חדשות הטרור והסכסוך הישראלי -פלסטיני
 17בספטמבר 3-באוקטובר 2018

ע יק ר י ה מ ס מ ך
נמשכת מגמת ההסלמה ברצועת עזה .הדבר מצא ביטויו בהעלאת תדירות ההפגנות האלימות
והאירועים התודעתיים ,ובהחמרת הפעילות האלימה הנלווית להם .העלאת רמת האלימות הביאה
להגברת החיכוך בין המפגינים לחיילי צה"ל ,שגררה עלייה בהיקף הנפגעים הפלסטינים .נראה כי ההתחממות
בשטח חלה בעיקר על רקע תחושת הקיפאון וחוסר ההתקדמות בכל הקשור לתהליכי הפיוס וההסדרה והיא
טומנת בחובה פוטנציאל היגררות לסבב הסלמה נוסף.
המצב ההומניטארי ברצועה ממשיך להחמיר .עובדי אונר"א הכריזו על שביתה .גורמים בסוכנות מנסים
לגייס תרומות כדי לצמצם את הגירעון שנגרם מקיצוץ ארה"ב בתשלומי לסוכנות.
בנאום שנשא אבו מאזן בפני באי העצרת הכללית של האו"ם הביע את מחויבותו לדרך השלום והתנגדותו
לאלימות וטרור וטען ,כי הפלסטינים מעולם לא התנגדו למשא ומתן .אבו מאזן גם שב והצדיק את הכספים
שמעבירה הרשות הפלסטינית למשפחות השהידים ולאסירים ,לדבריו בשל חקיקות ישראל והממשל
האמריקאי המתנגדות לתשלומים.
בבחירות שנערכו בארגון הג'האד האסלאמי בפלסטין נבחר זיאד אלנח'אלה לכהן כמזכ"ל הארגון
במקומו של רמצ'אן עבדאללה שלח ,השרוי בתרדמת בעקבות אירוע מוחי מזה מספר חודשים ומאושפז
בלבנון.
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כבכל יום שישי התקיימו בשבועיים האחרונים שני אירועי צעדות שיבה שהתאפיינו במספר משתתפים רב
יחסית )כ 20,000-מפגינים( .המפגינים התקהלו במספר מוקדים לאורך גדר הביטחון כולל שני מוקדים
חדשים .במהלך אירועי צעדת השיבה הופגנה אלימות רבה .המפגינים הבעירו צמיגים ,יידו אבנים ,השליכו
מטעני צינור ורימונים לעבר כוחות צה"ל ופרצו במספר נקודות את גדר הגבול .כמו כן עלה מספר שיגורי
העפיפונים ובלוני תבערה ,כולל כאלה שאליהם חוברו מטעני נפץ .כשבעים שריפות פרצו ברחבי הנגב
המערבי .בלון תבערה ,ששוגר מרצועת עזה אותר בסמוך לקריית גת )כעשרים ק"מ מרצועת עזה(.

 1להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ 2-באוקטובר  ":2018סיכום אירועי ההסלמה והאירועים התודעתיים בגבול רצועת
עזה"
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במהלך הצעדות נהרגו שמונה פלסטינים ונפצעו כמה מאות .כבכל שבוע נכחו בכירי חמאס באירועים
ועודדו את הקהל להתמיד בקיום האירועים ואף להרחיבם .בעקבות מספר ההרוגים הגדול יחסית פרסמה
חמאס הודעה בה האשימה את ישראל בשימוש בירי מרגמות ,פגזי טנקים וירי חי לעבר המפגינים.
בהודעה הודגש ,כי כל האמצעים הננקטים על ידי ישראל לסיכול ההפגנות רק יחזקו את העם הפלסטיני
להמשך הצעדות ואף להרחבתן .בכירים בג'האד האסלאמי בפלסטין אמרו ,כי הארגון לא ישתוק על
שבעת ההרוגים ועל הפצועים ב"צעדת השיבה" ב 28-בספטמבר  2018והדגישו ,כי הם יחליטו על אופן
התגובה ועיתוייה )אלמנאר 1 ,באוקטובר .(2018

