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כללי
על רקע המצב הכלכלי הקשה ברצועת עזה מתקיימות בימים האחרונים ברחבי הרצועה הפגנות מחאה נגד
חמאס .המפגינים מוחים על יוקר המחיה ,האבטלה ועל המיסים שמטילה חמאס ,תחת הסיסמה "רוצים
לחיות" .ההפגנות החלו לפני מספר ימים בדרום הרצועה אולם עד מהרה הן התפשטו לרחבי הרצועה ,כולל
העיר עזה .לפי שעה לא ברור האם המדובר בהפגנות ספונטניות או שמא יש מאחוריהן יד מכוונת .חמאס
מאשימה את הרשות הפלסטינית במצב הכלכלי הקשה ברצועה והיא אף ארגנה הפגנות נגד אבו מאזן
והסנקציות המוטלות על ידו על הרצועה .עד כה דיכאו מנגנוני הביטחון של חמאס את ההפגנות תוך שימוש
באלימות רבה :פעילי מנגנוני הביטחון של חמאס לבושי מדים ולבושי בגדים אזרחיים תקפו באלימות את
המפגינים ,היכו אותם ואף ירו באוויר במגמה לפזר את ההפגנות .כמו כן עצרו הכוחות מפגינים ואנשי תקשורת
רבים.

הפגנות בדיר אלבלח ב 15-במרץ ) 2019דף הפייסבוק של העיתונאי אסאמה אלכחלות ,שנעצר בהמשך בידי
מנגנוני הביטחון של חמאס 15 ,במרץ (2019

חמאס מוטרדת מהאירועים הללו ,מנסה להצניע את ממדיהם ואוסרת על פרסומם הפומבי .לפי שעה
נראה ,כי חמאס שולטת באירועים והיא מצליחה לדכא את המפגינים .יש לציין כי המפגינים אינם מתייצבים
ישירות נגד חמאס אלא נגד "גורמי השלטון" .הם מותחים ביקורת על יוקר המחיה ועל אחוזי האבטלה הגבוהים
ומבקשים "לחיות בכבוד" .עם זאת בשל המצב הכלכלי הקשה בשילוב עם אי -השקט הביטחוני עלולים
האירועים להתרחב ולצאת מכלל שליטה .בנסיבות אלה יש לקחת בחשבון כי חמאס תנסה להפנות את
הלחץ העממי כלפי ישראל ולהעלות את רף האלימות ,שהיא מתירה במסגרת "צעדות השיבה".

061-19

2

ה פ ג נ ות ה מ ח א ה
על פי התקשורת העזתית מאחורי ההפגנות עומדת התארגנות צעירים הפועלת תחת הסיסמא "אנו רוצים
לחיות" .התארגנות זאת שומרת לפי שעה על חשאיותה ואינה מספקת פרטים אודות חבריה .ההתארגנות
מפרסמת דיווחים על מיקומי ההפגנות ומועדן במוקדים שונים ברצועה וקוראת לפלסטינים "לצאת לרחובותכדי
לדרוש חיים מכובדים וחירות" )הטלוויזיה הפלסטינית 15 ,במרץ  .(2019לפי שעה לא ברורה לנו זהותם של
צעירים אלו ולא ברור האם יש גוף גדול ממוסד )הרשות הפלסטינית? פתח?( העומד מאחוריה.
להלן תיאור האירועים במספר מוקדי הפגנות:
מחנה הפליטים ג'באליא )צפון הרצועה( :מרכז אלמיזאן לזכויות האדם פירסם ב 11-במרץ 2019
הודעה שבה נמסר ,כי מנגנוני הביטחון של משרד הפנים של חמאס ברצועה פיזרו ב 10-במרץ 2019
כינוס של יוזמה בשם "יופל יוקר המחייה" )במקור :יסקט אלע'לאא'( ,הכינוס נערך בביתו של ג'האד
אלעראביד במחנה הפליטים ג'באליא .מנגנוני הביטחון עצרו שמונה מהמשתתפים בכינוס )אתר מרכז
אלמיזאן 11 ,במרץ .(2019
מחנה הפליטים ג'באליא )צפון הרצועה( :ב 14-במרץ  2019בשעות אחר צהרים דווח ,כי פלסטינים
הפגינו באחת הכיכרות במחנה הפליטים )חשבון הטוויטר פאל אינפו 14 ,במרץ  .(2019מנגנוני הביטחון
של חמאס תקפו את המפגינים ועדי ראייה מסרו ,כי הם היכו אותם באכזריות ופתחו באש כדי לפזר
את ההפגנה .אחד המפגינים נפצע .כמו כן עצרו המנגנונים מספר פלסטינים והם הציבו מחסומים
צבאיים ומכשולים לכלי רכב) ופא 14 ,במרץ  .(2019ב 16-במרץ  2019דווח כי פלסטיני נפצע בעת
שניסה להצית את עצמו באזור אלפאלוג'א במחנה הפליטים ג'באליא על רקע מצבו הכלכלי
הקשה )אלקדס 16 ,במרץ .(2019

