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פעילי "הג'האד האסלאמי בפלסטין" מוציאים רקטת
"גראד" ארוכת טווח ממכונית שנפגעה בעקבות תקיפה
אווירית של צה"ל בתקיפה נהרגו בשוגג שמונה אזרחים
שהגיעו למקום
)הצילום באדיבות ערוץ  13 , 10יוני(

חבלן משטרה בודק שרידי רקטת "קסאם"
שנחתה בתוך בית ספר בשדרות )"רויטרס",
 11ביוני ,צילום :אמיר כהן(

עיקרי תמונת המצב

המחצית הראשונה של חודש יוני עמדה בסימן "עליית מדרגה" בהיקף ירי
הרקטות לעבר שדרות וישובים נוספים בנגב המערבי .הסיבה לכך הינה השתלבותה
המחודשת של ה"חמא"ס" בירי הרקטות.
צה"ל המשיך בפעילות נמרצת של סיכול ומנע במהלכה עלה בידו לפגוע במספר
חוליות טרור בדרכן לשיגור הרקטות ולהרוג את ג'מאל אבו סמאהדנה ,ראש "וועדות
ההתנגדות העממית" ,שהיה אחראי לשורה ארוכה של פיגועים קטלניים שביצע
ארגונו ביניהם רצח בני משפחת חטואל ז"ל )מאי .(2004
ב 9-ביוני נהרגו על חוף עזה שבעה פלסטינים בני משפחה אחת .האצבע
המאשימה של "הרשות הפלסטינית" הופנתה מייד כלפי ישראל .ועדת חקירה
שהקים צה"ל שללה באופן קטגורי את האפשרות שהמשפחה נפגעה מירי ישראלי.
האירוע הטרגי נוצל למסע הסתה נגד ישראל בו נטל חלק אבו מאזן ולאיומים בביצוע
פיגועי הרג בערי ישראל.
בזירה הפנים-פלסטינית הודיע אבו מאזן על כוונתו להעלות את "מסמך
האסירים" למשאל עם .ה"חמא"ס" הודיעה על התנגדותה הנחרצת למסמך ולמשאל.
בינתיים החריפו התקריות האלימות בין ה"חמא"ס" לבין ה"פת"ח" ומנגנוני הביטחון
תוך שהן זולגות מהרצועה ליהודה ושומרון.
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אירועים בולטים בשטח
הסלמה בירי הרקטות לעבר יישובי הנגב המערבי

המחצית הראשונה של חודש יוני עמדה בסימן "עליית מדרגה" בהיקף ירי הרקטות
והמרגמות לעבר יישובי הנגב המערבי .במחצית הראשונה של יוני זוהו כ 70 -נפילות
בשטח ישראל ,2שיא חדש מאז ה"הינתקות" )ראו פרק נתונים סטטיסטיים( .רקטות
ה"קסאם" פגעו ,בין השאר ,בגן ילדים ,בחצר בית ספר ,בבתי אזרחים ,במכוניות
ובתשתיות .כתוצאה מירי הרקטות נפצעו  5אזרחים )מהם אחד באורח קשה( וכ12-
לקו בהלם .חלק ניכר מהרקטות )כ (30 -נפלו באזור העיר שדרות ,המהווה מטרה
מועדפת לארגוני הטרור ,או כלשון ה"חמא"ס"" :גדודי עז אלדין אלקסאם ]הזרוע
המבצעית-טרוריסטית של ה"חמא"ס"[ החליטו להפוך את ההתנחלות ]כך![ שדרות
לעיר רפאים" )אתר האינטרנט של "גדודי עז אלדין אלקסאם" 11 ,ביוני(.

"עליית מדרגה" זאת מקורה ,להערכתנו ,בראש ובראשונה בהשתלבותה המחודשת
של ה"חמא"ס" בירי הרקטות החל מראשית יוני .בתחילה נעשתה ההשתלבות זאת
ללא נטילת אחריות פורמלית 3אולם בהמשך )לאחר הריגת ג'מאל אבו סמהאדנה(
החלה הזרוע המבצעית-טרוריסטית של ה"חמא"ס" ליטול אחריות על ירי הרקטות.
סה"כ נטלו "גדודי עז אלדין אלקסאם" אחריות על קרוב ל 20 -אירועי ירי רקטות
ומרגמות לעבר שדרות וישובים נוספים בנגב המערבי ,בעיקר בימים שבין ה 10 -ל12 -
ביוני.