פלסטינים בצעדת השיבה ב 28-בספטמבר  2018במזרח עזה
)חשבון הטוויטר  1 ,PALINFOבאוקטובר (2018

בימים שבין צעדות המחאה התקיימו הפגנות בהן השתתפו כמה אלפי מפגינים .חלק מההפגנות התקיימו
בשעות הלילה במסגרת פעילות יחידה ,המכונה על ידי חמאס" ,היחידה ליצירת בלבול בשעות הלילה" .גם
ההפגנות התאפיינו במספר משתתפים גבוה ובאלימות רבה שהופגנה בהן שכללה השלכת רימונים ומטענים
לעבר כוחות צה"ל .בשל האלימות הרבה גם בהפגנות היו נפגעים רבים.
ב 2-באוקטובר  2018בשעות הצהרים ,בעקבות קריאה של הרשות הלאומית העליונה לצעדת השיבה,
התקהלו כמה מאות פלסטינים סמוך לגבול בעיקר אזור בית חאנון שבצפון רצועת עזה )שבכה קדס2 ,
באוקטובר  .(2018הפלסטינים השליכו מטענים ,רימונים וחזיזים לעבר כוחות צה"ל .כמה פלסטינים ניסו
לחצות את הגדר לכיוון ישראל .הם ניסו להצית עמדה ישראלית ,הניחו דגלים על הגדר וחזרו לשטח הרצועה.
ארבע שריפות פרצו כתוצאה מבלוני תבערה ,שתיים מהן בקיבוץ בארי .בלון תבערה נוסף נמצא בצומת
גבעתי ובעקבות זאת נחסם הכביש לתנועה.
נמסר כי אירועי יום שישי  5באוקטובר  2018יעמדו בסימן "התמדה ועמידה איתנה" )פלסטין אליום28 ,
בספטמבר  .(2018ברחבי הרצועה נשמעו קריאות לגיוס כללי של הציבור להשתתף בפעילויות )חשבון הטוויטר
שהאב 2 ,באוקטובר .(2018
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כרזה של הרשות הלאומית העליונה של צעדת השיבה הגדולה הקוראת לציבור להשתתף בצעדות יום השישי )5
אוקטובר  (2018תחת הסיסמא "יום שישי של התנגדות ועמידה איתנה" )דף הפייסבוק של הרשות הלאומית
העליונה של תהלוכת השיבה הגדולה 2 ,באוקטובר (2018

י ר י ר ק ט ות ופ צ צ ות מ ר ג מ ה
לא אותרו שיגורים של רקטות ופצצות מרגמה לעבר ישראל.

י ר י ר ק ט ות ופ צ צ ות מ ר ג מ ה ב ס ב ב י ה ה ס ל מ ה ה א ח ר ונ ים וב ינ יה ם

2

סך הכול למעלה מ 610-רקטות
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המספרים בחודשים מאי יוני יולי  2018משקפים מספר מינימאלי של רקטות ופצצות מרגמה .בשלב זה אין
ביכולתנו להפריד בין ירי רקטות לירי פצצות מרגמה.

 2הסטטיסטיקה אינה כוללת נפילת רקטות בשטח רצועת עזה.
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יה וד ה וש ומ ר ון
פ יג וע ים  /נ יס יונ ות ל פ יג וע ים
ב 18-בספטמבר  ,2018ערב יום הכיפורים הגיע פלסטיני חמוש בסכין לאזור שער שכם בירושלים .באזור
נכח קהל רב של מתפללים .הפלסטיני ניגש לאחד מהם הוא ניסה לדקור אותו והפיל אותו לקרקע .הפלסטיני
המשיך בריצה לעבר לוחמי משמר הגבול וניסה לפגוע בהם .הוא נורה למוות על ידי הלוחמים .בתקשורת
הפלסטינית דווח ,כי הפלסטיני שניסה לבצע את פיגוע הדקירה הוא מחמד יוסף שעבאן עליאן ,בן ,26
ממחנה הפליטים קלנדיא צפונית לירושלים )חשבון הטוויטר  18 ,PALINFOבספטמבר .(2018
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מבצע ניסון פיגוע הדקירה בירושלים )חשבון הטוויטר  18 ,PALINFOבספטמבר (2018

