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

חדשות העימות הישראלי פלסטיני
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אבו מאזן מוסר את כתב המינוי להרכבת
הממשלה החדשה לאסמאעיל הניה בארמון
הנשיאותי בעזה שפת הגוף שלהם משדרת ניכור
וריחוק )טלוויזית "אלג'זירה" 20 ,פברואר(

פגישת ח'אלד משעל עם נשיא איראן אחמדי
נז'אד ,שנועדה להשיג סיוע איראני ,בדגש על
התחום הכספי .תוצאותיה המעשיות עדיין אינן
ברורות )טלוויזיה איראנית  20 , 1פברואר(

עיקרי תמונת המצב

בשבועיים האחרונים בלטו פיגועי הדקירה ביהודה )שלושה פצועים( והמשך ירי
הרקטות מרצועת עזה )ללא נפגעים( .בפעילות הטרור בולטים פלגי ה"פת"ח"
ו"הג'האד האסלאמי בפלסטין" בעוד שה"חמא"ס" ממשיך לשמור על ריסון .כוחות
הביטחון הישראלים המשיכו בפעילות סיכול ומנע ,שהתמקדה בעיקר בשכם.
במסגרתה נהרגו ונעצרו פעילי טרור בכירים בקרבם בלטו כאלו שהיו מעורבים בפיגוע
ההתאבדות בתחנה המרכזית בתל-אביב ) 19ינואר(.
על רקע כינוס "המועצה המחוקקת" החדשה והטלת תפקיד הרכבת הממשלה על
אסמאעיל הניה החליטה ממשלת ישראל על נקיטת כמה צעדים מיידים ובכלל זה
הפסקת העברת כספי המיסים והמכסים ל"רשות הפלסטינית"" .החמא"ס" ,מצידה,
עושה מאמצים לגייס מקורות מימון חלופיים בעולם הערבי והמוסלמי .במסגרת זאת
משלחת ה"חמא"ס" שביקרה בטהראן דיווחה על הבטחות לסיוע שניתנו על ידי
הצמרת האיראנית אולם בשלב זה לא ברור עדיין היקפו המדויק של הסיוע האיראני.

אירועים בולטים בשטח
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הדקירה
עלייה בהיקף
עלייה
פיגועי הדקירה
בהיקף פיגועי

במהלך חודש פברואר ניכרה עלייה בהיקף פיגועי הדקירה שגרמו למותה של
אישה ולפציעתם של שמונה ישראלים .כמו כן התרבו אירועי השלכת בקבוקי
התבערה וידוי האבנים ביהודה ושומרון.
במהלך השבועיים האחרונים בוצעו שני פיגועי דקירה ופיגוע שלישי נמנע-:
 Dב 28-פברואר בסביבות שש בערב הגיע מחבל לצומת גוש עציון )צומת
בו אירעו בעבר מספר פיגועי ירי( והחל לדקור את הממתינים בטרמפיאדה.
צעיר בן  25נפצע קשה ונערה בת  17נפצעה קל .קצין משטרה שנקלע
למקום ,ירה לעבר הדוקר ,תושב חברון בן  ,28ופצע אותו.
 Dבו ביום ) 28פברואר( נתפסה בשעות הצהרים במעבר רחל )מדרום
לירושלים( נערה פלסטינית ,בת  ,14תושבת בית לחם שברשותה סכין.
בחקירתה הודתה כי הגיעה במטרה לדקור את איש הביטחון שבמחסום.
 Dתושב מעלה אדומים נמצא בישוב כשהוא דקור בבטנו ) 18פברואר(.
לדבריו הוא נדקר על ידי שני פלסטינים שנמלטו מהמקום .במקום אותר גם
הסכין שבאמצעותו נדקר .מבצעי הדקירה טרם נתפסו.