הפגנות בג'באליא ב 14-במרץ 2019
)חשבון הטוויטר של בואבת אלהדף 14 ,במרץ (2019
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דיר אלבלח :ההפגנה נערכה בדיר אלבלח במחאה על יוקר המחיה ועל עליית המיסים )חשבון הטוויטר
שבכה קדס 15 ,במרץ  .(2019מנגנוני הביטחון ברצועה ירו באוויר כדי לפזר את ההפגנה )חשבון
הטוויטר שבכה קדס 15 ,במרץ  .(2019עדי ראיה דיווחו כי מנגנוני הביטחון הביאו תגבורות לאזור כדי
לדכא את המפגינים המנגנונים הרסו בתים פגעו בתושבים )ופא 15 ,במרץ  .(2019נמסר ,כי למעלה
מעשרים שוטרים נפצעו במהלך העימותים בדיר אלבלח כאשר מפגינים תקפו את מנגנוני הביטחון )פאל
דיאף 14 ,במרץ .(2019

הפגנות בדיר אלבלח )דף הפייסבוק של העיתונאי אסאמה אלכחלות ,שנעצר בהמשך בידי מנגנוני הבטחון של
חמאס 14 ,במרץ (2019

תמונות של נפגעים בעת דיכוי ההפגנות )דף הפייסבוק של העיתונאי אסאמה אלכחלות ,שנעצר בהמשך בידי
מנגנוני הבטחון של חמאס 14 ,במרץ (2019
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הפגנות ברפיח ב 15-במרץ 2019
)דף הפייסבוק  15 ,msdrnewsבמרץ (2019

ח'אן יונס )מרכז הרצועה( :פלסטינים הציתו צמיגים במחאה על תנאי המחיה הקשים שלהם )חשבון
הטוויטר שבכה קדס 15 ,במרץ  .(2019מנגנוני הביטחון דיכאו את ההפגנה .נמסר כי אנשי המנגנונים
הגיעו למקום כשהם חמושים באלות ובשוקרים חשמליים .הם ירו לאוויר והסבו פציעות למספר מפגינים
)ופא 15 ,במרץ .(2019

ת ג וב ת ח מ א ס ל ה פ גנות
חמאס שניסתה בתחילה להצניע את ממדי האירועים הגיבה בתקיפות והפעילה אלימות רבה נגד המפגינים.
פעילי מנגנוני הביטחון של חמאס לבושי מדים ולבושי בגדים אזרחיים תקפו באלימות את המפגינים היכו
אותם ואף ירו באוויר במגמה לפזר את ההפגנות .כמו כן נעצרו מפגינים רבים )הטלוויזיה הפלסטינית15 ,
במרץ  .(2019מספר בתי ספר ומרכזים מסחריים שבתו לאות מחאה על דיכוי ההפגנות )אמד 15 ,במרץ .(2019

