מרכז המידע למודיעין ולטרור במרכז
למורשת המודיעין )מל"מ(

חדשות העימות הישראלי-פלסטיני
)  23 – 16בספטמבר (2008

זירת פיגוע הדריסה במרכז העיר ירושלים
)רויטרס 22 ,בספטמבר .צילום :באז רטנר(

עיקרי הדו"ח



במוקד אירועי השבוע עמד פיגוע דריסה נוסף בירושלים .הפיגוע בוצע בליל ה 22 -בספטמבר
ע"י מחבל תושב מזרח ירושלים ,שדהר במכונית במהירות רבה ברחוב ראשי לעבר קבוצת
חיילים .קצין צה"ל ירה במחבל והרגו 17 .בני אדם נפצעו ,מהם  14חיילים ,מרביתם באורח
קל .פיגוע זה מתווסף לשלושה פיגועי הרג שאירעו בחצי השנה האחרונה בירושלים )שניים
מהם פיגועי דריסה( אשר בוצעו ע"י מחבלים תושבי מזרח ירושלים.



ברצועת עזה הופרה ה"הרגעה" פעם נוספת ע"י ירי שתי פצצות מרגמה צפונית למעבר קרני.
המעברים שנסגרו בשבוע שעבר בתגובה לירי רקטה לעבר ישראל שבו ונפתחו ב17 -
בספטמבר .בעניינו של גלעד שליט לא חלה התקדמות.



ביהודה ושומרון בלטו ניסיון חדירה )נוסף( לישוב יצהר והשלכת חומצה לעבר חייל צה"ל
במעבר חוארה שליד שכם )ע"י מחבלת סטודנטית שביצעה פיגוע דומה ב 10 -בספטמבר(.
ברחבי יהודה ושומרון התרבו אירועי השלכת בקבוקי תבערה ,מטענים ואבנים לעבר כלי רכב
ישראליים.
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אירועים בולטים בשטח
רצועת עזה


בשבוע החולף נרשמה הפרה אחת של הסדר ה"הרגעה" כאשר ב 21 -בספטמבר נורו שתי פצצות

מרגמה .הפצצות נפלו בשטח רצועת עזה צפונית למעבר קרני.

ירושלים
פיגוע דריסה נוסף בירושלים

מכונית ה ,BMW -אשר שימשה את המחבל בפיגוע הדריסה במרכז העיר ירושלים
)רויטרס 22 ,בספטמבר .צילום :באז רטנר(



ב 22 -בספטמבר ,סמוך לשעה  23:00בלילה ,הגיע מחבל תושב מזרח ירושלים למרכז העיר

וביצע פיגוע דריסה .המחבל ,נהג ברכב מסוג  BMWברחוב שבטי ישראל וסטה מהכביש לעבר
המדרכה במהירות גבוהה .הוא פגע בעוצמה רבה בהולכי הרגל בכיכר צה"ל ואחר כך התנגש בקיר.
 17בני אדם נפצעו בפיגוע ,מהם קבוצה של  14חיילים .שלושה נפצעו באורח בינוני והשאר נפצעו קל.
קצין צה"ל ,אשר חייליו נפצעו בפיגוע ירה במחבל והרגו.

מקום הפיגוע

העיר העתיקה
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המחבל הדורס ,קאסם מוגרבי הינו תושב שכונת ג'בל מוכאבר שבדרום מזרח ירושלים ,שכונה