הנגב
מסלול לעבר
תלול מסלול
ירי תלול
נמשך ירי
נמשך
שובי הנגב
לעבר יייישובי
בשבועיים האחרונים נמשך הירי תלול המסלול מהרצועה לעבר יישובי הנגב
המערבי .באירועי הירי הללו לא היו אבדות ולא נגרם נזק .יצוין כי במהלך

 1בעת כתיבת מסמך זה נודע על פיגוע ירי לעבר תושב ישראלי שנורה למוות מטווח קצר על ידי מחבל סמוך לישוב מגדלים
בכביש חוצה שומרון  .פרטים על האירוע יופיעו בסיכום הדו שבועי הבא.
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פברואר זוהו  77נפילות של רקטות "קסאם" ופצצות מרגמה )לעומת  70במהלך
חודש ינואר ו 91-בדצמבר  .(2005מבצעי הירי הינם בעיקר "הג'האד האסלאמי
בפלסטין" ו"פת"ח""/גדודי חללי אלאקצא" ,ללא מעורבות ה"חמא"ס" .צה"ל
השיב באש לעבר צירי הגישה למרחבי השיגור.

פעילות סיכול ומנע של כוחות הביטחון
בשכם
מעצרים בשכם
מבצע מעצרים
מבצע
במוקד פעילות הסיכול עמד מבצע "זוהר צפוני" של צה"ל בשכם ,שכוון
בעיקר נגד פעילי טרור של ארגון "פת"ח""/תנזים" ו"הג'האד האסלאמי
בפלסטין" .במהלך המבצע בוצעו מעצרים נרחבים בקרב פעילי טרור במחנה
הפליטים בלאטה שבפאתי שכם ובעיר שכם ) 23-20פברואר .(2006
בעת ביצוע המעצרים נפצעו שני חיילי צה"ל )אחד באורח בינוני והשני
באורח קל( .במהלך חילופי האש נהרגו מספר פעילי טרור בכירים-:
 Dמחמד חמדאן עבד אלהאדי שתיוי ,ראש התשתית המבצעית טרוריסטית
של "פת"ח""/תנזים" במחנה הפליטים בלאטה ושניים מעוזריו ) 23פברואר
 .(2006מחמד שתיוי עמד בחודשים האחרונים בקשר עם גורמים מארגון
ה"חזבאללה" בלבנון ,והיה מעורב ברצח פלסטינים ,תושבי שכם ,שנחשדו
כמשתפי פעולה .הוא היה אחראי לתכנון מספר פיגועים נגד יעדים
ישראליים ובתוכם-:
 9פיגוע ירי בכביש חוצה שומרון ) 7ינואר .(2005 ,כתוצאה ממנו
נהרגו שני חיילי צה"ל סג"מ אריאל בודה ז"ל וסמל יוסי עטיה ז"ל,
שני חיילים נוספים ואזרח ישראלי נפצעו.
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פיגוע ירי

במחנה הפליטים בלאטה בשכם ) 29מאי(2004 ,

כתוצאה ממנו נהרג מפקד פלוגת צנחנים רס"ן שחר בן ישי ז"ל.
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 Dאחמד מחמד נאיף אבו שרח ,תושב העיר העתיקה בשכם ,פעיל מבצעי
בכיר ב"פת"ח""/תנזים" ,נחשב למומחה בהכנת מטעני חבלה מורכבים
וחגורות נפץ .אבו שרח היה מעורב בתכנון מספר רב של פיגועים לרבות
פיגוע ההתאבדות בתחנה המרכזית הישנה בתל-אביב בחודש ינואר.
במהלך המבצע בשכם נעצרו מספר פעילים מבצעיים בכירים וביניהם:
תושב מחנה
 Dאחמד מחמד זוהדי עראישה מרשוד ) 20פברואר(
הפליטים בלאטה ,אשר שימש כראש התשתית המבצעית/טרוריסטית של
"הג'האד האסלאמי בפלסטין" בשכם .פעילותו אוכוונה על ידי מפקדת
ארגון "הג'האד האסלאמי בפלסטין" ברצועת עזה .לאחרונה הוא היה
מעורב בפיגועי התאבדות ,שחלקם סוכלו על ידי כוחות הביטחון .בין
הפיגועים שהיה מעורב בתכנונם ובביצועם:
 9פיגוע ההתאבדות בתחנה המרכזית הישנה בתל אביב ) 19ינואר
2
 (2006בפיגוע נפצעו כ 30-אזרחים מתוכם אחד באורח קשה.
 9פיצוץ מטען על רכב צבאי במחנה הפליטים בלאטה בשכם )8
נובמבר (2005 ,כתוצאה ממנו נפצע קצין צה"ל באורח בינוני.
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ניסיון חדירה ליישוב ברכה שבשומרון ) 8בינואר .[2006

