חדשות הטרור והסכסוך הישראלי -פלסטיני
 25-19ביוני 2019

ע יק ר י ה מ ס מ ך
ביום שישי  21ביוני  2019התקיימה צעדת השיבה בהשתתפות כ 6,000-מפגינים ,מספר גבוה מעט יותר
מאשר בשבועות הקודמים .במהלך האירועים הופגנה אלימות רבה בקרבת הגדר בדפוס המוכר :השלכת

במאי 2019

בקבוקי תבערה ,השלכת מטענים ,חבלה בגדר וניסיונות לחדור לישראל .ביום שישי הקרוב )ה 28-ביוני (2019
מתוכננת הצעדה תחת הסיסמא "תכשל סדנת בחריין".
גם לאחר הגדלת מרחב הדיג וכניסת הכסף הקטרי לרצועה ,נמשך ואף גבר היקף שיגור בלוני הנפץ
והתבערה לשטח ישראל .העלייה בהיקף השיגורים הביאה לעלייה בכמות השריפות בקרבת יישובי עוטף עזה
)ב 24-ביוני  2019אותרו בעוטף עזה  13שריפות( .השיגורים מלווים בלוחמה פסיכולוגית מצד משגרי הבלונים
המאיימים להעלות את יישובי עוטף עזה בלהבות .ישראל מצדה הפסיקה בתגובה את העברת הדלק לתחנת
הכוח המספקת חשמל לרצועה דרך מעבר כרם שלום.
בכמה ערים ביהודה ושומרון נערכו הפגנות מחאה על קיום הסדנא הכלכלית בבחריין .השתתפו בהפגנות,
שהמרכזית בהן הייתה בראמאללה ,כמה אלפי פלסטינים .לא דווח על אירועים חריגים .ברצועת עזה
מתקיימות שביתה כללית ותהלוכה במרכז העיר עזה .כמו כן מתוכנן אירוע סמוך למעבר הגבול קרני שבין
ישראל והרצועה.

ד ר ום יש ר א ל
"צעדות השיבה" ברצועת עזה )  21ביוני (2019
ביום שישי  21ביוני  2019התקיימה צעדת השיבה תחת הכותרת "אדמתנו איננה למכירה" .בצעדה
השתתפו כ 6,000-מפגינים ,מעט יותר משתתפים מאשר בשבועות הקודמים .במהלך האירועים הופגנה
אלימות רבה סמוך לגדר הביטחון .הפלסטינים השליכו בקבוקי תבערה ניסו לחתוך את הגדר ואף לחצות
אותה לשטח ישראל .באזור אלבוריג' הושלכו מספר מטענים לעבר כוחות צה"ל  .אשרף אלקדרה ,דובר
משרד הבריאות ברצועה דיווח על  79פצועים אחד הפצועים ,שנפגע בחזהו ,פצוע באורח קשה )חשבון
הטוויטר של אשרף אלקדרה 21 ,ביוני .(2019
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תמונות המתעדות את האלימות ,שהופגנה בסמוך לגדר

מפגינים פלסטינים מושכים את גדר התיל הסמוכה לגדר הביטחון במזרח מחנה הפליטים אלבריג'
)דף הפייסבוק של "הרשות הלאומית העליונה של צעדת השיבה" 21 ,ביוני (2019

תיעוד פלסטיני של תקיפת ג'יפ צה"ל באמצעות רימון יד מתוצרת עצמית מזרחית לאלבריג' )מרכז הרצועה( )דף
הפייסבוק  21 ,QUDSNביוני ) ,(2019חשבון הטוויטר של מעתז אבו רידה 21 ,ביוני (2019
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תמונות מסרטון המתעד מפגינים פלסטינים חוצים את גדר הביטחון במזרח מחנה הפליטים אלבריג'
מימין :מפגינים תולים תמונה של נשיא מצרים לשעבר ,מחמד מרסי ,למטה במרכז :תמונה של נשיא מצרים לשעבר ,מחמד
מרסי ,ודגל של ועדות ההתנגדות על גדר הביטחון )דף הפייסבוק של הצלם חאזם מזיד 21 ,ביוני (2019