ממנה יצא המחבל שביצע את פיגוע ההרג בישיבת מרכז הרב .פיגוע זה מתווסף לשורת פיגועי הרג,
מהם שני פיגועי דריסה ,שאירעו בחצי השנה האחרונה בירושלים ,ושמבצעיהם היו תושבי מזרח העיר.
להלן מאפייני הפיגועים הללו:
•  22ביולי – ע'סאן אבו טיר ,תושב אום טובא שבדרום מזרח ירושלים ,יצא עם טרקטור מאתר
בנייה סמוך לשכונת ימין משה בירושלים .הוא נהג במהירות גבוהה ברחוב ראשי ופגע בדרכו
במספר כלי רכב .לאחר  250מטרים הצליח שוטר משמר הגבול להרגו 28 .בני אדם נפצעו,
מהם אחד באורח בינוני -קשה.
•  2ביולי – חסאם דוויאת ,תושב צור באהר שבדרום מזרח ירושלים ,ביצע פיגוע דריסה
באמצעות טרקטור גדול ,כאשר יצא מאתר בנייה והחל בנסיעה מהירה כשהוא פוגע בכל
הנקרא בדרכו .שלושה בני אדם נהרגו וכ 40 -נפצעו ,רובם באורח קל .מאבטח וחייל בחופשה
הרגו את המחבל.
•  6במרץ – עלאא' אבו אדהם ,תושב ג'בל מכבר שבדרום מזרח ירושלים ,ביצע פיגוע הרג
בישיבת מרכז הרב שבירושלים ,באמצעות רובה קלצ'ניקוב .בפיגוע נהרגו שמונה תלמידים
ונפצעו עשרה ,שלשה באורח קשה ואחד באורח בינוני.



שר הביטחון אהוד ברק אמר במהלך התייעצות ביטחונית ,שהתקיימה לאחר הפיגוע" :נדרשת

פעולה במישור המשפטי לקיצור זמנים דרסטי שיאפשר למערכת הביטחון הריסת בתי מחבלים
בסמוך למועד הפיגוע ,ובכך לתרום להרתעת מחבלים פוטנציאליים" )הודעת משרד הביטחון22 ,
בספטמבר(.

יהודה ושומרון
סיכול פיגוע נוסף בישוב יצהר


ב 20 -בספטמבר ,בשעות הבוקר המוקדמות ,זיהתה תצפית

צה"ל מחבל עולה מאחד הכפרים לכיוון הישוב יצהר ,שמדרום
לשכם .המחבל השליך לעבר כוח צה"ל ומג"ב בקבוק תבערה.
בתגובה ירה הכוח לעבר המחבל והרגו .בסריקות שנערכו על
גופתו של המחבל נמצאה סכין .



זהו אירוע שני מסוגו בחודש האחרון .כזכור ,ב 13 -בספטמבר

חדר מחבל לישוב יצהר הצית את אחד המבנים ודקר ילד בן תשע.



המחבל כפי שצולם בתצפית צה"ל.
)צילום :דובר צה"ל 20 ,באוקטובר(

גוף המתקרא גדודי ההתנגדות הלאומית של החזית הדמוקרטית נטל אחריות לניסיון הפיגוע

ביצהר .בהודעה נאמר כי המחבל הינו צהיב יאסר ,אחיו של אחמד יאסר ,המחבל שביצע את הפיגוע
ביצהר שבוע קודם לכן .על פי ההודעה בוצעה הפעולה "בתגובה להתקפות הכיבוש הישראלי
והפגיעות המתמשכות של המתנחלים" בתושבי האזור )אתרי האינטרנט הפלסטיניים 20 ,בספטמבר(.

4
פיגוע נוסף של השלכת חומצה על חייל צה"ל


חייל צה"ל נפצע ב 22 -בספטמבר ,באורח בינוני ,מחומצה שהותזה על פניו על ידי מחבלת

פלסטינית שהגיעה למעבר חוארה שליד שכם .המחבלת ,שעברה במסלול ההומניטארי המיועד
למקרים דחופים בלבד ,נעצרה במקום על ידי כוחות הביטחון .תחקיר ראשוני העלה כי מדובר
באותה מחבלת שביצעה ב 10-בספטמבר פיגוע של התזת חומצה לעבר חייל ,גם כן במעבר
חוארה )אתר דובר צה"ל 22 ,בספטמבר( .החייל נפגע קשה בעינו ,ונותח בניסיון להציל את ראייתו
בעין זו ) 23 ,ynetבספטמבר(