 Dאיאד מחמד מחמוד אלמסימי תושב מחנה הפליטים בלאט  ,פעיל מבצעי
בכיר בארגון "פת"ח""/תנזים" .מסימי עסק ביצור מטענים וחגורות נפץ,
ששימשו לביצוע מספר פיגועי התאבדות .אחת מחגורות הנפץ אותן הכין

 2בהקשר זה ראו לקט "מרכז המידע למודיעין ולטרור"" :הג'האד האסלאמי בפלסטין" ביצע פיגוע התאבדות נוסף
בתחנה המרכזית הישנה בתל אביב בו נפצעו  31עוברי אורח .ארגון טרור זה ,הפועל בעידוד ובסיוע של איראן וסוריה,
ואשר פיגועיו מאוכוונים ע"י הנהגתו שבדמשק" ,מתמחה" בביצוע פיגועי ההתאבדות בישראל ,במטרה להביא להסלמה
בעימות הישראלי פלסטיני .יו"ר "הרשות הפלסטינית" אבו מאזן גינה את הפיגוע וטען כי עיתויו נועד לחבל בבחירות
הקרובות ל"מועצה המחוקקת" 2) .ינואר.(2006 ,
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שימשה את המחבל המתאבד בפיגוע ההתאבדות בתחנה המרכזית הישנה
בתל אביב ) 19ינואר( .

ביריחו
מעצר פעיל
מעצר
פעיל ""פת
פת""חח""/
""/תנזים
תנזים"" ביריחו
במבצע של כוחות הביטחון ביריחו 25) ,פברואר( נעצר סאמי עבד אלקאדר
חסן עקילאן ,פעיל מבצעי ב "פת"ח""/תנזים" ,אשר היה בעיצומן של הכנות
לביצוע פיגועים נגד יעדים ישראלים .סאמי עקילאן ,פעל החל משנת 2000
במסגרת "פת"ח""/תנזים" ביריחו והיה שותף פעיל בתכנון פיגועים .הוא נעצר
מספר פעמים ע"י כוחות הביטחון הפלסטינים אולם שוחרר.

תגובות ארגוני הטרור לפעולות הסיכול
פעילות הסיכול של כוחות הביטחון זכתה לתגובות חריפות מפי דוברים של
ארגוני הטרור .אסמאעיל הניה ,ראש הממשלה המיועד מטעם ה"חמא"ס",
האשים את ישראל בניסיון להנציח את חוסר היציבות באזור .במסיבת עיתונאים
שכינסו מספר ארגוני טרור ברצועת עזה הם איימו להגיב על הפעילות
הישראלית .ברחבי רצועת עזה ובגדה נערכו תהלוכות מחאה של ארגון
"פת"ח"/גדודי חללי אלאקצא" ושל ה"חמא"ס" בהן נטלו חלק עשרות פעילים
נושאי נשק.

מסיבת עיתונאים שכינסו ארגוני הטרור במחאה על פעילות הסיכול
)טלוויזית "אלג'זירה" 24 ,פברואר(.
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תפיסת מכולות של חברה אשר סייעה להעברת כספים לרצועת עזה
עבור ארגוני הטרור
רשויות המכס בנמל אשדוד תפסו ) 16פברואר(  31מכולות עמוסות סחורה
שיובאה מחו"ל בשווי של כמה מאות אלפי דולרים ,אשר נרכשו ע"י חברת "פאיז
אבו עכר" ברצועת עזה .יוזכר כי חברה זו הוכרזה לפני כחודשיים ע"י שר
הביטחון כ"התאחדות בלתי מותרת" לאחר שסייעה באופן שיטתי למימון גורמים
בתנועת ה"חמא"ס" ו"הג'האד האסלאמי בפלסטין".3.
יצוין כי ה"חמא"ס ,ו"הג'האד האסלאמי בפלסטין" משתמשים בחברה זו על
מנת להעביר באמצעותה כספים מחו"ל ,תוך ניסיון לעקוף את הפיקוח המוטל
על הכנסת כספים לרצועה .במסגרת זו רכשו הארגונים בכספם סחורות עבור
החברה מספקים בחו"ל וקיבלו ממנה את התשלום ברצועה תוך קיזוז עמלה
מסוימת.