א יר וע ים ב ש ט ח
ברחבי יהודה ושומרון נמשכו ואף גברו אירועי יידוי האבנים לעבר כלי רכב ישראליים .כוחות הביטחון
הישראליים המשיכו בפעילות סיכול ומנע  .במסגרת זאת נעצרו חשודים בפעילות טרור ,נתפסו כספים שנועדו
למימון פעילות טרור ואמצעי לחימה ,תקניים ומאולתרים .להלן מספר אירועים בולטים:
ב 29-בספטמבר  -2018בוצע ירי לעבר עמדת צה"ל סמוך למחנה הפליטים ג'לזון )סמוך
לראמאללה(  .לא היו נפגעים ולא נגרם נזק  .לאחר האירוע התקהלו כמה עשרות פלסטינים ויידו אבנים
לעבר כוחות צהל שביצעו סריקות אחר היורים )דף הפייסבוק צבע אדום 29 ,בספטמבר .(2018
ב 27-בספטמבר  - 2018שלושה בלוני תבערה נראו מעל הישוב עין צורים שבגוש עציון .שניים
מהבלונים התפוצצו באוויר אחד מהם נחת בשטח הישוב אך לא גרם לנזק )דף הפייסבוק צבע אדום,
 27בספטמבר .(2018
ב 27-בספטמבר  – 2018במהלך כניסת מפללים למתחם קבר יוסף בשכם התפרעו פלסטינים
השליכו אבנים ובקבוקי תבערה לעבר כוחות הביטחון הישראליים שאבטחו את כניסת המתפללים )דף
הפייסבוק צבע אדום 27 ,בספטמבר .(2018
ב 26-בספטמבר  – 2018מטען מאולתר הושלך מכלי רכב נוסע לעבר כוחות הביטחון הישראליים
סמוך למחנה הפליטים ג'לזון )אזור ראמאללה( .הכוחות הגיבו בירי לעבר כלי הרכב .לא היו נפגעים
ולא נגרם נזק )דף הפייסבוק צבע אדום 26 ,בספטמבר .(2018
ב 16-בספטמבר  2018נכנסה משאית צבאית ,שהסיעה חיילים ,בטעות למחנה הפליטים קלנדיא.
פלסטינים רבים התקהלו סביב המשאית יידו אבנים וחפצים שונים לעברה .שלושה חיילים שהיו
במשאית נפצעו באורח קל .כוחות הביטחון הישראליים נכנסו למקום וחילצו את כלי הרכב ונוסעיו.
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ס יכ ול נ יס יון פ ע יל י ח מ א ס ב ר צ וע ה ל ק ד ם ב יצ וע פ יג וע ב יה וד ה וש ומ ר ון
מכתבי אישום שהוגשו נגד שני צעירים פעילי תא חמאס באוניברסיטת ביר זית עולה כי פעילי הזרוע
הצבאית של חמאס ברצועה הקימו במהלך שנת  2015תא חשאי ממוסד של פעילי הזרוע מיהודה ושומרון
ורצועת עזה שמטרתו לגייס פעילי טרור ביהודה ושומרון ובשטח ישראל לביצוע פיגועים נגד ישראל .מאמץ
מיוחד הושקע מול סטודנטים פלסטינים הלומדים מקצועות הנדסה וטכנולוגיה .הניסיון נחשף בעקבות
מעצרם של שני הצעירים אשר בחקירתם עלה ,כי גויסו באמצעות הפייסבוק על ידי גורמים בזרוע הצבאית של
חמאס ברצועת עזה .במסגרת גיוסם הם עברו הכשרות צבאיות שונות וסייעו להעברת כספים שיועדו לפעולות
טרור ואף הונחו לבצע פיגוע .הפיגוע סוכל בעקבות מעצרם )שירות הביטחון הכללי 3 ,באוקטובר .(2018