על פי תחנת טלוויזיה מקומית בשכם ,הצעירה שהתיזה חומצה בפני החייל הישראלי הינה

סטודנטית בת  19הלומדת משפטים שנה ב' באוניברסיטת אלנג'אח )מוסד אקדמי בו צמחו טרוריסטים
רבים במהלך מערכת הטרור הפלסטינית נגד ישראל( .אביה של הצעירה הינו בעל תחנת הטלוויזיה
אלסנאבל בשכם ,תחנת טלוויזיה מקומית המזוהה עם פת"ח )אתר טלוויזיית שכם 22 ,בספטמבר(.

ריבוי מקרים של השלכת בקבוקי תבערה ומטענים וידויי אבנים ביהודה ושומרון


ביהודה ושומרון התרבו לאחרונה הפיגועים במתווה של השלכת בקבוקי תבערה ומטענים ויידוי

אבנים:
•  22בספטמבר -שוטר מג"ב נפצע באורח קל מאבנים שיודו לעברו במהלך פעילות כוח צה"ל
וכוח מג"ב בכפר נעלין ,מערבית לראמאללה .במקום התפתחה הפרת סדר אלימה .במהלכה
יודו אבנים לעבר הכוח ,אשר השיב באמצעים לפיזור הפגנה .במהלך הפעילות נעצרו שני
מבוקשים.
•  21בספטמבר -בקבוק תבערה הושלך לעבר אוטובוס ישראלי סמוך לחוסן ,מערבית לבית
לחם .באותו ערב ,הושלכו אבנים לעבר רכב ישראלי סמוך לחוארה ,שמדרום לשכם .לא היו
נפגעים .נזק נגרם לרכב.
•  20בספטמבר -מטען מאולתר הושלך בשעות הערב לעבר כביש הסמוך לכפר בית פג'אר,
שמדרום לבית-לחם .במהלך סריקות שערך כוח צה"ל באזור הושלכו לעברו בקבוקי תבערה
ואבנים .ארבעה ממיידי האבנים נעצרו.
•  19בספטמבר -אבנים יודו לעבר רכב ישראלי סמוך לבני נעים ,מזרחית לחברון .לא היו
נפגעים אך נזק נגרם לרכב .סמוך לכפר נעלין ,מערבית לראמאללה ,נפצעו שלושה חיילי
צה"ל באורח קל מאבנים שיודו לעברם במהלך הפרת סדר אלימה בה השתתפו כ 200-איש
ובהם פלסטינים ,אזרחים ישראלים וזרים .כוח צה"ל השיב באמצעים לפיזור הפגנות.
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•  18בספטמבר -במהלך היום אירעו במקביל מספר מקרים של יידוי אבנים לעבר כלי רכב
ישראלים ,דרומית לראמאללה ,דרומית לשכם ומזרחית לשכם ,בכל המקרים לא היו
נפגעים ולא נגרם נזק .בערב אותו יום ,יודו אבנים לעבר רכב ישראלי סמוך ליישוב היהודי
בחברון .במקרה אחר הושלכו בקבוקי תבערה ואבנים גדולות לעבר כלי רכב ישראלים
דרומית לקלקליה .לא היו נפגעים אך נזק נגרם לאחד מכלי הרכב.
•  16בספטמבר -שני אזרחים ישראלים נפצעו קל סמוך לכפר מדמא ,שמדרום לשכם,
כתוצאה משני מקרים של יידוי אבנים .באותו יום יודו ,גם אבנים לעבר רכב ישראלי דרומית
מערבית לחברון.

פעילות סיכול ומנע
גבול ישראל מצרים ורצועת עזה


ב 20 -בספטמבר זיהה כוח צה"ל שלושה חשודים חוצים את גבול ישראל-מצרים לכיוון

ישראל .הכוח ביצע לעברם ירי ממנו נפצע אחד מהם ומת מפצעיו .השניים הנוספים נמלטו חזרה
לשטח מצרים .בזירת האירוע נמצאו אמצעי לראיית לילה ומשקפת יום )אתר דובר צה"ל20 ,
בספטמבר(.