 3ראו בהקשר זה לקט "מרכז המידע למודיעין ולטרור" " :החרמת סחורה שאמורה הייתה להגיע לרצועת עזה דרך נמל
אשדוד למימון פעילות הטרור של הג'האד האסלאמי בפלסטין" ) 16נובמבר.(2005 ,
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נתונים סטטיסטיים

מאפייני הפיגועים בחלוקה חודשית מאז ההינתקות
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נפגעים ישראלים בחתך חודשי
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מדיניות ישראל כלפי ה"חמא"ס" בבחירות
בעקבות ניצחון ה"חמא"ס" בבחירות התקיימה סדרת דיונים במערכת הביטחון
והחוץ בסיומה אושרו ע"י הקבינט ) 19פברואר( עקרונות ומהלכים קונקרטיים
בכל הנוגע למדיניות ישראל כלפי ממשלת ה"חמא"ס" האמורה לקום .במישור
העקרוני הוחלט כי ישראל לא תישא ותיתן עם ממשלה בראשות ה"חמא"ס"
והיא תעמוד על מימוש שלושה תנאי סף :הכרה מלאה בישראל ,ביטול הטרור
ופירוק תשתיותיו והכרה בהסכמים והבנות קודמים בין ישראל לפלסטינים.
במישור המעשי החליטה ממשלת ישראל על נקיטת כמה צעדים מיידיים
ובכלל זה :הקפאת העברת כספי המיסים והמכסים המועברים מישראל ל"רשות";
פניה למדינות העולם על מנת שאלה יפסיקו אף הן את הזרמת הכספים ל"רשות"
)למעט העברה ישירה של סיוע הומניטארי לאוכלוסייה(; מניעת העברת סיוע
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למנגנוני הביטחון הפלסטינים; הגברת הפיקוח על המעברים במיוחד מחסומי
ארז וקרני תוך ניתוק ,למעשה ,בין הגדה לרצועה.

הזירה הפנים-פלסטינית

אבו מאזן בצבת ה"חמא"ס" .הקריקטורה מתארת אותו כמי
שלכוד בין ראש "המועצה המחוקקת" עזיז אלדויכ לבין ראש
הממשלה הבא אסמאעיל הניה )"אלמסתקבאל"20 ,
פברואר(.

הרכבת הממשלה החדשה בראשות אסמאעיל הניה
ב 21 -בפברואר הטיל יו"ר "הרשות הפלסטינית" אבו מאזן על אסמאעיל
הניה ,אשר הוביל את רשימת ה"חמא"ס" לניצחון בבחירות ל"מועצה
4
המחוקקת" ,להרכיב ממשלה חדשה בראשות ה"חמא"ס".
אסמאעיל הניה נטל לאחרונה חלק מרכזי במתקפת "דברי הנועם" של
ה"חמא"ס" ,שכוונה לאוזניים מערביות .כך למשל ,בראיון ל"וושינגטון פוסט" )25
פברואר(-:
 Dהניה חזר על רעיון הפסקת האש ארוכת הטווח )"הדנה"( בתמורה
לנסיגת ישראל לקווי ) 1967תוך התחמקות מהשאלה האם תכיר