יוזכר כי תנועת ה"חמא"ס" הפסיקה את ירי הרקטות בעקבות "תאונת עבודה"
שארעה במחנה הפליטים ג'באליה ב 23-בספטמבר  ,2005כשכלי רכב אשר נשא טילי
"קסאם" ,התפוצץ וגרם למותם של  19פלסטינים .ה"חמא"ס" יצאה בעקבות האירוע

 1עדכני ל 14 -ביוני.
 2נתון זה מתייחס לנפילות מזוהות בלבד ולא למספרי יציאות של פגזים .במחצית הראשונה של יוני אוכנו כ 104 -יציאות
כך שבפועל מספר הרקטות ששוגרו ע"י ארגוני הטרור היה גבוה יותר ממספר הנפילות שזוהו.
 3ב 6 -ביוני  07:15זוהו  4נפילות רקטות בעיר שדרות .גורמים במערכת הביטחון האשימו את ה"חמא"ס" באחריות לירי
)עמוס הראל" ,הארץ" 7 ,ביוני( .גורמים בצה"ל העריכו כי גם בערב חג השבועות נורו רקטות ע"י פעילי "חמא"ס" )בן
כספית ועמיר רפופורט" ,מעריב" 7 ,ביוני(.
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בהודעה שקרית ,שהטילה את האחריות לאירוע על ישראל )שכלל לא הייתה מעורבת
במעשה( ,ואף ביצעה כ"תגובה" מתקפת טילי "קסאם" על שדרות וישובים נוספים
בנגב המערבי.4

אתר האינטרנט של "גדודי עז אלדין אלקסאם" בשפה האנגלית ובו הודעות נטילת אחריות לירי רקטות
"קסאם" ופצצות מרגמה לראשונה מזה תשעה חודשים ) 13 , qudsway.psיוני(

ח'אלד משעל ,ראש הלשכה המדינית של ה"חמא"ס" ,ציין כי ביסוד החלטת הזרוע
הצבאית של ה"חמא"ס" לשוב למעגל הפיגועים עומדת "ההסלמה הציונית" ,ובפרט
הריגתו של ג'מאל אבו סמהדאנה .הוא הוסיף כי אין הדבר מהווה הפרה של
ה"הרגעה" שכן תוקפה פג בסוף  2005ומאז לא קיימת יותר מחויבות פורמאלית של
ה"חמא"ס" אליה )ראיון ל"אלשרק" ,קטר 12 ,ביוני( .גם דובר ה"חמא"ס" סאמי אבו
זהרי הדגיש גם הוא כי לא קיימת כל "הרגעה" עם ישראל באשר זו הסתיימה
ב) 2005 -רדיו "צות אלאקצא" 9 ,ביוני(.

 4ראו "לקט מידע" – "הסלמה בטרור הפלסטיני" :תאונת עבודה" של ה"חמא"ס" בעת מפגן כח צבאי ,ופעילות סיכול של
כוחות הביטחון הישראליים נגד פעילי טרור באזור טול כרם ,הובילו למתקפת טילי "קסאם" על שדרות וישובים נוספים
בנגב המערבי .מתקפה זאת הביאה לתגובות של צה"ל :סיכול ממוקד ופגיעה מהאוויר ביעדי טרור ברצועה ,מעצר
מבוקשים וסגר בגדה המערבית" ) 25בספטמבר.(2005 ,
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יצוין כי ל"חמא"ס" יכולות ומשאבים בתחום ירי הרקטות העולים על אלו של שאר
ארגוני הטרור יכולות אלו כוללות תשתית של בתי מלאכה לייצור רקטות ,מערכת
מחקר ופיתוח של הרקטות )בחתירה בלתי פוסקת להאריך את הטווח שלהם( ,כמות
רבה של רקטות זמינות "על המדף" 5ויכולת לרכוש רקטות ולהבריח אותן לרצועה.
היכולות המבצעיות הללו עלולות להוביל להרחבת היקף הירי לעבר ישובים ישראלים
ולהסלמה נוספת באזור רצועת עזה.

פיגועים/ניסיונות לפיגועים ביהודה ושומרון
ביהודה ושומרון נמשכו פיגועי ירי ודקירה שגרמו להרוג ולמספר פצועים .הבולטים
שבהם-:
 Dאזרח ישראלי נהרג ו 2-נפצעו בפיגוע ירי שארע בין מחנה עופר למחסום
עטרות )צפון לירושלים( .הפיגוע ארע כאשר חולייה של פלסטינים פתחה באש
לעבר כלי רכב בו נסעו  5תושבים ממזרח לירושלים ) 11ביוני(.
 Dמחבל פלסטיני דקר אזרח ישראלי בכניסה לישוב אלון שבות שבגוש עציון.
הפלסטיני נמלט ) 7ביוני(.
 Dמחבל פלסטיני דקר שוטר משמר הגבול סמוך למערת המכפלה .הפלסטיני
נעצר ) 5ביוני(.
 Dחולייה פלסטינית פתחה באש לעבר רכב ישראלי סמוך לכפר עין יברוד )סמוך
לישוב עפרה( ופצעו אזרח ישראלי באורח קל ) 1ביוני(.