ב 20 -בספטמבר זיהה כוח צה"ל מטען חבלה סמוך לגדר המערכת במרכז רצועת עזה .המטען

פוצץ באופן מבוקר על-ידי כוח צה"ל .ככל הנראה המדובר במטען ישן.

הסדר ה"הרגעה" -תמונת מצב
המצב במעברים
 ב 15-וב 16-בספטמבר נסגרו המעברים בין ישראל לרצועת עזה בתגובה לירי הרקטה לעבר
ישראל ב 14 -בספטמבר .ב 17-בספטמבר נפתחו המעברים מחדש ,ותנועת הסחורות חזרה
לשגרה.
 חמאס מנסה לשמר את מה שנתפס על ידה כהישגי ה"הרגעה" ,ובמרכזם את פתיחת המעברים
על ידי ישראל .על רקע קולות ביקורת הנשמעים מארגוני הטרור ברצועת עזה בולטת התבטאות בכיר
חמאס ,מחמוד אלזהאר ,שאמר" :האמירה שהמצור מתהדק אינה נכונה .אני לא מגן על ישראל,
אולם יש מצרכים שנכנסו ומשכורות חולקו לכל עובד בעזה ...מה שנכנס אינו מספיק) ...אולם(
המצב טוב יותר בהרבה ממה שהיה לפני ההרגעה" )סוכנות ראמתאן 19 ,בספטמבר(.
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מעבר רפיח נפתח למעבר .חמאס מותחת ביקורת קשה על המצרים
 ב  20-בספטמבר נפתח מעבר רפיח למשך יומיים .המעבר פעל באופן תקין ב 20-בספטמבר,
אולם נסגר ע"י המצרים ביום שלמחרת ,כנראה בשל סיבות בירוקרטיות .על פי סוכנות הידיעות
המזרח תיכונית עברו במעבר סה"כ  3,332פלסטינים ,מהם  2,767יצאו מהרצועה למצרים ו 565 -הגיעו
לרצועה .
 דובר חמאס ,פוזי ברהום הביע מורת רוחו מסגירת המעבר ב  21-בספטמבר )שעות ספורות
לאחר שהחל לפעול( והציג זאת כ"הונאת הפלסטינים" וכ"מעשה התגרות" .הוא אף תבע ממצרים
לחקור את הסיבות ל"פשע ההומניטארי" הזה .לדבריו משלחת חמאס העומדת לצאת למצרים תדון
בנושא זה עם ההנהגה המצרית )ערוץ אלאקצא 22 ,בספטמבר(.

פלסטינים עוברים במעבר רפיח ב 20 -בספטמבר )סוכנות רמאתאן 20 ,בספטמבר(

התבטאויות חמאס בעניין גלעד שליט
 העיתון אלשרק אלאוסט דיווח ) 19בספטמבר( כי ב 18 -בספטמבר העבירה ישראל למצרים
רשימה של  450שמות של אסירים אותם היא מציעה לשחרר בתמורה לגלעד שליט .מקור בחמאס,
שהתייחס להצעה הישראלית ,ציין כי חמאס עומדת על דרישתה שישוחררו  450אסירים שנידונו
למאסרי עולם ולמאסרים ממושכים על פי רשימת השמות שהגישה .כמו כן חמאס דורשת את שחרור
כל הנשים הילדים והחולים העצורים ואת שחרור כל צירי חמאס שישראל עצרה לאחר חטיפת שליט.
 סגן ראש הלשכה המדינית של חמאס ,מוסא אבו מרזוק ,אמר כי כל הדיונים סביב עסקת
חילופי האסירים בין ישראל לחמאס מוקפאים .הוא הוסיף כי חמאס "דבקה בדרישותיה לשחרור כל
אלו אשר דרשנו את שחרורם ,שחרור כל הנשים והילדים מבתי הכלא הישראליים) "...ערוץ אלג'זירה,
 20בספטמבר( .בכיר חמאס מחמוד אלזהאר ,אמר כי לפני השתלטות חמאס על הרצועה הסכימה
ישראל על שחרור  1,000אסירים ועוד  450כאשר ישוחרר שליט .הוא הוסיף כי "אם מדיניותם היא
לחזור בהם ממה שהוסכם עליו ,אז אנו נבטל ...ונתחיל בעסקה חדשה של שמות ומספרים שאנו
רוצים" )סוכנות ראמתאן 19 ,בספטמבר(.
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הזירה הפנים-פלסטינית
הדיאלוג הפנים-פלסטיני במצרים
 לאחרונה
לדיאלוג

