים עצרו בינואר  2017מספר פלסטינים ,שהיו מעורבים בביצוע פיגועים
באזור הכפר א-ראם סמוך לירושלים ובכלל זה יידוי אבנים ,השלכת בקבוקי תבערה והנחת מטענים.
חברי הקבוצה ,שפעלו בשם גדודי חללי אלאקצא ,הזרוע הצבאית של פתח ,תכננו לבצע גם פיגועי ירי.
במקביל נחשפה חוליה של פעילי חמאס שביצעה פיגועים סמוך לאלערוב שגוש עציון .חברי החוליה
תכננו לבצע פיגוע ירי לעבר כוחות צה"ל )שירות הביטחון הכללי 15 ,במרץ .(2017

דרום ישראל
ירי רקטות לעבר ישראל
 nב 15-במרץ  2017שוגרה רקטה לעבר ישראל .הרקטה נפלה בשטח פתוח באזור המועצה
האזורית שדות הנגב .לא היו נפגעים ולא נגרם נזק.
•

בתגובה לירי הרקטה תקפו כלי טיס של חיל האוויר שני יעדי טרור של חמאס ברצועת עזה )דובר
צה"ל 16 ,במרץ  .(2017התקשורת הפלסטינית דיווחה ,כי הותקפו מוצב של הזרוע הצבאית של
חמאס ,המכונה "מוצב )כוח(  ,"17במערב דיר אלבלח ,ואנטנה סמוך למעבר קרני שבמזרח
העיר עזה .דווח כי התקיפות גרמו להפסקות חשמל בשכונת אלשג'אעיה שבמזרח עזה )סוכנות
שהאב 16 ,במרץ  ;2017קדס פרס 15 ,במרץ  BBC ;2017בערבית 16 ,במרץ .(2017

2

"פיגועים משמעותיים" מוגדרים על-ידינו כפיגועי ירי ,דקירה ,דריסה והטמנת מטענים או פיגועים משולבים .לא נכללים בהם
יידויי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה.
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תוצאות התקיפה בדיר אלבלח )אנטוליה 16 ,במרץ (2017

• ארגון סלפי קיבל אחריות לירי הרקטה בדרישה לשחרר פעילים שלו העצורים בבתי כלא
ברצועת עזה )פאל די אף 16 ,במרץ  .(2017בכמה חשבונות טוויטר פורסמה הודעה מטעם מרכז
אבן תימיה לפיה שתי רקטות "מבורכות" פגעו בעיר הכבושה אשקלון .על פי ההודעה האויב תקף
נקודת תצפית השייכת לחמאס בצפון הרצועה.
 nב 18-במרץ  2017זוהתה נפילת רקטה בשטח פתוח באזור השיפוט של המועצה האזורית חוף
אשקלון .לא היו נפגעים ולא נגרם נזק .בתגובה תקפו טנקים ומסוק של חיל האוויר שתי מטרות חמאס
בצפון רצועת עזה )דובר צה"ל 18 ,במרץ  .(2017אמצעי תקשורת פלסטינים מסרו כי נורו פגזים לעבר
עמדת תצפית של ה"התנגדות" בעיירה בית לאהיא ,וכי בתקיפה האווירית שוגרו שלושה טילים לעבר
עמדה של המשטרה הימית באזור אלסודאניה שבמערב בית לאהיא )אתר הזרוע הצבאית של חמאס ודף
הפייסבוק של מחלקת ההסברה 18 ,במרץ .(2017

מימין :תוצאות התקיפה נגד עמדת המשטרה הימית של חמאס בצפון רצועת עזה )פאל טודיי 18 ,במרץ .(2017
משמאל :תוצאות תקיפה במזרח העיר
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 nעל רקע התקיפות והצלחת הארגונים הסלפים להמשיך לשגר רקטות דווח כי לאחר התייעצויות
פנימיות הורתה הנהגת חמאס להגביר את פריסת פעילי המנגנונים ואת הפיקוח לאורך הגבול עם
ישראל )כראמה פרס 16 ,במרץ .(2017
 nח'ליל אלחיה ,חבר הלשכה המדינית של חמס ברצועה ,אמר כי חמאס אינה חותרת למלחמה
חדשה וכי הם מחויבים לעקרונות הפסקת האש משנת ) 2014לאחר מבצע "צוק איתן"( .עם זאת הוא
הזהיר את ישראל שלא לתקוף שוב ברצועה ואמר כי אם ישראל תפתח במלחמה ה"התנגדות" תגיב
בחומרה )ערוץ אלאקצא 14 ,במרץ  .(2017חאזם קאסם ,דובר חמאס ,פרסם הודעה בה הדגיש כי
ישראל היא שתישא באחריות לתוצאות התקיפות ברצועה )מג'אל פרס 18 ,במרץ  .(2017מחמוד
אלזהאר ,חבר הלשכה המדינית של חמאס ,אמר כי התקיפות הישראליות משקפות את המשבר
בישראל בשל דו"ח מבקר המדינה על ההתנהלות במהלך מבצע "צוק איתן" ) 18 ,palinfoבמרץ
.(2017