ח ש יפ ת ח ול יה מ מ ז ר ח יר וש ל ים ש א ר ג נ ה ה פ ר ות ס ד ר א ל ימ ות ב ה ר ה ב ית
כוחות הביטחון הישראליים חשפו קבוצה של צעירים תושבי מזרח ירושלים אשר עמדו במרכז העימותים
האלימים בהר הבית ב 27-ביולי  .2018בעימותים הללו נפצעו ארבעה שוטרים והר הבית נסגר למספר שעות.
בראש הקבוצה עמדו שני פעילי חמאס בעלי תעודת זהות ישראלית .אחד מהם ריצה שנתיים מאסר בכלא
הישראלי בעקבות מעורבותו בפיגוע דקירה .אביו של השני ביצע פיגוע ירי ב 9-באוקטובר  2016בירושלים בו
נרצחו שני ישראלים ,אחד מהם שוטר .שני הפעילים גייסו פעילים נוספים והעבירו להם כספים לרכישת
זיקוקים .הזיקוקים הוברחו לשטח הר הבית במטרה לתקוף באמצעותם את כוחות הביטחון )שירות הביטחון
הכללי 20 ,בספטמבר .(2018

" 3פיגועים 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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ר צ וע ת ע זה
מ ח ס ור ב ת ר ופ ות ב ב ת י ה ח ול ים
בכיר במשרד הבריאות ברצועת עזה התריע כי מחסור חמור בתרופות פוגע ביכולות המשרד להעניק
שירותים רפואיים לתושבי הרצועה .דובר משרד הבריאות ברצועה הציג במסיבת עיתונאים שקיים מחסור
חמור במלאי התרופות עבור הפצועים והחולים הכרוניים ברצועה )חשבון הטוויטר של אשרף אלקדרה30 ,
בספטמבר .(2018

ש ב ית ת ע וב ד י א ונר " א
ארגון עובדי אונר"א פתח ב 1-באוקטובר  2018בשביתה עקב הקיצוצים וכוונת הארגון לפטר מאות עובדים
כחלק מהצעדים שנוקטת הסוכנות כדי להקטין את הגירעון שצברה בעקבות קיצוץ התמיכה של ארה"ב
בארגון .עובדי הארגון מחו במספר מוקדים ברצועה ביניהם מטה הארגון ומלון במערב העיר עזה בו התקיימה
פגישת בכירים בסוכנות )אלקדס 24 ,בספטמבר  .(2018נמסר כי כתוצאה מהשביתה כ 250,000-תלמידים לא
הגיעו לבתי הספר וכי המרכזים הרפואיים ומרכזי השירות נסגרו )אלראסלה.נט 2 ,באוקטובר .(2018
בעקבות השביתה הוחלט על פינוי עשרה עובדי אונר"א בינלאומיים המועסקים ברצועת עזה .העובדים
עברו לישראל דרך מחסום ארז )למרות שהיה סגור במהלך החג( .ההחלטה התקבלה בעקבות הערכה
ביטחונית של האו"ם לאחר שהמפגינים מנעו את כניסת העובדים למשרדיהם והשמיעו איומים על חייהם ) the
 1 ,Daily Starבאוקטובר  .(2018לדברי סאמי משעשע ,דובר אונר"א )המתגורר ופועל בירושלים( ,החליטה
אונר"א להוציא מהרצועה באופן זמני מספר מעובדיה הזרים לאור הישנותן של תקריות "בעלות אופי בטחוני"
נגד עובדיה ברצועה .עוד נמסר בהודעה ,כי מנהל אונר"א ברצועה ,מתיאס שמאלי ,ומספר עובדים זרים
נוספים יישארו ברצועה ,וכי פעילות אונר"א ברצועה תימשך )אתר סוכנות אונר"א 1 ,באוקטובר .(2018
איאד אלבזם ,דובר משרד הפנים ברצועה ,אמר בתגובה כי משרד הפנים מחויב להגן על מוסדות
אונר"א ועובדיה הזרים והמקומיים .לדבריו צעדי האבטחה לא השתנו והם לא יאפשרו להפגנות להתפתח
לכדי התקפות על עובדים או מתקנים )רויטרס בערבית 1 ,באוקטובר .(2018