אזרח אמריקני נחטף ושוחרר בשכם.
ב 11-ביוני נחטף בשכם בנג'מין ברייט-פישביין אזרח אמריקני ,סטודנט יהודי הלומד
באוניברסיטה העברית בירושלים ,בעל אזרחות אמריקאיות ,ע"י פעילי טרור מארגון
 5ראו כתבה של אלכס פישמן" :שיפור בקסאם מאפשר אגירת אלפי רקטות" )"ידיעות אחרונות" 6 ,ביוני( .בכתבה נאמר
כי מהנדסי ה"חמא"ס" הצליחו להתגבר על מגבלה טכנולוגית ולהאריך את "חיי המדף" של רקטות "הקסאם" לפרקי זמן
ממושכים .הדבר מאפשר אגירה מאסיבית של אלפי רקטות במחסנים ברצועת עזה ,לקראת חידוש ירי הרקטות .לצד
השיפור ביכולת האחסנה שיפר החמא"ס את קו הייצור של הרקטות שכן בתי המלאכה שלו פועלים כמעט ללא הפרעה.
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"פת"ח/גדודי חללי אלאקצא" .לאחר החטיפה הועברה לערוץ "אל ג'זירה"
ולסוכנות "רויטרס" קלטת בה פורסמה ,על רקע תמונת החטוף ,דרישה לשחרר
אסירים פלסטיניים בישראל .משהתברר לחוטפים כי החטוף הוא בעל אזרחות
אמריקנית הם שחררו אותו.

בנג'מין ברייט-פישביין כפי שצולם ע" חוטפיו .מימין תעודת הסטודנט שהייתה ברשותו )טלווזיית
"אלג'זירה" 10 ,יוני(.

פעולות סיכול ומנע של צה"ל
כללי
כניסת ה"חמא"ס" למעגל ירי רקטות ה"קסאם" ,והגברת היקף שיגור רקטות
ה"קסאם" לעבר יישובי הנגב המערבי ,הובילו לפעילות סיכול ומנע אינטנסיבית
של צה"ל .זו מצאה ביטוייה בתקיפות אוויריות על יעדי מחבלים )בדגש על חוליות
יורי "קסאם"( ובירי ארטילרי מהים ומהיבשה לעבר מרחבי שיגור הרקטות וצירי
הגישה אליהם.

הריגת אבו סמהדאנה ,מפקד "ועדת ההתנגדות העממית"
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בליל  9-8ביוני תקף חיל האוויר מתקן אימונים של "וועדות ההתנגדות העממית"
בדרום הרצועה ,בחורבות הישוב שליו אשר פונה במסגרת תוכנית ההינתקות.
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פירוט ראו לקט מידע מה 9-ביוני ביוני ":בתקיפת חיל האוויר נגד מחנה אימונים של "ועדות ההתנגדות העממית"
בדרום הרצועה נהרגו כמה מפעילי הארגון .בין ההרוגים בולט ג'מאל אבו סמהדאנה ,מפקד הארגון ,בעל רקורד עשיר של
פיגועים קטלניים נגד ישראל ,שמונה לאחרונה ע"י ממשלת ה"חמא"ס" למפקח הכללי של משרד הפנים והמשטרה"
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במהלך התקיפה נהרגו ארבעה פעילי טרור שהבולט בהם הינו מפקד "ועדות
ההתנגדות" ג'מאל אבו סמהדאנה.

ג'מאל עטאיא זאיד אבו סמהדאנה עמד בראש "ועדות ההתנגדות העממית" והיה
אחראי לשורה ארוכה של פיגועים קטלניים ביניהם רצח בני משפחת חטואל ז"ל
ב 2-במאי  .2004ב 20-באפריל  2006מונה אבו סמהדאנה ע"י שר הפנים הפלסטיני
למפקח הכללי של משרד הפנים והמשטרה ,מינוי ראשון מסוגו של מנהיג טרור
מובהק עם "דם על הידיים" לתפקיד בכיר בממשלת ה"חמא"ס".