נפילות רקטות בחתך חודשי
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* שש מהרקטות שנפלו בחודש פברואר היו רקטות ששוגרו מחצי האי סיני לעבר ישראל ,ככל הנראה על ידי מחוז סיני
של דאעש.
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נפילת כלי טיס לא מאויש ברצועת עזה
 nב 15-במרץ  2017נפל כלי טיס לא מאויש של צה"ל בשטח רצועת עזה בעת שעסק בפעילות
ביטחונית שגרתית .כלי הטיס נפל באזור שכונת שג'אעיה בצפון רצועת עזה .בצה"ל בודקים אם התרסק
כתוצאה מתקלה טכנית וציינו כי לא נגרם נזק ביטחוני ) 15 , ynetבמרץ .(2017

רצועת עזה
מעצר מנהל סניף  TIKAברצועת עזה

מימין :מחמד מרתג'א ,מתאם ארגון ) TIKAברצועה( )פאלסווא 13 ,בפברואר  .(2017משמאל :מחמד מרתג'א )שני
משמאל( ,נפגש במשרדו עם ראשי אגודת דאר אלקראן אלכרים ואלסנה )המזוהה עם חמאס( במסגרת פעילות להידוק
הקשרים בין שני הגופים )אתר אגודת דאר אלקראן אלכרים ואלסנה 23 ,באפריל (2014
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 nכוחות הביטחון הישראליים עצרו לחקירה בפברואר  2017את מחמד מרתג'א ,תושב רצועת עזה,
מנהל סניף רצועת עזה של ארגון הסיוע התורכי  TIKAהפועל מטעם ממשלת תורכיה לקידום פרויקטים
הומניטאריים .בחקירתו עלה ,כי הוא גויס לחמאס בשנת  2008וכי החל משנת  2009פעל במסגרת
הזרוע הצבאית של חמאס .במסגרת פעילותו בזרוע הצבאית עבר מחמד מרתג'א הכשרות צבאיות
ואימונים ואף אחסן בביתו אמצעי לחימה.
 nהחל משנת  2012משמש מרתג'א כמנהל סניף  TIKAברצועת עזה .מרתג'א הונה את ממשלת
תורכיה והשתמש בכספים שהעבירה כסיוע הומניטארי לצרכי הזרוע הצבאית של חמאס .כך למשל
העביר ל TIKA-רשימות של תושבי רצועת עזה הנזקקים לסיוע שהועברו לידיו מבכירי חמאס ומרבית
אלה שהופיעו ברשימה היו פעילי הזרוע הצבאית .כמו כן העביר חבילות מזון ,שנתרמו על ידי הארגון
במהלך מבצע "צוק איתן" לפעילי חמאס .עוד עלה בחקירתו ,כי יציאתו לתורכיה להכשרה מטעם ,TIKA
שהביאה למעצרו ,נועדה להשגת מידע שיסייע לחמאס לשפר את דיוק הרקטות שברשותה )שירות
הביטחון הכללי 21 ,במרץ .(2017
חמאס נוהגת לנצל לצרכיה הצבאיים פעילי סיוע זרים השוהים ברצועת עזה .עדויות לכך נחשפו
בעבר .כך למשל ביוני  2016עצרו כוחות הביטחון הישראליים את מחמוד חלבי ,בכיר בארגון הסיוע
 ,World Visionפעיל הזרוע הצבאית של חמאס .על פי כתב אישום שהוגש נגדו הוא העביר במהלך
שש שנים לזרוע הצבאית של חמאס עשרות מיליוני דולרים מכספי תרומות ,שהגיעו לארגון מארה"ב
וממדינות אירופה .כמו כן נעצר ביולי  2016וחיד עבדאללה בורש שעל פי החשד ניצל את עבודתו
בסוכנות הפיתוח של האו"ם ) (UNDPלמימון פעילות הזרוע הצבאית של חמאס )שירות הביטחון
הכללי ,פרקליטות מחוז דרום 4 ,באוגוסט .(2016