הרשות הלאומית לצעדות השיבה קראה לפלסטינים לקחת חלק בצעדה בשבוע הבא  28ביוני 2019
שתתקיים תחת הסיסמא "תכשל סדנת בחריין" )דף הפייסבוק של הרשות העליונה לצעדות השיבה 21 ,ביוני
 .(2019על רקע קיומה של הסדנא הכלכלית בבחריין מתוכננות קודם לצעדת יום שישי הפגנות וצעדות מחאה
ברחבי רצועה .כמו כן הוכרז על שביתה כללית ב 25-ביוני .2019
בראיון שהעניק דאוד שהאב דובר הג'האד האסלאמי בפלסטין אמר כי צעדות השיבה כופות מציאות
אחרת .הוא ציין כי המסר של צעדת השיבה האחרונה "האדמה לא למכירה" הוא מסר ברור לכל מבצעי
הנורמליזציה )פאל טודיי 21 ,ביוני .(2019

אחמד אלמדלל ,בכיר בג'האד האסלאמי בפלסטין ,מניף כרזה "תופל עסקת המאה" במחנה השיבה במזרח רפיח )דף
הפייסבוק "פלסטין פוסט" 21 ,ביוני (2019
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ט ר ור ה ב ל ונ ים
היקף שיגור בלוני התבערה והנפץ לעבר שטח ישראל וגדל ובעקבות זאת גם מספר השריפות שאותרו
בשטח ישראל .ב 23-ביוני  2019הודיעו יחידות שיגור הבלונים ברצועת עזה על הגברת הפעילות .יחידת ברק
)יחידת שיגור בלונים המזוהה עם הג'האד האסלאמי בפלסטין( פרסמה הודעה בה קראה לכוחות צה"ל
ולתושבי יישובי עוטף עזה לעזוב את מקומות מגוריהם לפני שהיא "תעלה את עוטף עזה בלהבות" )פלסטין
אליום 24 ,ביוני  .(2019ב 24-ביוני  2019אותרו בעוטף עזה  13שריפות שנגרמו משיגור בלוני תבערה ונפץ.
יחידת ההטרדה הלילית הודיעה ,כי תחזור לפעילות ב 26-ביוני  .2019לדברי יחידות ההטרדה הגברת
הפעילות היא מחאה על קיום הסדנא הכלכלית בבחריין.

בלוני נפץ ששוגרו לעבר ישראל ע"י יחידת בני אלזוארי במזרח ח'אן יונס ב 23-ביוני 2019
)דף הפייסבוק של יחידת "בני אלזוארי" במזרח ח'אן יונס 23 ,ביוני .(2019

שיגור בלוני נפץ לעבר שטח ישראל ע"י יחידת בני אלזוארי במזרח ח'אן יונס ב 24-ביוני 2019
)דף הפייסבוק של יחידת בני אלזוארי במזרח ח'אן יונס 24 ,ביוני .(2019
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יחידות צאצאי אלנאצר )המשתייכות ככל הנראה לזרוע הצבאית של ועדות ההתנגדות העממית( משגרות מסר
מאיים לישראל " :נהפוך את הלילה שלכם ליום" .בתמונה חומרי נפץ ותבערה עם פתילים מוכנים
)חשבון הטוויטר פאל חדת' 23 ,ביוני (2019

להלן אירועים מרכזיים:

ב 24-ביוני  2019אותרו  13שריפות באזור עוטף עזה .השריפות נגרמו בעקבות שיגור בלוני תבערה
ונפץ מרצועת עזה ,שאותרו על ידי תצפיתנים .בשעות אחר הצהרים נחת בלון תבערה בקיבוץ סעד
סמוך לגן ילדים שהיה ריק ,הבלון לא הצית שריפה .אחת השריפות פרצה באזור ניר עם והגיעה עד
למאגר מים סמוך לקיבוץ .כמו כן פרצה שריפה במטע אבוקדו בקיבוץ עלומים ) 25 ,ynetביוני .(2019

שריפה ביער שוקדה ,צפון -מערב הנגב ,שישה ק"מ מערבית לנתיבות
)יערן קק"ל ,משה ברוכי 24 ,ביוני .(2019

ב 23-ביוני  2019אותרו שש שריפות ארבע במועצה האזורית אשכול ,אחת במועצה האזורית שער
הנגב ואחת במועצה האזורית שדות הנגב .על פי חוקרי שריפות מכבאות והצלה כל השריפות נגרמו
כתוצאה מבלוני תבערה )דובר כבאות והצלה מחוז דרום 23 ,ביוני .(2019
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שריפה בשמורת בארי )יערן קק"ל ,משה ברוכי ,רשות הטבע והגנים 23 ,ביוני (2019

ב 21-ביוני  2019במהלך צעדת השיבה הופרחו כמה בלוני תבערה  .שלושה בלונים שהופרחו באזור
בית חאנון )צפון הרצועה( גרמו לשתי שריפות ביישובי עוטף עזה.