 4ניתוח דמותו של אסמאעיל הניה ראו לקט "מרכז המידע למודיעין ולטרור"" :אסמאעיל הניה:קווים לדמותו של מועמד
ה"חמא"ס" לראשות הממשלה הפלסטינית " )  22פברואר.(2006 ,
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ה"חמא"ס" בזכות קיומה של ישראל( .5בראיון הוא הדגיש כי "איננו צמאי
דמים" אולם הוסיף כי השלום הינו דבר חיובי רק אם יבטיח לפלסטינים את
"זכויותיהם" )מבלי לפרט את טיבן של אותן זכויות(.
 Dלשאלה האם ה"חמא"ס" תישאר מחויבת להסכמי אוסלו השיב הניה כי
ה"חמא"ס" תהייה מחויבת רק להסכמים התואמים את האינטרסים של העם
הפלסטיני .הניה לא התייחס בראיון לפעילותה הטרוריסטית של ה"חמא"ס"
אולם בו ביום ,בראיון לתחנת הרדיו של ה"חמא"ס" ,הבהיר הניה כי
ה"חמא"ס" תמשיך ב"התנגדות" )קרי ,בדרך האלימות והטרור( )רדיו
"אלאקצא" 25 ,בפברואר(.

נמשכים מאבקי כוח בין אבו מאזן לבין ה"חמא"ס"
במקביל למגעים להרכבת הממשלה החדשה נמשכים מאבקי הכוחות בין אבו
מאזן וגורמי "פת"ח" לבין ה"חמא"ס" על השליטה במוקדי הכוח וההשפעה
ב"רשות הפלסטינית" .אנשי ה"חמא"ס" מתלוננים על המהלכים שביצע אבו
מאזן לפני כינוס "המועצה המחוקקת" החדשה .נמסר כי ה"חמא"ס" יוזם
פעילות פרלמנטארית לביטול החלטות שהתקבלו בכינוס האחרון של ה"מועצה
המחוקקת" הקודמת )"אלאיאם" 22 ,פברואר(.
אחד הנושאים המרכזיים השנויים במחלוקת הינו השליטה על מנגנוני
הביטחון .על פי תופיק טיראוי ,ראש המודיעין הכללי בגדה ,הממשלה הפלסטינית
היא אמנם אחראית על הפעלת המנגנונים אולם הסמכות להגדרת תחומי
פעילותם נתונה בידי אבו מאזן .גם השליטה על מנגנוני ההסברה של "הרשות"
ובתוכם הטלוויזיה והרדיו ממשיכים להיות מקור לחילוקי דעות בין אבו מאזן לבין
ה"חמא"ס" .גורמים ב"חמא"ס" הודיעו כי אנשיהם יחרימו את רדיו "קול

 5משנשאל הניה האם תכיר ה"חמא"ס" בישראל אם היא תיסוג לקווי  1967השיב If Israel withdraws to the '67 :
" . borders, then we will establish a peace in stagesאולם משנשאל הניה מה פירושו של ה"שלום" עליו הוא מדבר
הבהיר בהמשך דבריו כי הכוונה היא להפסקת אש ארוכת טווח )ולא להכרה בזכות קיומה של מדינת ישראל(.
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פלסטין" משום שלטענתם נוקטת התחנה במדיניות חד צדדית עוינת ל"חמא"ס"
)"אלאיאם"  22 ,פברואר(.