הגיעו לקהיר משלחות של הארגונים הפלסטינים השונים במסגרת שיחות הכנה

הפנים-פלסטיני .בין השאר הגיעה לקהיר משלחת פתח בראשות נביל שעת' האמורה

להיפגש ב 22-בספטמבר עם ראש המודיעין הכללי המצרי עמר סלימאן .דובר חמאס ,אסמאעיל
רצ'ואן ,הודיע כי חמאס קיבלה הזמנה רשמית לדיאלוג עם הבכירים המצרים .בראש משלחת חמאס
יעמוד מוסא אבו מרזוק .היא תצא לקהיר ב 7-באוקטובר ותיפגש למחרת עם עמר סלימאן )אלקדס,
 17בספטמבר(.

ראיון מפקד הביטחון הלאומי לכתב הארץ
 לואא' )אלוף( ד'יאב אלעלי ,מפקד הביטחון הלאומי בגדה ,בכיר בפתח ,וממקורביו של אבו
מאזן ,העניק ראיון לכתב ה"ארץ" אבי יששכרוב ) 21ספטמבר( .עיקרי דבריו:
• איום )להערכתנו ריק מתוכן( להשתלטות הרשות הפלסטינית בכוח על הרצועה:
לדבריו הרשות הפלסטינית אינה פוסלת שימוש בכוח כדי לכבוש את רצועת עזה מידי חמאס
אם הארגון לא יוותר על שליטתו בה .הדבר ,לדבריו ,ידרוש את הסכמת ישראל ,מצרים וירדן.
הוא הוסיף כי התייעצויות בעניין זה עם ישראל עדיין לא התקיימו.
• חמאס אינו מאיים על שלטון הרשות הפלסטינית בגדה המערבית :לדבריו ישראל
מגזימה מאוד בהצהרותיה על כוחו של חמאס בגדה" .לחמאס אין כיום כוח שיכול להיות אתגר
אמיתי לרשות ]הפלסטינית[ בגדה" .הוא הוסיף כי אם צה"ל יצא משטחי הרשות יקבלו מנגנוני
הביטחון הפלסטינים אחריות בכל מקום .אולם במקרה כזה יהיה צורך להגדיל את הכוח הצבאי
הפלסטיני ב 15,000-חיילים נוספים )לפי גרסא אחרת-להגדיל את הכוח הפלסטיני עד ל-
 15,000חיילים(.
• שיפור איכותו של מנגנון הביטחון הלאומי :לדברי ד'יאב אלעלי ,מאז שהוא מונה
לתפקידו לפני שנה וחצי ,שופרה איכות הקצינים והחיילים במנגנון הביטחון הלאומי90%" .
מהקצינים הוחלפו בחדשים ,צעירים יותר" .במקביל עוברים קציני המנגנון הכשרות וקורסים
בפיקוח אמריקאי ביריחו .החיילים עוברים קורסים ביריחו ובירדן .עד כה סיימו שני גדודים את
ההכשרות הללו ,גדוד שלישי החל אותן בשבוע שעבר ,1וגדוד רביעי עתיד לצאת בהמשך.
••• פעילות הרשות וישראל להרגעת השטח :דיאב אלעלי מפקד על  7,500חיילים הפועלים
נגד כל מי שמשתמש בנשק" :בין אם הוא מחמאס] ,או[ מארגונים אחרים או שהוא עבריין".
כתוצאה מכך נוצר בשטח שקט "הודות לפעילות שני הצדדים-ישראל והרשות" .לדבריו "יש כיום
שיתוף פועלה ביטחוני עם ישראל .רק השנה מנענו עשרות פיגועים .2"...הוא גילה כי הרשות