מפגינים חוסמים את כלי רכבו של אחראי האבטחה של מנהל אונר"א ברצועה )שמס ניוז 1 ,באוקטובר (2018
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נ יס יונ ות ג יוס כ ס פ ים ל א ונ ר " א
בשולי העצרת הכללית התכנסו פורומים שונים שנועדו לגייס תרומות עבור הפלסטינים ביניהם גם כינוס
ועידת המדינות התורמות לאונר"א שהתקיים בניו יורק ב 27-בספטמבר  2018לבקשת ירדן .במהלך הכינוס
התחייבו האיחוד האירופאי ,מדינות המפרץ ,תורכיה ,יפן ומדינות נוספות לתרום לסוכנות כספים כחלק
מהמאמצים לצמצם את הגירעון שנוצר בעקבות צמצום הסיוע שמעניקה ארה"ב לסוכנות )מעריב27 ,
בספטמבר  .(2018סטפאן דוג'אריק ,דובר מזכ"ל האו"ם ,מסר כי בפגישה שנערכה הצליחה אונר"א לגייס
תרומה בסכום של  122מיליון דולרים .לדברי שר החוץ הירדני הגירעון שנותר לאונר"א לאחר התרומות
עומד על  68מיליון דולרים .בוועידה גם נתרם סכום של חמישים מיליון דולרים לרכישת דלק ושיפור תשתיות
המים ברצועה )אתר האחוד האירופאי 28 ,בספטמבר .(2018

ראש הממשלה הפלסטיני ראמי חמדאללה )במרכז התמונה( ושר האוצר הפלסטיני שכרי בשארה )משמאל(
בכינוס המדינות התורמות ) (AHLCבמטה האו"ם בניו יורק )ופא 28 ,בספטמבר (2018

ערב הכינוס פרסמו הבנק העולמי וקרן המטבע הבינלאומית מספר דו"חות על המצב הכלכלי ביהודה
שומרון ורצועת עזה .בדו"חות צוין ,כי קיצוץ הרשות הפלסטינית בהעברת הכספים לרצועה הוביל לקיפאון
במשק ברצועה .עוד צוין בדו"חות כי שיעור העוני ברצועה עמד על  53%בשנת  2017וכי  79%מתושבי
הרצועה נסמכים על סיוע חיצוני אשר נמצא בירידה בשנים האחרונות )אלרסאלה.נט 25 ,בספטמבר . (2018

ה מ ש ך מ א מ צי ה ה ס ד רה
בצד המשך מאמצי הפיוס עם פתח ,ממשיכה מצרים לפעול מול חמאס בנושא ההרגעה ומשקיעה
מאמצים להגיע להבנות בין הצדדים לפני השלמת הפיוס .ב 22-בספטמבר  2018ביקרה משלחת המודיעין
הכללי המצרי ברצועת עזה )שהאב 22 ,בספטמבר  .(2018המשלחת דנה עם הנהגת חמאס בסוגית ההרגעה
והניסיונות למנוע התדרדרות המצב .נציגי חמאס הדגישו במהלך הפגישה ,כי הם לא מעוניינים בהסלמה
וקראו לצדדים לפעול להסרת "המצור" על הרצועה )פלסטין אליום 22 ,בספטמבר  .(2018נמסר מפי
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"מקורות ברצועה" כי במהלך ביקורה ניסתה המשלחת המצרית גם להפחית את עצימות "צעדות השיבה"
ואת פעילות ה"יחידות ליצירת בלבול בשעות הלילה" )אלערבי אלג'דיד 22 ,בספטמבר .(2018
ב 29-בספטמבר  2018הגיעה למצרים משלחת מורחבת מטעם חמאס בראשות צאלח אלערורי ,סגן
ראש הלשכה המדינית .בהודעה שפורסמה באתר חמאס נמסר כי המשלחת ערכה פגישה ארוכה עם אנשי
המודיעין המצרי ,וכי המפגשים אמורים להימשך .חסאם בדראן ,ראש משרד הקשרים הלאומיים בחמאס,
אמר כי הסרת "המצור" ברצועה היא משימה לאומית דחופה שאינה סובלת דיחוי או סחבת ,וכי חמאס פועלת
בנושא ההרגעה על בסיס אשרור הפסקת האש משנת ) 2014תום מבצע "צוק איתן"( בשותפות מלאה על
"כל מרכיבי העם הפלסטיני" )אתר חמאס 30 ,בספטמבר .(2018