הפגנות כוח צבאיות בצפון הרצועה
 nגדוד  5של החטיבה הצפונית של כוחות הביטחון הלאומי של חמאס ערך תהלוכה צבאית בג'באליא,
שהסתיימה במטה הגדוד .לדברי מפקד הגדוד התהלוכה היא חלק "מפעילות שגרתית" שנועדה להדגיש
את מוכנותם של פעילי הביטחון הלאומי "להגנה על הגבולות" )דף הפייסבוק של כוחות הביטחון הלאומי
בעזה 17 ,במרץ  ;2017אתר משרד הפנים של חמאס ברצועה 19 ,במרץ .(2017
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מפגן כוחות הביטחון הלאומי של חמאס בג'באליא )דף הפייסבוק של כוחות הביטחון הלאומי בעזה 17 ,במרץ (2017

 nהזרוע הצבאית של חמאס ערכה ב 18-במרץ מפגן צבאי בצפון הרצועה )סוכנות שהאב 19 ,במרץ
 ;2017דף הפייסבוק של מחלקת ההסברה של הזרוע הצבאית של חמאס 19 ,במרץ .(2017

המפגן הצבאי של גדודי עז אלדין אלקסאם בצפון הרצועה סוכנות שהאב 19 ,במרץ (2017

יתכן והפגנות כוח אלה נועדו לאותת לארגונים ג'האדיסטים כי חמאס לא תתיר ירי רקטות העומד בניגוד
למדיניותה .זאת ,על רקע ריבוי הניסיונות של הארגונים הללו לאתגר את חמאס ומדיניותה.
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הרשות הפלסטינית
הרשות הפלסטינית בזירה הבינלאומית
 nג'ייסון גרינבלאט ,יועץ הנשיא טראמפ לענייני משא ומתן בינלאומיים ,ביקר ברשות הפלסטינית
ונועד עם אבו מאזן .לדברי נביל אבו רדינה ,דובר אבו מאזן ,השניים דנו במהלך הפגישה בתוכנית
משותפת להלחם באלימות ובטרור והדגישו את התחייבותם לקדם את תהליך השלום )צפא 15 ,במרץ
 .(2017משרד החוץ הפלסטיני פרסם הודעה בה הודגש כי ארה"ב שוקדת על התנעת משא ומתן רציני
בין ישראל לפלסטינים וכי הרשות מביעה נכונות לשתף פעולה עם מאמצי הממשל ונשיא ארה"ב לסיים
את הסכסוך על בסיס של שתי מדינות )מג'אל פרס 15 ,במרץ .(2017

פגישת אבו מאזן עם ג'ייסון גרינבלט ,השליח המיוחד של נשיא ארה"ב לעניינים בינלאומיים
)ופא 14 ,במרץ (2017

 nבכלי התקשורת הפלסטינים דווח שיו"ר הרשות אבו מאזן הוזמן להיפגש עם נשיא ארה"ב דונאלד
טראמפ בבית הלבן במחצית חודש אפריל )מען 18 ,במרץ  .(2017לדברי מחמוד אלעאלול ,סגן יו"ר
פתח ,יציג אבו מאזן במהלך פגישתו עם נשיא ארה"ב את העמדה הפלסטינית התומכת בפיתרון שתי
המדינות והקמת מדינה פלסטינית עצמאית בגבולות  ,1967סילוק ההתנחלויות ,שחרור העצורים ושיבת
הפליטים .כמו כן הוא יציג את מה שמכונה "ההפרות הישראליות" .הוא הדגיש ,כי הרשות לא מתנגדת
למשא ומתן אולם חידושו ללא מקורות סמכות יהיה אבסורד והוא לא יוביל לדבר )אנטוליה 18 ,במרץ
.(2017

תגובות להכרזת שר הביטחון על הקרן הלאומית הפלסטינית
כארגון טרור
 nשר הביטחון אביגדור ליברמן הכריז ב 16-במרץ  2017על הקרן הלאומית הפלסטינית כעל ארגון
טרור .זאת בשל היותה צינור מימון בהיקף של מיליוני שקלים המועברים מידי חודש לאסירים ביטחוניים
הכלואים בישראל בשל ביצוע פעולות טרור ותמיכתה במשפחות פעילי טרור שנהרגו או נפצעו בעת