התמודדות עם אילוצים כלכליים
בעיות מימון הפעילות השוטפת של "הרשות הפלסטינית" ,התלויה במידה
רבה בתרומות והעברות כספים של גורמי חוץ ,הינה אחת הבעיות הדוחקות
הניצבות לפתחה של ממשלת המעבר ושל הממשלה החדשה שתקום בראשות
ה"חמא"ס" .על רקע הקפאת העברת הכספים ע"י ישראל ,והקשיים בהעברת
הכספים מגורמים בינלאומיים ,העלו דוברי ה"רשות" חשש כי לא יהיו בידה
כספים למימון פעילותה השוטפת ואפילו לא לתשלום משכורות לפקידיה.
החלטת ממשלת ישראל שלא להעביר את כספי המיסים והמכס ל"רשות"
זכתה לתגובות ביקורתיות ,בין השאר מפי שליח "הרביעייה" וולפנסון ונשיא
מצרים מבארכ .וולפנסון ,במכתב ל"רביעייה" ,טען כי הדבר עלול למוטט תוך
שבועיים את "הרשות" מבחינה פיננסית ולפגוע בביטחון וביציבות .הנשיא
מובארכ הזהיר מפגיעה במצב ההומניטארי ב"שטחים" כתוצאה מהפסקת הסיוע
ל"רשות" וטען כי הדבר יהפוך את הפלסטינים ל"קיצוניים" .לעומת זאת ,הצהיר
תת שר האוצר הפלסטיני ג'האד אלוזיר ,כי המצב הכלכלי ב"רשות" משתפר וכי
היא מתכוונת לשלם משכורות לעובדיה ,הגם שיש קושי לקבוע את המועד בהן
תחולקנה המשכורות.
תנועת "החמא"ס" מצידה עושה מאמץ למצוא פתרונות למשבר הפיננסי
העומד בפתח ע"י גיוס מקורות סיוע חלופיים בעולם הערבי והמוסלמי .בקשה
לקבלת סיוע כספי הועלתה ע"י משלחת ה"חמא"ס" בראשות ח'אלד משעל
בעת ביקורה האחרון באיראן ) 20פברואר( .דוברי ה"חמא"ס" טענו כי ניתנו להם
הבטחות לסיוע בלי שנקבו בסכומים .בתקשורת הערבית התפרסמו בהקשר לכך
כמה ידיעות שאין להן אימות :כך למשל העיתון "אלמדינה" דיווח כי איראן
הבטיחה להעניק ל"חמא"ס" סכום של  600מיליון  $בשנה )"אלמדינה"25 ,
פברואר( .על פי העיתון "אלאיאם" התחייבו שלטונות איראן להעביר לממשלה
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בראשות ה"חמא"ס" סיוע מיוחד בסך  250מיליון  $כפיצוי על הקפאת הכספים
מישראל )"אלאיאם" 28 ,פברואר(.
האילוץ הכלכלי הניצב לפיתחה של "הרשות" בעקבות ניצחון ה"חמא"ס"
בבחירות מעורר חששות בקרב הציבור הפלסטיני שציפה כי עליית ה"חמא"ס"
תביא לשיפור המצב הכלכלי ולהפחתת האבטלה .מאז הבחירות חלה האטה
מסוימת בקצב המסחר והכלכלה שמקורה ככל הנראה בתחושת חוסר הוודאות
לגבי העתיד .בכירי ה"חמא"ס ,המודעים לפער שבין הציפיות לבין המציאות
הבעייתית מעבירים מסרים מרגיעים לציבור הפלסטיני ומבטיחים השגת סיוע
כספי חלופי ל"רשות" ממדינות ערביות ומוסלמיות.
ובינתיים נחלץ האיחוד האירופאי לעזרת "הרשות" והודיע על העברת סיוע
חירום לממשלת המעבר בסך של  120מיליון יורו .סכום זה מיועד לכיסוי חובות
הדלק והחשמל ,לפעילות הומניטארית באמצעות אונר"א ולתשלום משכורות
לעובדי משרדי הממשלה ומנגנוני הביטחון.

נמשך סבב הביקורים של משלחת ה"חמא"ס" במדינות ערביות
ומוסלמיות
משלחת של בכירי ה"חמא"ס" מה"חוץ" ומה"פנים" ,בראשות יו"ר הלשכה
המדינית ח'אלד משעל ,המשיכה בסבב ביקוריה במדינות ערב ובמדינות מוסלמיות.
לאחר סבב ביקורים בסוריה ,במצרים ,בקטר ובסודאן הגיעה משלחת ה"חמא"ס" ב-
ב 16-בפברואר לביקור בתורכיה .התורכים החליטו לאפשר את ביקור המשלחת אולם
ראש הממשלה נמנע מלהיפגש עם חבריה והיא נועדה עם שר החוץ בלבד .על רקע
הביקורת שנמתחה על הביקור מבית ומחוץ מסרו התורכים כי במהלך הפגישות הועברו
מסרים בהם פורטו ציפיותיה של הקהילה הבינלאומית מה"חמא"ס".
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מסיבת עיתונאים בסיום ביקור משלחת ה"חמא"ס" בתורכיה
)טלוויזית "אלג'זירה" 16 ,פברואר(