מימין מפקד "וועדות ההתנגדות העממית" אבו סמהדאנה )אתר האינטרנט של ה"חמא"ס"( .משמאל :מסע
ההלוויה של אבו סמהדאנה )טלוויזית "אלג'זירה" 8 ,ביוני(

תגובות להריגת אבו סמהדאנה
דובר מטעם לשכת אבו מאזן גינה את הריגת סמהדאנה בהציגו אותה כהמשך
מעשי "הטבח" ,שמבצעת ישראל נגד "אזרחים" )סוכנות הידיעות הפלסטינית9 ,
ביוני( .דברים אלו ,המתעלמים מאחריותו של אבו סמהדאנה למעשי טרור נגד
ישראל ,נאמרו באותו היום בו התפאר דובר "וועדות ההתנגדות העממית"
בפיגועים הרבים שביצע אבו סמהדאנה )ראה להלן(.

בכירי ה"חמא"ס" ובתוכם יו"ר הלשכה המדינית ח'אלד משעל גינו את הריגת אבו
סמהדאנה ואיימו בפעולות נקם ,כולל פיגועי התאבדות בערי ישראל .דובר "גדודי
עז אלדין אלקסאם" הודיע כי אנשיהם שיגרו רקטות לעבר ישובים ישראליים וכי
בעתיד תשוגרנה רקטות בעלות טווח ארוך יותר ,שתפגענה בעומק ישראל )אתר
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 11 ,Pal-Mediaביוני( .אחד מראשי "גדודי עז אלדין אלקסאם" ,אמר בראיון כי
עתה ,לאחר שיחידת התכנון המבצעית של ה"גדודים" קיבלה "אור ירוק" להעתיק
את המערכה לשווקים ולתחנות אוטובוסים בלב ישראל ,היא מכינה עתה תוכנית
לביצוע פיגועים "איכותיים" )אתר "אילאף" 10 ,ביוני(.

דובר "וועדות ההתנגדות העממית" מחמד אבד אלעאל )אבו עביר( העניק ראיון
לכתב  y-netעלי וקאד ) 9יוני( בו איים כי "אנו נביא את המוות לרחובות תל-אביב
וכל הערים של האויב הציוני עד לניצחון האסלאם .לא יישארו יהודים בפלסטין"
הוא גילה כי אבו סמהאדנה ,ערב מותו ,עסק בהכנת "פיגוע גדול ואיכותי" וכי הוא
פעל להעברת ידע ורקטות לגדה המערבית לשם הקמת תשתית ארגונית בה.
הדובר הודה כי אבו סמהאדנה ייסד את "וועדות ההתנגדות" והנחה את כל
הפיגועים שבוצעו ע"י הארגון".

תקיפות אויריות נגד חוליות משגרי ה"קסאם"
על רקע ההסלמה בירי הרקטות שב ותקף חיל האוויר חוליות יורי "קסאם" בדרכם
לביצוע הירי-:
 Dב 5-ביוני תקף חיל האוויר כלי רכב בג'באליא ובו שני פעילי "וועדות
ההתנגדות העממית" שהיו בדרכם לביצוע פיגוע .אחד ההרוגים היה פעיל מבצעי
של "וועדות ההתנגדות העממית" ,שהיה מעורב ,בירי רקטות ובהנחת מטעני
חבלה ובניסיונות לבצע פיגועי תופת במעבר קרני.

המכונית ההרוסה של המחבלים מ"ועדות ההתנגדות העממית" ,
שהיו בדרכם לביצוע פיגוע )טלוויזית "אלג'זירה" 5 ,יוני(.

7

 Dב 9 -ביוני תקף חיל האוויר בבית לאהיא מכונית ובה פעילי חמא"ס שהיו
בדרכם לביצוע ירי רקטות לעבר ישראל .הרכב התפוצץ וכל יושביו נהרגו.

מכונית הרוסה של פעילי "חמא"ס" שהיו בדרכם לבצע ירי רקטות )טלוויזית "אלג'זירה" 9 ,יוני(

 Dב 11 -ביוני תקף חיל האוויר כלי רכב באזור בית לאהיא בו נסעה חוליית
משגרי רקטות של ה"חמא"ס" דובר "גדודי עז אלדין אלקסאם" הודה כי שני
פעילי הארגון נהרגו בעת שניסו לשגר רקטה לכיוון אשקלון )"רדיו צות אלקדס",
 11ביוני(.
 Dב 13 -ביוני תקף חיל האוויר מכונית צפונית לשכונת סג'אעיה בעזה ובה
פעילי "הג'האד האסלאמי בפלסטין" ,שהיו בדרכם לשיגור רקטות לעבר ישראל.
שלושה פעילי הארגון ,בתוכם בכיר ביחידת הרקטות ,נהרגו בתקיפה )"רדיו
אלשבאב" 13 ,ביוני( .כמו כן נהרגו שמונה אזרחים שהגיעו למקום וכ 20-נפצעו.
מכלי הרכב הפגוע הוצאו רקטות ,כולל רקטת "גראד" ארוכת טווח .קצין בכיר
בחיל האוויר ציין כי מתחקיר ראשוני של האירוע התברר שמטח הטילים השני
אשר נורה לעבר הרכב פגע באנשים רבים שהתקהלו במקום .הקצין הוסיף כי רק
 7-6שניות לפני הפיצוץ הבחין צה"ל בהתקהלות ולא ניתן היה להסיט את הטיל
השני בצורה שלא תפגע באנשים ) 14 , y-netביוני(.
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מימין :המכונית הפגועה .משמאל :מחבל מוציא מהמכונית רקטת" גראד" ארוכת טווח
)באדיבות ערוץ  13 , 10יוני(