065-17

11
ביצוע פעולות טרור .משמעות ההודעה היא שמרגע ההכרזה ינקטו פעולות לתפיסה וחילוט של הרכוש
והכספים המיועדים לקרן או השייכים לה.
 nההנהגה הפלסטינית מתחה ביקורת קשה על הכרזת שר הביטחון .לשכת אבו מאזן פרסמה הודעה,
בה נכתב כי ההכרזה לפיה הקרן הלאומית הפלסטינית ,שהיא אחת ממוסדות אש"פ ,היא ארגון טרור
מהווה הפרה יסודית של הסכם אוסלו .לדברי ההודעה דווקא בעת שהממשל האמריקני מנסה ליצור
אוירה שתתרום לכינון השלום ,מנסה ישראל באמצעות ההכרזה להחריב את המאמצים האמריקניים.
עוד נאמר כי הפלסטינים דורשים מממשלת ישראל לטפל בנושא לאלתר ולחזור בה מהחלטה זו ,משום
שהדבר יוביל להרס יסודות ההסכם והקשר המשפטי עם ישראל .כמו כן הופנתה קריאה למדינות העולם
להתנגד להכרזה במטרה לשמור על הסכם אוסלו )ופא 16 ,במרץ .(2017

דו"ח הועדה הכלכלית חברתית של האו"ם
 nהועדה הכלכלית חברתית של האו"ם עבור מערב אסיה פרסמה דו"ח עוין לישראל תחת הכותרת
"Israeli Practics Toward the Palestinian People and the Question of Apartheid Palestine
" .and the Israeli Occupationעל פי מסקנות הדו"ח קיימות ראיות מספיקות כדי לקבוע שמדיניות
ישראל מתאימה להגדרה החוקית הבינלאומית של "משטר אפרטהייד" .על פי הדו"ח חוקי היסוד של
ישראל מגדירים אותה כמדינת אפרטהייד מראשיתה שכן הם מעניקים עדיפות לאזרחי המדינה היהודים.
כמו כן עוסק הדו"ח בחוקים השונים שמיישמת ישראל על האוכלוסיות הפלסטיניות באזורים השונים.
הדו"ח נחתם במספר המלצות המופנות לאו"ם ,לממשלות מדינות שונות ,לאוכלוסיה האזרחית ולמגזר
הפרטי ומציעות שורה של צעדים בהם יש לנקוט .
 nהדו"ח החריף עורר ביקורות ודרישות להסירו מאתר הוועדה הכלכלית חברתית .דובר מזכ"ל האו"ם
אמר כי כי הדו"ח חובר ללא התייעצות מוקדמת עם המזכ"ל וכי הוא אינו משקף את דעותיו .עוד ציין כי
הדו"ח הוסר כי לא עבר את תהליכי האישור המקובלים באו"ם ללא קשר לתוכן הדיווח )אתר האו"ם15 ,
במרץ  .(2017שגרירת ארה"ב באו"ם ניקי היילי ברכה על הצהרתו של הדובר ואמרה כי הדו"ח שפורסם
הוא שערורייתי היא הבהירה שמזכ"ל האו"ם פעל באופן נכון כאשר בחר להצהיר כי הדו"ח אינו מייצג
אותו אולם הדגישה כי מחובתו של האו"ם להסיר את הדו"ח )אינדיפנדנט 15 ,במרץ  .(2017בתגובה
התפטרה מתפקידה רימא ח'לף מזכירת הועדה הכלכלית חברתית של האו"ם לאסיה המערבית
)חשבון הטוויטר פלסטין 17 ,במרץ .(2017
 nבכירים פלסטינים שיבחו את הדו"ח ואת התפטרותה של רימא ח'לף על רקע הלחץ שהופעל עליה
לביטולו .אבו מאזן החליט להעניק לח'לף את העיטור הפלסטיני הגבוה ביותר "כהוקרה לאומץ לבה
והתייצבותה לצד הפלסטינים" .הוא התקשר לח'לף ושיבח את עמדתה האנושית" ,שסירבה להעניק גיבוי
לפשעים המבוצעים נגד העם הפלסטיני מצד שלטונות הכיבוש הישראליים" )ופא 18 ,במרץ .(2017
משרד החוץ הפלסטיני פרסם הודעה בה הוא מברך על הדו"ח והדגיש את חשיבותו על אף שהגיע
באיחור )קדס.נט 15 ,במרץ .(2017
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 nפוזי ברהום דובר חמאס בירך על פרסום הדו"ח והסביר כי הוא משקף בבירור את המעשים
המסוכנים של ישראל ,את הפשעים ואת הטרור ואלימות שלה נגד העם הפלסטיני ,דבר שדורש תגובה
רשמית מצד הקהילה הבינלאומית )אתר חמאס 15 ,במרץ  .(2017חאזם קאסם ,דובר חמאס ,גינה
את בקשת האו"ם להסיר את הדו"ח .לדבריו הבקשה תעודד את ישראל להמשיך "במדיניות הגזענית"
שבה היא נוקטת ולהתעלם מזכויות העם הפלסטיני .הוא קרא לארגוני זכויות אדם הבינלאומיים להמשיך
לפעול נגד הפשעים הישראליים שמופנים נגד העם הפלסטיני )אלרסאלה.נט 17 ,במרץ .(2017