הערכות מנגנוני הביטחון לפיזור ההפגנות בדיר אלבלח
)דף הפייסבוק של העיתונאי מחמד עת'מאן 14 ,במרץ (2019
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מנגנוני הביטחון של חמאס עוצרים פעילי פתח ברצועה
)דף הפייסבוק הרשמי של פתח 17 ,במרץ (2019

ח מ א ס מ פ נ ה א צ ב ע מ א ש ימ ה כ ל פ י ה ר ש ות ה פ ל ס ט ינ ית
בהתבטאויות פומביות ניסו בכירי חמאס להרגיע את הרוחות ,להצדיק את התגובה האלימה של מנגנוני
הביטחון ולהאשים את הרשות הפלסטינית במצב הכלכלי הקשה ברצועה .דובר חמאס חאזם קאסם אמר,
כי הרשות הפלסטינית ממשיכה במדיניות הרעב שלה נגד תושבי הרצועה במקביל ל"מצור" שמטילה
ישראל )חשבון הטוויטר של חאזם קאסם 15 ,במרץ .(2019
כדי לנסות להסית את תשומת הלב ארגנה חמאס הפגנה מקבילה המוחה נגד הרשות הפלסטינית ונגד
אבו מאזן והסנקציות המוטלות על ידו על הרצועה .חמאס קראה ברמקולים לציבור לצאת להפגין )הטלוויזיה
הפלסטינית 16 ,במרץ  .(2019הפגנות בארגונה של חמאס התקיימו בעזה ,במחנה הפליטים ג'באליא,
בנציראת )מרכז הרצועה( וברפיח .במהלכן הניפו המפגינים שלטים וקראו להתפטרות אבו מאזן )חשבון
הטוויטר  16 ,Palinfoבמרץ .(2019

הפגנות שארגנה חמאס נגד אבו מאזן .מימין :הפגנה בנציראת )מרכז הרצועה( .בכרזה נכתב:
"...התפטר...התפטר יא )מחמוד( עבאס")חשבון הטוויטר  16 ,PALIFOבמרץ .(2019
משמאל :הפגנת בג'באליא )חשבון הטוויטר  16 ,PALIFOבמרץ .(2019
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ה ת ב ט א ויות ב כ יר י ח מ א ס
להלן מספר התבטאויות של בכירי חמאס:
פוזי ברהום ,דובר חמאס ,אמר ,כי האירועים ברצועה חשפו את כיעורה של הרשות הפלסטינית.
לדבריו ,מדיניות הרשות לחנק עזה וניצול מצוקתה למען השגת יעדיה ,כשלה )דניא אלוטן 16 ,במרץ
.(2019
יחיא מוסא ,בכיר חמאס ,אמר כי זוהי זכותו של כל אדם להפגין ולהביע את דעתו וכי חובת כוחות
הביטחון לספק לו הגנה .לדבריו חמאס הציעה שוב ושוב לציבור הלאומי להרכיב הנהגה קולקטיבית
עבור הרצועה אך היא קיבלה סירוב )דף הפייסבוק של יחיא מוסא 15 ,במרץ .(2019
אחמד יוסף ,בכיר חמאס ,אמר כי הוא עומד לצד התארגנות הצעירים והדגיש ,כי היא עתידה להשיג
את מבוקשה ולכן על האחראים ברצועה להיענות לכל הבקשות .הוא מסר שהוא נועד עם מספר
צעירים מהרצועה שהבהירו לא שהם אינם מוחים נגד "ההתנגדות" אולם על חמאס להבין כי חלק
מהמדינות הנוגעת למיסים שהיא מטילה על האזרחים הינו שגוי )דניא אלוטן 16 ,במרץ .(2019