חלק מחברי משלחת חמאס בקהיר
)חשבון הטוויטר של סוכנות אלראי שהוקמה בידי ממשלת חמאס 1 ,באוקטובר (2018

קודם צאתה של המשלחת בהתייחסו לנושא "ההרגעה" אמר טאהר אלנונו ,דובר חמאס ,כי "ההתנגדות"
אינה נואשת להשיג הרגעה וכי ניתן יהיה לחזור להבנות שהושגו ב 2014-רק אם ימולאו כל הדרישות בנושא
הסרת "המצור" .לדבריו המאמצים להשגת הרגעה לא נפסקו כפי שנדמה אלא ממשיכים הרחק מעיני
התקשורת זאת משום שרבים מנסים לסלף את הדברים וטוענים שחמאס מוותרת לישראל )הטלוויזיה
הפלסטינית 20 ,בספטמבר  .(2018מנגד ,הודיע סאמי אבו זהרי ,דובר חמאס ,על הפסקת המשא ומתן
העקיף עם ישראל ואף האשים את ישראל בהפסקתו )אלערביה אלחדת' 23 ,בספטמבר .(2018

מ זכ " ל ח ד ש ל ג'ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט ין
דאוד שהאב ,דובר הג'האד האסלאמי בפלסטין ,ערך ב 28-בספטמבר  2018מסיבת עיתונאים ב"מחנה
השיבה" במזרח העיר עזה ,בה הכריז על בחירתו של זיאד רשדי אלנח'אלה )אבו טארק( לתפקיד המזכיר
הכללי של הג'האד האסלאמי בפלסטין  .אלנח'אלה יחליף את ד"ר רמצ'אן עבדאללה שלח לאחר שחלה
ונבצר ממנו להמשיך בתפקידו .בהודעה נמסרו שמותיהם של תשעה פעילים שנבחרו לכהן בלשכה המדינית
של הארגון :אכרם אלעג'ורי ,ד"ר מחמד אלהנדי ,ד"ר אנור אבו טה ,עבד אלעזיז אלמינאוי ,ד"ר יוסף
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אלחסאינה ,ד"ר וליד אלקטטי ,מחמד חמיד ,שיח' נאפד' עזאם ,וח'אלד אלבטש .שהאב הדגיש כי נבחרו
חברים נוספים מטעם "זירות הג'האד האחרות" "בגדה ,בשטחי  1948ובבתי הכלא" ששמותיהם לא ייחשפו
משיקולים ביטחוניים.
באשר לתהליך הבחירות לדברי שהאב החלו בחירות פנימיות בארגון לפני יותר משנה עוד בפיקוחו
והכוונתו של רמצ'אן שלח .במסגרת זאת אושרו תקנונים ורשימות בחירות ,והורכבו ועדת בחירות מרכזית
וועדות המשנה .עוד ציין שהאב כי הבחירות נערכו בכל הזירות בו-זמנית וכי שיעור ההצבעה עמד על 99.3%
)פאל טודיי 28 ,בספטמבר .(2018