 1ב 18-בספטמבר יצא לירדן גדוד של הביטחון הלאומי המונה כ 500-פעילים על מנת להתחיל באימונים ,שיארכו  4חודשים.
יחיא מוסא ,חבר סיעת חמאס בפרלמנט ,גינה את יציאתם ואמר כי מטרתה הינה לחסל את תנועת חמאס .הוא הוסיף כי
הרשות הפלסטינית מופעלת ע"י ישראל וארה"ב נגד העם הפלסטיני והאינטרסים שלו )אתר מרכז אלביאן 20 ,בספטמבר(.
 2ד'יאב אלעלי מגזים בתיאור השקט שנוצר כביכול בשטח )ראה פרק אירועים בולטים בשטח(.
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הפלסטינית עצרה בשבוע שעבר שני פעילים צבאיים של החמאס שישראל ניסתה ללכוד )ראה
להלן(.
 צלאח ברדויל ,חבר המועצה המחוקקת מטעם חמאס ,גינה בחריפות את דבריו של מפקד
הביטחון הלאומי בראיון ל"הארץ" .הוא ציין כי הראיון מעיד על רצונה של הרשות הפלסטינית לנסות
ולטרפד את הדיאלוג הפנים-פלסטיני ולפעול למען האינטרסים האמריקאים .הוא טען כי הדברים
הללו מהווים "אור ירוק" להחזרת התוהו ובוהו הביטחוני לרצועה )פלסטין אליום 21 ,בספטמבר(.

נמשכת פעילות מנגנוני הביטחון הפלסטיניים נגד תשתיות חמאס
 מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית המשיכו גם השבוע בפעילות אינטנסיבית נגד פעילים
ומוסדות של חמאס ביהודה ושומרון .ב 17 -בספטמבר פורסם בכלי התקשורת הפלסטיניים כי
המודיעין הכללי הפלסטיני עצר בחברון מספר פעילי חמאס אשר היו מעורבים בפיגוע ההתאבדות
בדימונה ב 4 -בפברואר  .32008בין העצורים ,שני פעילים בכירים של חמאס בחברון ואחיו של המחבל
מחמד אלחרבאוי שביצע את הפיגוע בדימונה )פאל-מדיה 18 ,בספטמבר( .ברשות החוליה שנחשפו
בחברון נמצאו כלי נשק וחומרי חבלה ,ביניהם שתי חגורות נפץ )סוכנות מען ,פאל-פרסPalestine- ,
 17 ,infoבספטמבר( .מקורות במנגנון הביטחון הלאומי מסרו כי החוליה שנחשפה היוותה "איום
לאינטרס הלאומי הפלסטיני" )אלאיאם 18 ,בספטמבר(.
 חמאס גינתה בחריפות את מעצרם של חברי החוליה .בהודעה רשמית של גדודי עז אלדין
אלקסאם ,הזרוע הצבאית-טרוריסטית של חמאס נאמר" :התפקיד המפוקפק שממלאים מנגנוני
הביטחון של רשות אוסלו ...הוא לא יותר מאשר השלמת תפקיד הכיבוש הציוני ."...עוד נאמר בהודעה
כי "העיר חברון תישאר המעוז של גדודי עז אלדין אלקסאם ,מבצרה החסין ומוצא ללוחמים
מתאבדים ,בעלת זכות ראשונים בזירת הג'האד וההתנגדות) " ...אתר גדודי עז אלדין אלקסאם17 ,
בספטמבר(.
 מנגד ,בכירים ברשות הפלסטינית ממשיכים להאשים את מוסדות התשתית האזרחית של
חמאס )הדעווה( כי פעילותם חורגת מהתחום החברתי והחינוכי .בראיון לעיתון הערבי הנפוץ
אלשרק אלאוסט אמר ראג' אלנג'מי ,עוזר שר הפנים של ממשלת הרשות לענייני ביטחון" :מוסדות
חמאס משתתפים במימון הנשק והמשכורות לכוח המבצע ,וזה מנוגד לחוק" .הוא הוסיף" :אנו נותנים
רישיון לאגודה המטפלת באנשים ,ואחר כך מגלים שהיא משלמת את משכורותיהם של חברים בכוח
המבצע ומממנת קניית נשק" .אלנג'מי תהה" :מה הקשר של האגודה המלמדת ילדים למימון נשק?".
)אלשרק אלאוסט 22 ,בספטמבר(.