ת ג וב ת ה א ר ג ונ ים ה פ ל ס ט ינ ים
ארגונים וגופים פלסטינים ברצועה גינו את הדיכוי שחמאס מבצעת נגד המפגינים וקראו לבכירים
ברצועה להרחיק את מנגנוני הביטחון מהרחובות ,לשחרר את כל העצורים ולהעמיד לדין את כל המעורבים
בתקיפת המפגינים .הם קראו לחמאס להתנצל על צעדיה האלימים והודיעו כי הם תומכים בצעירים הפלסטינים
)דניא אלוטן 16 ,במרץ  .(2019בלטה במיוחד תגובתו של הג'האד האסלאמי בפלסטין שגינה את תקיפת
מנגנוני הביטחון ואמר כי התקיפה מהווה פגיעה בחופש הפלסטינים ובזכותם להפגין )פלסטין אליום15 ,
במרץ  .(2019מצעב אלברים דובר הג'האד האסלאמי אמר כי הם מתנגדים לדיכוי ההפגנות וקרא לערוך
דיון לאומי כולל כדי לפתור את המשבר )דניא אלוטן 16 ,במרץ . (2019
בכירי הרשות הפלסטינית ופתח צדדו במפגינים ובפעילותם וגינו את דיכוי ההפגנות:
צאא'ב עריקאת מזכיר הועד הפועל של אש"ף גינה בחריפות את התקיפות האלימות שביצעו מנגנוני
הביטחון של חמאס נגד המפגינים ואמר כי הם פוגעים בזכות המפגינים לחיות בכבוד )חשבון הטוויטר של
צאא'ב עריקאת 16 ,במרץ .(2019
חסין אלשיח' ,יו"ר הרשות לעניינים אזרחיים ברשות הפלסטינית ,אמר כי ההנהגה הפלסטינית
עורכת מגעים עם מספר "מדינות משפיעות" במטרה שאלה תתערבנה בדחיפות ותפעלנה לחץ על
חמאס כדי שתעצור את צעדיה נגד התושבים המפגינים )חשבון הטוויטר של חיסן אלשיח' 15 ,במרץ
.(2019
פתח פרסמה הצהרה רשמית המביעה תמיכה בהפגנות וקראה לגורמים בינלאומיים להפעיל לחץ על
חמאס לאפשר את המחאות מבלי להפעיל כוח  .דובר פתח עאטף אבו סיף גינה את תקיפות מנגנוני
הביטחון נגד המפגינים וטען כי הן מהוות הפרה בוטה של כל החוקים והן נוגדות את הערכים הלאומיים.
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הוא קרא לארגוני זכויות אדם לחקור את ההפרות וקרא לכל התושבים לעמוד מולן )ופא 14 ,במרץ
.(2019
אסאמה אלקואסמי דובר פתח אמר כי פתח משקיעה מאמצים לגן על הפלסטינים ברצועה ולתמוך
"במהפכת הרעבים" מבחינה כלכלית ובאמצעי התקשורת )סוא 16 ,במרץ .(2019

מימין :ממשל חמאס ברצועה מנצל את עליית המחירים כדי לגזול את כספו של האזרח העזתי )דף הפייסבוק של
אסמאעיל אלבזם 14 ,במרץ  .(2019משמאל" :המיסים"" ,לא ליוקר )המחייה(" )דף הפייסבוק של אסמאעיל
אלבזם 16 ,במרץ (2019

קריקטורות שהתפרסמו בביטאון הרשות הפלסטינית אלחיאת אלג'דידה בעקבות דיכוי ההפגנות .מימין" :עזה"
ומתחת כתוב "דיכאתי ...הייתי שקט ובטוח ...הלכתי לישון" )דף הפייסבוק של סבאענה 16 ,במרץ  .(2019משמאל:
סמל חמאס שונה במקום כיפת הסלע  ,פרצוף של איש מנגנון בטחון הפנים ,ובמקום שתי החרבות – שתי אלות )דף
הפייסבוק של סבאענה 17 ,במרץ (2019

חמאס צועדת על קרקע בוערת ברצועת עזה על רקע הפגנות יוקר המחייה
)דף הפייסבוק הרשמי של הפתח 16 ,במרץ (2019
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