מסיבת העיתונאים שערך דאוד שהאב )פאל טודיי 28 ,בספטמבר (2018

זיאד נח'אלה ,המתגורר כיום בלבנון ,נולד בעזה בשנת  1953וגדל בח'אן יונס .הוא נשוי ואב לשישה )שני
בנים וארבע בנות( .ב 1971-הוא נעצר בפעם הראשונה על ידי ישראל ונגזר עליו מאסר עולם .לאחר  14שנים
שריצה בכלא ,שוחרר במסגרת "עסקת ג'בריל" .לאחר שחרורו נבחר כחבר במועצת השורא הראשונה של
הג'האד האסלאמי ,ופתחי אלשקאקי שהיה מזכ"ל הארגון הטיל עליו להקים את הזרוע הצבאית .הוא נעצר
שוב באפריל  1988בעקבות פעילותו בהצתת האנתיפאדה הראשונה וגורש לדרום לבנון ,שם התקדם בשורות
הארגון ומונה לנציג הארגון בלבנון .זאת ,נוסף למעורבותו בפעילות הצבאית .לאחר הריגתו של אלשקאקי
באוקטובר  1995נבחר ע"י מועצת השורא של התנועה לשמש כסגן מזכ"ל והיה חבר במפקדה הצבאית
המצומצמת שבראשה עמד רמצ'אן שלח )אלאסתקלאל 28 ,בספטמבר .(2018
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זיאד אלנח'אלה ,המכונה "המזכיר הכללי הנבחר" ,במרכז הכרזה שנתלתה מאחורי דאוד שהאב בעת
ההכרזה על תוצאות הבחירות .בראש הכרזה נכתב :לעבר ירושלים ...נאמנים להבטחה ...שומרים על
ההתחייבות )אלאסתקלאל 28 ,בספטמבר (2018

ה ר ש ות ה פ ל ס ט ינית
נ א ום א ב ו מ א ז ן ב א ו " ם
ב 27-בספטמבר  2018נשא אבו מאזן נאום בפני באי העצרת הכללית של האו"ם .בדברים שנשא
התייחס אבו מאזן למגוון נושאים ביניהם כינוס המועצה הלאומית הפלסטינית ,מעשי "התוקפנות" של ישראל,
חוק הלאום ,הפיוס הפנים-פלסטיני ויחסו של ממשל ארה"ב לרשות הפלסטינית .בנאום הביע אבו מאזן את
מחויבותו לדרך השלום והתנגדותו לאלימות וטרור וטען ,כי מעולם הפלסטינים לא התנגדו למשא ומתן .הוא גם
שב והצדיק את הכספים שמעבירה הרשות הפלסטינית למשפחות השהידים ולאסירים זאת לדבריו על
רקע חקיקות ישראל והממשל האמריקאי המתנגדות לתשלומים.

מימין  :אבו מאזן נואם בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק .משמאל  :אולם המליאה בעת נאומו
)דף הפייסבוק של אבו מאזן 27 ,בספטמבר (2018

להלן מספר נושאים מרכזיים בנאומו של אבו מאזן )אלג'זירה 27 ,בספטמבר :(2018
ירושלים :אבו מאזן הצהיר כי ירושלים אינה ניתנת למכירה וכי הוא מתנגד לכל פתרון שלא כולל
את מזרח ירושלים כבירה.
יחסי הרשות עם ארה"ב :אבו מאזן טען ציין כי בתחילת כהונת טראמפ הם שיתפו פעולה עם ממשל
ארה"ב אך למרבה ההפתעה הממשל קיבל החלטות הסותרות את תהליך השלום ,התכחש למחויבויות
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הממשלים הקודמים והרס את פתרון שתי המדינות .הוא קרא לנשיא ארה"ב לחזור בו מהחלטותיו
בנוגע לירושלים ,לפליטים ולהתנחלויות.
יחסי ישראל – הרשות הפלסטינית :אבו מאזן גינה את המדיניות הישראלית ובעיקר את חוק הלאום,
שהינו לדבריו חוק גזעני החוצה את כל "הקווים האדומים" ואשר יוביל לקיומה של מדינת אפרטהייד
ולביטול פתרון שתי המדינות .לדבריו במהלך השנה הנוכחית התכנסה המועצה הלאומית הפלסטינית
ופעלה לחידוש הלגיטימציה של מוסדות הלאומיים של העם הפלסטיני באמצעות בחירת הנהגה חדשה
לאש"ף .במועצה התקבלו החלטות שחייבו אותם גם לבחון מחדש את ההסכמים המדיניים הכלכליים
והביטחוניים החתומים עם ממשלת ישראל ואף לפנות לבית המשפט הבינלאומי כדי לבחון את
הפרות ההסכמים מצד ישראל.
חמאס ורצועת עזה :אבו מאזן איים בסנקציות נוספות על הרצועה באומרו כי אם חמאס לא תעמוד
בהסכמי הפיוס הרשות לא תישא באחריות על הרצועה.
בעקבות הנאום קראה הממשלה הפלסטינית לקהילה הבינלאומית ולכל המדינות הידידות של הרשות
לקבל את נאומו של אבו מאזן בעצרת הכללית כמסמך וכמקור סמכות מדיני כדי להחיות את תהליך השלום
)הטלוויזיה הפלסטינית 28 ,בספטמבר .(2018
גורמים בחמאס ובארגונים נוספים מתחו ביקורת על נאום אבו מאזן באומרם ,כי דבריו מהווים הוכחה לכך
שמדיניותו נכשלה .ביטויי גינוי חריפים הושמעו בעיקר לאיומי אבו מאזן להטיל סנקציות על הרצועה .ח'ליל
אלחיה ,חבר הלשכה המדיינית של חמאס ,אמר כי אם יטיל יו"ר הרשות סנקציות חדשות הדבר יגרור
תגובה מצד הארגונים הפלסטינים ומצד העם הפלסטיני )פלסטין 22 ,בספטמבר  .(2018פוזי ברהום ,דובר
חמאס ,אמר כי איומי אבו מאזן חצו כל גבול ערכי או מוסרי והם מוכיחים את הקשר המובהק של הרשות עם
ישראל שמטרתו לפגוע בעם הפלסטיני )אלרסאלה.נט 22 ,בספטמבר .(2018