מתורכיה המשיכה המשלחת לאיראן ) 20פברואר( .שם נפגשה עם הצמרת

האיראנית :מנהיג איראן ח'אמנהאי ,נשיא איראן אחמדי נז'אד ועלי לאריג'אני ,מזכיר
המועצה העליונה לביטחון לאומי .ח'אלד משעל הבהיר כי מטרת הביקור היא השגת
סיוע איראני בהדגישו כי ה"חמא"ס" עומדת לצידה של איראן נוכח הלחצים
הבינלאומיים המופעלים עליה .בשלב זה עדיין לא ברור מהו היקף הסיוע שעלה בידי
ה"חמא"ס" להשיג.
בירדן ביקרה ב 28-פברואר משלחת מתנועת ה"חמא"ס" בראשות מחמוד אלזהאר
כדי להשתתף בכינוס פרלמנטארי בינערבי .למרות שגורמים ב"חמא"ס" דיווחו כי קיימו
פגישה עם שר החוץ הירדני טוענים שלטונות ירדן כי המשלחת לא קיימה פגישות עם
ראשי ממשל ירדניים )"אלערב אליום" 28 ,פברואר( .ובאשר להמשך דומה כי נראה כי
ירדן אינה מאשרת לפי שעה הגעת משלחת בראשות ח'אלד משעל לתחומה .נמסר
כי הירדנים התנו את ביקור המשלחת בכך שח'אלד משעל יוותר על אזרחותו הירדנית.
)"אלקדס אלערבי" 21 ,פברואר(.

ביקור צפוי של משלחת ה"חמא"ס" ברוסיה
בתחילת מרץ צפויה משלחת ה"חמא"ס" בראשות ח'אלד משעל לבקר במוסקבה.
המשלחת תקיים שיחות עם צוות מו"מ רוסי בראשות סגן שר החוץ סלטאנוב אך
יתכן ותיפגש גם עם שר החוץ .דוברים רוסיים הבהירו כי רוסיה תדרוש מה"חמא"ס"
לנקוט ב"צעדים פרקטיים" לביצוע החלטות ה"רביעייה" ,ולהתחייב להמשך תהליך
השלום על בסיס החלטות האו"ם וההסדרים שבין ישראל לפלסטינים.

13

אבו מאזן מציג את קווי היסוד שלו תוך שידור מסרי הרגעה כלפי
ישראל

כינוס הפתיחה של "המועצה המחוקקת" בראשות ה"חמא"ס" )שודר בטלוויזיה הפלסטינית 28 ,פברואר(

בנאום שנשא בטקס השבעת ה"מועצה המחוקקת" החדשה ) 18פברואר( התווה
אבו מאזן את קווי היסוד של מדיניותו בתחומי הפנים והחוץ .הוא ציין כי המטרה
המדינית היא להפוך את ה"הרגעה" לקבועה ולחדש את המשא ומתן עם ישראל על
מנת להגיע עימה להסדר קבע .לצד זאת הדגיש כי הוא רואה את "ההתנגדות העממית
הבלתי אלימה" כנתיב מאבק מקביל נגד ישראל וקרא לשמור על "החלטה פלסטינית
עצמאית" )רמז לתלותה של תנועת ה"חמא"ס" בגורמי חוץ כגון סוריה ואיראן(.

אבו מאזן מתווה את סדר היום שלו :נאומו בטקס השבעת ה"מועצה המחוקקת"
) טלוויזית אלג'זירה(

אבו מאזן הטיל על אסמאעיל הניה להרכיב ממשלה חדשה .צפוי שממשלת
ה"חמא"ס" תקום שלא על בסיס קווי היסוד של אבו מאזן והדבר יחדד עוד יותר
את התופעה של "רשות פלסטינית" דו ראשית :זו שבהנהגת היו"ר אבו מאזן ,וזו
שבהנהגת ראש הממשלה הבא.
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במקביל ניסה אבו מאזן להרגיע את חששות דעת הקהל הישראלית מפני
הרכבת ממשלת ה"חמא"ס" .בראיון לטלוויזיה הישראלית הוא טען בין השאר,
כי ה"חמא"ס" אינה מבצעת פיגועים נגד ישראל מזה מספר חודשים והיא אף
פועלת לשכנע "גורמים לא ממושמעים" המפרים את ה"הרגעה" לחדול מלבצע
פיגועים )"ערוץ  24 ,"10פברואר(.
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