 3בפיגוע נהרגה תושבת דימונה ומספר תושבים נפצעו .המפגע ,אשר השתייך לחמאס ,יצא מחברון .לפרטים נוספים ראו לקט
מידע" :פיגוע התאבדות במרכז מסחרי בדימונה כתוצאה ממנו נהרגה תושבת העיר ומספר תושבים נפצעו .למרות שמספר
ארגונים נטלו אחריות לביצוע נראה כי הוא בוצע ע"י חולייה של הזרוע המבצעית טרוריסטית של חמא"ס ,שהגיעה מחברון".

http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/html/ct_040208.htm
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העימותים בין חמאס לבין חמולת דע'מש )השלמה(4
 " ,"World Tribuneעיתון יומי מקוון ,פרסם בכתבה ) 17בספטמבר( המסקרת את העימותים בין
כוחות החמאס לבין בני חמולת דע'מוש .בכתבה מצוטטים "גורמים רשמיים" )בחמאס?( ,שטענו כי בני
חמולת דע'מוש קיבלו כסף מ"מקורות זרים" על מנת להביא לסיום ה"הרגעה" עם ישראל .על פי
הכתבה" גדודי אלתוחיד" הקשורים עם חמולת דע'מש פוצצו מטען ליד ג'יפ ישראלי בקרבת גדר
הגבול ב 11 -בספטמבר )הערה :ב 11 -בספטמבר אכן הופעל מטען כנגד סיור רכוב של צה"ל באזור
כיסופים .גוף המתקרא "פלוגות אלתוחיד ע"ש החלל אימן פיאצ'" נטל אחריות על כך(.
 סעיד ציאם ,שר הפנים בממשל חמאס ,הודיע על הקמת ועדת חקירה לבחינת האירועים
בעקבות קריאת ארגוני זכויות אדם לפתוח בחקירה בעניין השימוש המופרז בכוח ע"י כוחות חמאס.
ניתן להניח כי כבעבר ועדת חקירה זו לא תעלה מאומה משום שמדובר במדיניות שיטתית של
חמאס לדיכוי מתנגדיה ולכפיית שלטון יחיד שלה ברצועה.

תגובות לבחירת ציפי לבני לראשות מפלגת קדימה
 בכירי הרשות הפלסטינית קידמו בברכה את בחירתה של ציפי לבני לראשות מפלגת קדימה
בציינם כי הם ישתפו עימה פעולה במו"מ להסכם שלום:
•

אבו מאזן ,שוחח בטלפון עם ציפי לבני וברך אותה על ניצחונה )סוכנות ופא 18 ,ספטמבר(.

הוא התבטא כי ישתף פעולה עם כל מי שייבחר..." :לנו ]זה[ לא משנה .זהו עניין ישראלי פנימי"
)סוכנות ופא 18 ,ספטמבר(.
•

צאא'ב עריקאת ,ראש מחלקת המו"מ באש"פ ,הביע תקווה שייפתח מו"מ "רציני"

ושהבוחר הישראלי "ייבחר בהסרת ההתנחלויות וגדר ההפרדה" .הוא הוסיף כי הבחירות הינן
"עניין ישראלי פנימי" והביע תקוותו כי המצב )בזירה הפוליטית הפנים-ישראלית( יתייצב )סי"צ,
 18ספטמבר(.
•

אבו עלאא' ,יו"ר צוות המו"מ הפלסטיני ,קידם בברכה את ניצחונה של ציפי לבני בבחירות.