ביטויי מחאה ברצועת עזה בעת נאומו של אבו מאזן בעצרת הכללית של האו"ם .מימין :הפגנה בה הונף שלט
" אבו מאזן לא מייצג אותי" .בהפגנה גם הונפו שלטים עליהם תמונותיהם של ראש הממשלה הפלסטיני
ראמי חמדאללה ,אבו מאזן ,ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ושר הביטחון ליברמן ,בהם נכתב בערבית
ובאנגלית "פושעים" .משמאל  :מפגינים ברפיח שורפים תמונות אבו מאזן
)חשבון הטוויטר  27 ,PALINFOבספטמבר (2018
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קריקטורת שפרסמה חמאס בגנות אבו מאזן" :אבו מאזן מבטיח לעזה סנקציות חדשות"
)חשבון הטוויטר  27 ,PALINFOבספטמבר (2018

פ ג יש ת א ב ו מ א ז ן ע ם ע ה ד ת מ ימ י
טרם הגעתו לניו יורק ערך אבו מאזן ביקורים רשמיים במדינות אירופה ביניהן צרפת ואירלנד .במהלך
הביקור בצרפת נועד אבו מאזן עם עהד תמימי ומשפחתה העורכים סיור במדינות אירופה .בפגישה אמר אבו
מאזן כי "ההתנגדות העממית בדרכי שלום" היא הנשק היעיל ביותר להתמודד עם ישראל ולחשוף את
התנהגותה בפני העולם )ופא 22 ,בספטמבר .(2018

פ נ יית ה ר ש ו ת ל ב ו ר ר ו ת ב י ת ה ד י ן ה ב י נ ל א ו מ י ל צ ד ק
הרשות הפלסטינית פנתה לבוררות בית הדין הבינלאומי לצדק ) (ICJבנוגע להעברת שגרירות ארה"ב
לירושלים בטענה ,כי המהלך מהווה הפרה של הדין הבינלאומי .לדברי ריאצ' אלמאלכי ,שר החוץ ברשות
הפלסטינית ,דורשת הרשות שבית הדין יחייב את ארה"ב להעתיק את השגרירות מירושלים ולהימנע
מהחזרתה לשם .בראיון שהעניק מחמד אשתיה ,חבר הועד המרכזי של פתח ,אמר כי הבסיס לתביעה הוא
העובדה שבהעברת השגרירות לירושלים מכיר נשיא ארה"ב כי ירושלים היא בירת העם היהודי ובכך הוא
מצדד בנראטיב היהודי של העיר מול הנראטיב הנוצרי והמוסלמי שלה )הטלוויזיה הפלסטינית 1 ,באוקטובר
.(2018
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