קריקטורות שפורסמו באתרי חמאס בעקבות התפטרות רימא ח'לף )דף הפייסבוק אלרסאלה 20 ,במרץ  ,2017חשבון
הטוויטר  18 ,PALDFבמרץ (2017

ממצאי סקר דעת קהל
 nהמרכז הפלסטיני למדיניות ומחקר ) (PSRשל ח'ליל שקאקי ערך בין  11-8במרץ  2017סקר
בקרב  1,270פלסטינים בוגרים .הפלסטינים רואיינו פנים אל פנים ב 127-אתרים שונים ביהודה ,שומרון
ורצועת עזה .הסקר ,לדברי המרכז ,נועד לסכם "חמישים שנות כיבוש ישראלי" .להלן חלק מממצאי
הסקר )אתר המרכז 14 ,במרץ :(2017
•  32%מהנשאלים מאמינים ש"הכיבוש הישראלי" ימשך עוד חמישים שנים 24% ,מאמינים שהוא
יסתיים בקרוב 29% ,מאמינים כי הוא יסתיים בעוד חמש או עשר שנים.
•  64%ממשתתפי הסקר טענו כי הם מעוניינים שאבו מאזן יתפטר 31% ,רוצים שישאר
בתפקידו.
• במקרה של בחירות חדשות אבו מאזן יקבל  47%מהקולות ,אסמאעיל הניה יקבל גם הוא .47%
במקרה שאבו מאזן לא יתמודד  37%מעוניינים שמרואן אלברע'ות'י ימלא את תפקידו  20%רואים
באסמאעיל הניה כמחליפו  7%מעדיפים את מחמד דחלאן.
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•  77%סבורים כי קיימת שחיתות במוסדות הרשות הפלסטינית 47% .חושבים כי הרשות הפכה
לנטל על העם הפלסטיני 48% .סבורים כי היא נכס.
• מרבית הנשאלים אינם מאמינים בפיתרון שתי מדינית מכיוון שלטענתם הוא לא מעשי בעקבות
הרחבות ההתנחלויות .רבים הביעו אי שביעות רצון מהתגובה של ההנהגה הפלסטינית
להתנחלויות לדבריהם התגובה הטובה ביותר היא הפסקת התיאום הביטחוני עם ישראל ופנייה
לבית הדין הבינלאומי בהאג ).(ICC

תגובות לבקשות ארה"ב להסגרת מחבלת מירדן
 nמשרד המשפטים בארה"ב הודיע כי הוא דורש מממשלת ירדן להסגיר לארה"ב את אחלאם אלתמימי
שהסיעה את המחבל שביצע את הפיגוע במסעדת סבארו בירושלים באוגוסט  2001בו נרצחו  15בני
אדם .בין הנרצחים אזרחים אמריקאים .תמימי נשפטה על חלקה בפיגוע ל 16-מאסרי עולם ,שוחררה
במסגרת "עסקת שליט" וגורשה לירדן.
 nבכיר בארגון הג'האד האסלאמי לשחרור פלסטין אמר בתגובה כי הם המתנגדים לדרישת ארה"ב
להסגיר לידיה את אחלאם אלתמימי .לדבריו דרישה זו מוכיחה כי ארה"ב אינה צד אוביקטיבי בסכסוך
בין הפלסטינים לישראל וכי היא נוטה באופן ברור לטובת הצד הישראלי .לדבריו תמימי ,אשר ריצתה
שנים רבות בכלא הישראלי ,היא אחד הסמלים הלאומיים של הפלסטינים והם לא יהיו מוכנים למסור
אותה לידי האויבים שלהם )פאל טודיי 15 ,במרץ .(2017
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