אבו מאזן שב וניצל את האירוע הטרגי על מנת להשתלח נגד ישראל בהאשימו
אותה ב"טרור ממלכתי" המכוון נגד אזרחים חפים מפשע תוך התעלמות מוחלטת
מכך שהתקיפה כוונה נגד חוליית משגרי רקטות שהייתה בדרכה לביצוע ירי.
ממשלת ה"חמא"ס" טענה כי ישראל מבצעת "השמדה המונית" וקראה לאו"מ
להקים ועדת חקירה בינלאומית לחקירת "הפשעים הישראלים".

שבעה פלסטינים בני משפחה אחת נהרגו בחוף עזה .ועדת חקירה של צה"ל מצאה כי
הפגיעה לא נגרמה כתוצאה מירי של צה"ל.
שבעה פלסטינים בני משפחת ע'אליה נהרגו ) 9יוני( וכ 20 -נפצעו כתוצאה מפיצוץ
שהתרחש בחוף שאטי ,שבצפון רצועת עזה" .הרשות הפלסטינית" וארגוני הטרור
הזדרזו להטיל את האחריות על ישראל וסרבו לסייע בבדיקת הפרשה.

מסקנות ועדת החקירה פורסמו במסיבת עיתונאים שכינסו שר הביטחון עמיר פרץ
והרמטכ"ל רב אלוף דן חלוץ ) 13ביוני( .במסיבת העיתונאים הביעו הרמטכ"ל ושר
הביטחון צער על הפגיעה במשפחה הפלסטינית אך הדגישו כי ממצאי ועדת
החקירה מעידים באופן חד משמעי שהמשפחה לא נפגעה מפגז ישראלי.
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הודעת שר הביטחון והרמטכ"ל מתבססת על בחינה מדוקדקת של עיתוי האירוע
ושל כל מקרי הירי שבוצעו באותו יום ע"י צה"ל ע"י ועדת החקירה בראשותו של
האלוף מאיר כליפי )סגן מפקד זרוע היבשה בצה"ל( .הועדה שללה באופן קטגורי
את האפשרות שצה"ל ביצע ירי במועד האירוע .הועדה הוסיפה כי נתון נוסף
התומך במסקנותיה הינו בדיקת מעבדה של רסיס שהתגלה בגופו של אחד
הפצועים ,שהעלתה כי אין המדובר ברסיס של פגז .על רקע זה עולה המסקנה כי
האירוע נגרם כתוצאה מהפעלה של מטען חבלה )או אמצעי לחימה אחר( שהונח
במקום ע"י ארגוני הטרור ,על מנת להקשות על פעילות כוחות ישראליים.

תצלום אווירי של מקום האירוע בחוף עזה ובו סיכום שלבי התקרית ,שהוצג במסיבת העיתונאים ע"י
האלוף מאיר כליפי ראש ועדת החקירה )באדיבות דובר צה"ל 13 ,יוני(

מסע הסתה נגד ישראל
האירוע הטרגי נוצל ע"י "הרשות הפלסטינית" וארגוני הטרור למסע שיסוי והסתה
כלפי ישראל ,שכוון גם לתקשורת הערבית והמערבית .אבו מאזן האשים את
ישראל כי היא מבצעת "מעשי טבח אכזריים" ו"פשע השמדה" נגד העם הפלסטיני
"ללא כל סיבה" וקרא להתערבות הקהילה הבינלאומית )הטלוויזיה הפלסטינית9 ,
ביוני( .הוא הכריז על שלושה ימי אבל ,הרבה להצטלם עם הילדה הדא ע'אליה,
שבני משפחתה נהרגו בפיצוץ והוציא צווים נשיאותיים בהם נטל את האחריות
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לטיפול בילדה והכריז על הרוגי "הטבח הישראלי" כעל "חללי מערכת השחרור
הפלסטינית" )סוכנות הידיעות הפלסטינית 12 ,ביוני(.