הוא ציין כי היא הייתה מעורבת בתהליך השלום וכי הוא מאמין שהיא תשאף לקדם את המו"מ
עם הפלסטינים )רויטרס 18 ,ספטמבר(.
 בעוד אבו מאזן ובכירי הרשות מברכים על בחירתה של ציפי לבני ,הופיעה בעיתון אלחיאת
אלג'דידה ) 22בספטמבר( קריקטורה ארסית המציגה את ציפי לבני כרוצחת וכאויבת השלום .העיתון
הינו יומון רשמי למחצה ,בבעלות הרשות הפלסטינית .ואין זאת הפעם הראשונה שהעיתון מפרסם
קריקטורות אנטי-ישראליות ארסיות.

4

לפרטים ראו לקט מידע" :כוחות הביטחון של חמאס התעמתו עם בני חמולת דע'מש בעזה ,תוך הפעלת כוח צבאי רב וגרימת
נפגעים רבים לבני החמולה .בעימותים נטלו חלק פעילי צבא האסלאם ,התארגנות המזוהה עם אלקאעדה ,שבראשה עומד
אחד מבני חמולת דע'מש .זהו מהלך נוסף של חמאס במסגרת דיכוי מתנגדיה והידוק שליטתה על הרצועה"

http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/html/hamas_006.htm
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השרה ציפי לבני בדמות מונה ליזה ,אוחזת סכין נוטפת דם ,כשברקע בית כלא .מימין יונת השלום העומדת להיתלות
ומפתח המסמל את "זכות השיבה") .אתר אלחיאת אלג'דידה 22 ,בספטמבר( הקריקטורה התפרסמה גם באתר
קדסנט של הג'האד האסלאמי בפלסטין.

 תנועת חמאס )כצפוי( המעיטה בחשיבות הבחירות במפלגת קדימה וטענה כי אין הבדל בין ציפי
לבני לשאר המנהיגים בישראל .ראש ממשל החמאס בעזה אסאמעיל הניה ציין כי העניין הפלסטיני
לא יושפע מהבחירות הללו משום שכל מנהיגי ישראל מאוחדים בעוינות כלפי העם הפלסטיני
ומסרבים להכיר בזכויותיו" ,לרבות הקמת מדינתו העצמאית שבירתה ירושלים ושיבת הפליטים"
)סוכנות ראמתאן 17 ,ספטמבר( .פוזי ברהום ,דובר חמאס ,ציין כי משמעות עליית לבני לכס השלטון
הינה "המשך מדיניות הדיכוי והתוקפנות" והדגיש כי חמאס דבקה ב"אופציית ההתנגדות" )קרי-דרך
הטרור( כבחירה אסטרטגית ) 18 ,Palestine-infoספטמבר(.

קריקטורות ארסיות מגורמים המזוהים עם חמאס

תחת הכותרת "מרוץ שליחים" ,ראש הממשלה אולמרט
מעביר ללבני שלד של יונת השלום עם עלה של זית עליה
נכתב "תהליך השלום" )עיתון פלסטין של חמאס; אתר
פאלטודיי 23 ,בספטמבר(

הכותרת "אולמרט מתפטר ומוסר את תפקידו למחליפו".
אולמרט מגיש סכין מגואלת בדם עליה כתוב "טבח
הפלסטינים" לבא אחריו )מתוך אתר האינטרנט של אמיא ג'חא,
קריקטוריסטית המזוהה עם חמאס ,הפופולארית מאוד בקרב
הפלסטינים והעולם הערבי 22 ,בספטמבר(