משרד ההסברה הפלסטיני שבשליטת ה"חמא"ס" קרא לעיתונאים בשטחי
"הרשות" להתמקד בהבלטת "פשעי המלחמה" של ישראל )"אלחיאת אלג'דידה",
 12ביוני( .התקשורת הפלסטינית )רדיו ,טלוויזיה( שבשליטת אבו מאזן ,ניצלה את
האירוע להשתלחויות ארסיות נגד ישראל .שידורי הטלוויזיה העלו את כמות
התוכניות ושידורי ההסתה ,רבים מהם על רקע תמונתה של הילדה הדא ע'אליה
ותמונות קשות של ילדים שהובאו לטיפול בבתי החולים .גם בעיתונות היומית
הפלסטינית הופיעו בעמודים הראשונים תמונות ילדים נוטפי דם עם כותרות
ראשיות בנוסח "טבח ]חוף[ שאטי בעזה" )"אלאיאם" 10 ,ביוני(.

עראק

פעילות טרור במדינות ערב

הריגת אבו מצעב אלזרקאוי ,ראש שלוחת "אלקאעדה" בעראק

7

במסיבת עיתונאים שהתקיימה ב 8-ביוני הודיע נורי אלמאלכי ,ראש ממשלת עראק,
כי אבו מצעב אלזרקאוי נהרג ב 7-ביוני עם שבעה מעוזריו .מפקד כוחות ארה"ב
בעראק ,הגנרל ג'ורג' קייסי ציין כי אלזרקאוי נהרג בסביבות השעה  18.15בתקיפה
אווירית על בית מבודד כ 8-ק"מ צפונית לבעקובה ,צפונית מזרחית לבגדאד .ההתקפה
לדברי הגנרל ,בוצעה על בסיס מידע מודיעיני שהתקבל מארגונו של זרקאוי .ארגון
אלקאעדה בעראק הודיע על מינויו של אבו חמזה אלמהאג'ר כמחליפו של אלזרקאוי.

 7ניתוח דמותו ודפוסי פעילותו של אבו מצעב אלזרקאוי ראו לקט מידע מה 8-ביוני ":השלטונות העראקים הודיעו כי אבו
מצעב אלזרקאוי מפקד שלוחת "אלקאעדה" בעראק נהרג בהפצצה אווירית".
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תנועת ה"חמא"ס" מביעה צער על הריגת אלזרקאוי
תנועת ה"חמא"ס" פרסמה הודעה )שנשלחה לסוכנות "רויטרס"( המביעה צער על
הריגת אלזרקאוי ,רואה במותו "אבידה במסגרת מסע הצלב ]הנערך[ נגד הערבים
והמוסלמים" ומכנה אותו ו"חלל של האומה המוסלמית ערבית" )"רויטרס" ,עזה8 ,
ביוני( .הדובר הרשמי של ה"חמא"ס" סאמי אבו זהרי טען כי ה"חמא"ס" לא פרסמה
הודעה זאת אולם הוסיף כי ה"חמא"ס" תומכת בכל "תנועות השחרור" ,ובעיקר תנועת
השחרור העראקית ,שאלזרקאוי היה אחד מסמליה )"רויטרס"  9ביוני( .שר החוץ
בממשלת ה"חמא"ס" מחמוד אלזהאר הצהיר כי "הרצח של אלזרקאוי לא יביא
לסיומה של ה"התנגדות" )קרי ,הטרור( לאמריקאים בעראק )  APמאסלאמבאד,
פקיסטאן 8 ,ביוני(.
ממשלת עראק הביעה ב 11-ביוני את "אי שביעות רצונה ופליאתה" מהודעת
התמיכה של ה"חמא"ס" באלזרקאוי .בהודעת משרד החוץ העראקי צוין כי עמדת
ה"חמא"ס" משמעותה "תמיכה בהרג העם העראקי" )"רויטרס" ,מבגדאד 11 ,ביוני(.
נשיא עראק קרא ל"חמא"ס" לכבד את רצון העם העראקי ולהפסיק ולתמוך בטרור,
אשר "פוגע בעניין הפלסטיני ובהתנגדות הפלסטינית" )סוכנות הידיעות הכוויתית
מארביל 11 ,ביוני(.

סוריה
שלטונות סוריה לכדו חוליית טרור ליד בניין הטלוויזיה בדמשק
מקור בכיר במשרד הפנים של סוריה מסר כי לוחמים מהיחידה ללוחמה בטרור תפסו
לאחר קרב ,קבוצת של עשרה חמושים אשר הסתננו לבניין נטוש ליד מבנה מנהלת
המכס בדמשק .אחד מלוחמי היחידה ללוחמה בטרור וארבעה חמושים נהרגו במהלך
הקרב .ברשות חברי החוליה נמצאו רובים ותחמושת וחומר תעמולה דתי )טלוויזיה
סורית 2 ,יוני(.
לדברי גורמי הביטחון הסורים ,המדובר בחוליה של צעירים בשנות העשרים
והשלושים לחייהם ,שהוגדרו כ"פונדמנטליסטים סורים" )"אלחיאת" 3 ,ביוני( .הנשק
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שנתפס ברשותם הוא מתוצרת ארה"ב )רובי  ( M16שהוברח לטענת הסורים ממדינה
שכנה )טלוויזיה סורית 2 ,יוני( .התקרית ארעה בלב הבירה בסורית בסביבה בה בניינים
ממשלתיים רבים ,כולל בניניה רשות הכללית לרדיו ולטלוויזיה.

מקום המסתור של החוליה )מימין( והנשק שנמצא ברשותה )משמאל( )טלוויזיה סורית 2 ,יוני(
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מדיניות ישראל
התייחסות ראש ממשלת ישראל ל"מסמך האסירים"
בראיונות שהעניק ראש הממשלה אהוד אולמרט לעיתונים הבריטיים "אנדיפנדנט"
ו"פיננשל טיימס" ) 10ביוני( ערב צאתו לבריטניה הוא התייחס גם ל"מסמך האסירים".
ראש הממשלה נשאל ,בין השאר ,האם ניצחון אבו מאזן במשאל העם אודות "מסמך
האסירים" תהפוך אותו לפרטנר לישראל .ראש הממשלה השיב בשלילה באומרו:
"...Look at the letter of the prisoners... they don't even mention the state of Israel,
they don't even refer to the to the right of Israel to exist as a Jewish state... and they
insist on the right of return, which is the almost automatic, outright destruction of
the state of Israel. So why should I accept something that challenges the very
fundamental principles of Israel's existence to become a basis for some
improvement? Why should I accept this?".

הזירה הפנים  -פלסטינית
אבו מאזן הודיע על כוונתו להעלות את "מסמך האסירים" למשאל עם
ב 10 -ביוני כינס אבו מאזן מסיבת עיתונאים בראמאללה בה הודיע על החלטתו
לקיים את משאל העם אודות "מסמך האסירים" ב 26 -ביולי .המשאל יעמיד שאלה
אחת בלבד" :האם אתה מסכים למסמך האסירים – כן /לא" .עם זאת קרא אבו מאזן
להמשך "הדיאלוג הלאומי" והבהיר כי אם תושב במסגרתו הסכמה על הסוגיות
העומדות על הפרק לא יהייה צורך במשאל העם.
תנועת ה"חמא"ס" ו"הג'האד האסלאמי בפלסטין" דחו את הודעת אבו מאזן ושבו
והודיעו על התנגדותם הנחרצת למשאל העם .בכירים ב"חמא"ס" ובממשלת
ה"חמא"ס" הציגו אותו כמהלך בלתי חוקי ,כניסיון לגרור את העם הפלסטיני למלחמת
אחים ,כ"מזימה" אמריקאית מתוכננת שנועדה להפיל את ממשלת ה"חמא"ס" וכצעד
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שנועד "לסחוט" מהעם הפלסטיני הכרה בישראל .הנהגת אסירי "חמא"ס" פרסמה
הודעה בה הביע התנגדותה להעמיד את המסמך בפני משאל עם )סוכנות הידיעות
"ראמתאן" 10 ,ביוני(.
"המועצה המחוקקת" התכנסה ) 12ביוני( לדיון בנושא משאל העם ,שברקע כוונת
ה"חמא"ס" להעביר חוק לפיו משאל העם מחייב אישור ה"מועצה" .בסופה של ישיבה
סוערת הוחלט לדחות את ההצבעה עד ל 20-יוני על מנת לתת שהות לניסיונות להגיע
להסכמה רחבה ככל האפשר בנושא )סוכנות הידיעות הצרפתית 12 ,ביוני(.

כללי

החרפת העימות האלים בין ה"חמא"ס" לפת"ח"

במחצית הראשונה של יוני הלך והחריפו התקריות האלימות שבין ה"חמא"ס" לבין
ה"פת"ח" ומנגנוני הביטחון  .תקריות אלו גבו מחיר של עשרות הרוגים ופצועים ,הן
מקרב הצדדים היריבים והן מקרב אזרחים חפים מפשע שנקלעו לזירת הקרבות.

חמושים ברחובות עזה )טלווזית "אלג'זירה 6 ,ביוני(

זירת העימות העיקרית הייתה רצועת עזה שם נהנה ה"חמא"ס" מיתרון צבאי על פני
ה"פת"ח" )המסתייע במנגנון ה"ביטחון המסכל" של מחמד דחלאן( .ביהודה ושומרון,
שגם לשם זלגו התקריות האלימות ,יש יתרון ל"פת"ח" )המסתייע ב"מודיעין הכללי"(
על פני ה"חמא"ס" .לעת עתה מסתמן כי אין לאף צד אינו יכול להכריע במהירות את
הצד היריב ובשטח מתנהלת מעין "מלחמה התשה" ,מלווה במלחמת הסברה ותעמולה,
המאיימת להפוך לעימות כולל בין הצדדים.
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במקביל לתקריות האלימות מתנהלים מאבקי כח פוליטיים אודות השליטה במוקדי
הכח וההשפעה ב"רשות" .מאבקים אלו מתמקדים בהשגת שליטה על כוחות הביטחון
)כולל שאלת עתידו של כח הביטחון החדש שהוקם ע"י ה"חמא"ס"( ,הכספים,
ההסברה )הטלוויזיה הפלסטינית( ויחסי החוץ של ה"רשות" .לתוצאות מאבקי כח אלו
תהייה השפעה רבה על מעמדו של אבו מאזן ועל עתידה של ממשלת החמא"ס.

המאבקים האלימים עם ה"חמא"ס" זלגו מהרצועה ליהודה ושומרון בצילומים :הפגנת כוח של ה"פת"ח"
בג'נין בפיקודו של זכריא זבידי )טלוויזית "אלג'זירה" 6 ,יוני(

עיקרי התקריות האלימות בשטח
במחצית הראשונה של יוני נמשכו חילופי האש ,החיסולים ,והחטיפות ההדדיות
וההפגנות אלימות .מבין עשרות תקריות יצוינו-:
 1 Dביוני -אלפי מפגינים פלסטינים פרצו לבניין "המועצה המחוקקת" ,שברו
חלונות והסירו את דגלי "חמא"ס".
 3 Dביוני  -חמושים ירו בעזה לעבר אלהאדי ציאם ,מבכירי "גדודי עז אלדין
אלקסאם" .הוא נפצע באורח קשה ופונה לבית החולים.
 Dליל  4-3ביוני  -תקרית ירי ברפיח בין פעילי "גדודי חללי אלאקצא" ואנשי
"הכוח המיוחד" של משרד הפנים .כתוצאה ממנה נהרג אדם אחר וחמישה
נפצעו.
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 5 Dביוני – חמושים תומכי ה"חמא"ס" תקפו את בנין הטלוויזיה הפלסטינית
בח'אן יונס 9ופתחו באש לעבר עובדים וגרמו נזק רב לציוד .תנועת ה"חמא"ס"
הכחישה כל קשר לאירוע.

מימין :מנכ"ל הטלוויזיה מגנה את התקיפה בח'אן יונס .משמאל  :הציוד שהושחת בעקבות האירועים
)טלוויזיה פלסטינית 6 ,ביוני(

 6 Dביוני  -מספר פצצות מרגמה נורו לעבר המטה המרכזי של מנגנון הביטחון
המסכל בח'אן יונס.
 12 Dביוני -פעילי ה"חמא"ס" התקיפו את מטה "הביטחון המסכל" ברפיח
ודרשו מהפעילים שבמקום להעביר את הסמכויות לידי כוח הביטחון שהוקם ע"י
ה"חמא"ס" .במקום התנהלו חילופי אש במהלכם שני פלסטינים נהרגו פעיל
"חמא"ס" ואזרח ונפצעו  17בתוכם שלושה ילדים.
 12 Dביוני -בעקבות התקיפה ברפיח זלגו התקריות האלימות ליהודה
ולשומרון במהלכן תקפו מאות פעילים חמושים של "פת"ח" ואנשי מנגנוני
הביטחון הפלסטיניים מוסדות של "הרשות הפלסטינית" ומוסדות ואישים
המזוהים עם החמא"ס .התקיפות ,שכללו ירי ,הבערת מבנים והשחתת רכוש
התמקדו בראמאללה ,בשכם ,בסלפית ובבית לחם .בין השאר הוצתו בניין
"המועצה המחוקקת" ובית ראש הממשלה בראמאללה.

 9ממשלת ה"חמא"ס" וכלי התקשורת של ה"חמא"ס" הטיחו שבה והטיחה ביקורת קשה כלפי הטלוויזיה הפלסטינית,
הנתונה לשליטתו של אבו מאזן ,וטענו כי הטלוויזיה משמשת במה להסתה נגד ה"חמא"ס". .
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הצתת בית "המועצה המחוקקת" )מימין( ובית ראש הממשלה בראמאללה )משמאל( )טלוויזית "אלג'זירה",
 12יוני(
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