ת ג וב ת יש ר א ל
בשל שיגור בלוני התבערה הודיע מתאם פעולות הממשלה בשטחים כי הוחלט על הפסקת העברת הדלק
לתחנת הכוח ברצועת עזה דרך מעבר כרם שלום .ההפסקה באספקה החלה ב 25-ביוני  2019בבוקר והיא
תמשך עד להודעה חדשה )חשבון הטוויטר של מתאם פעולות הממשלה בשטחים 25 ,ביוני  .(2019משמעות
הפסקת העברת הסולר היא הפסקות חשמל ממושכות ברצועה .יצוין כי ב 23-ביוני  ,2019למרות השריפות
שנגרמו מבלוני תבערה ,אישר מתאם פעולות הממשלה בשטחים הכנסת הליום נוזלי לרצועה המשמש בבתי
החולים לצרכים רפואיים )וואלה 23 ,ביוני .(2019

כרזה שפרסמה יחידת בני אלזוארי ברפיח המודיעה על נכונותה לספק כמויות עצומות של גז ]הליום[ לשאר
יחידות הפרחת הבלונים )דף הפייסבוק של יחידת בני אלזוארי ברפיח 24 ,ביוני .(2019פעילות הפרחת הבלונים
ע"י בני אלזוארי מלווה בלוחמה פסיכולוגית ודברי התרברבות.

חברת החשמל ברצועה הודיעה ,כי אם תחנת הכוח תפסיק לעבוד ,כמות החשמל ברצועה ,שמלכתחילה
אינה עונה על הצרכים ,תפחת ב 70-מגה-ואט .על-פי חברת החשמל ישפיע הדבר על שעות אספקת החשמל
ויפגע בחיי התושבים )דניא אלוטן 25 ,ביוני .(2019
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יחידות בני אלזוארי פרסמו הודעה תחת הכותרת "לא נשתוק עוד זמן רב נוכח ההבנות" .על פי ההודעה
בשל אי-מחויבותה של ישראל )"הכיבוש"( להבנות האחרונות ,מודיעות יחידות בני אלזוארי ,כי הן שבו לשדה
המערכה וכי הן ייאלצו את ישראל )"האויב"( להיות מחויבת להבנות בדרכן ,והן יהפכו את אזור עוטף עזה
לגיהנום )דף הפייסבוק אבנאא' אלזוארי אלמע'אזי 25 ,ביוני (2019

ס וג יית ה ה ר ג ע ה
אסמאעיל הניה ראש הלשכה המדינית של חמאס אמר ,כי ההבנות שגובשו בין חמאס לישראל במסגרת
הרגיעה מצויות בסכנה .זאת ,לדבריו לאור "התנהגותה הגחמנית" של ישראל ,התמהמהות שלה
לממש אותן וחוסר ההסכמה מצד ישראל לדרישות חמאס .לדבריו ישראל עדיין לא סיפקה לתושבי
הרצועה חופש תנועה במעברים ,היא מפרה את ההסכמות בנוגע למרחב הדיג ומעכבת מימוש פרויקטים
להגברת אספקת החשמל ברצועה .הוא גם גינה את התנהגות ישראל מול צעדות השיבה כאשר לדבריו
ישראל מפעילה כוח מופרז נגד המפגינים .הניה קבע ,כי האזרחים ברצועת עזה אינם מרגישים כלל בפירות
הרגיעה והדגיש כי חמאס מחויבת להמשיך לקדם את המגעים כדי לשפר את מצב האזרחים ברצועה )אתר
חמאס 20 ,ביוני . (2019

יר י ר ק ט ות ופ צ צ ות מ ר ג מ ה
יר י ר ק ט ות ל ע ב ר יש ר א ל
במהלך השבוע לא אותר ירי רקטות ופצצות מרגמה לעבר ישראל.
ב 24-ביוני  2019דווח כי הזרוע הצבאית של חמאס שיגרה רקטה ניסיונית מרצועת עזה לעבר הים )אמד,
 24ביוני .(2019

י ר י ר ק ט ו ת ו פ צ צ ו ת מ ר ג מ ה ב ח ת ך ח וד ש י
מאז תחילת "צעדות
השיבה" שוגרו לעבר ישראל
 1,837רקטות ופצצות
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691

470

700
600
500
400

180
89
2

1

40

1 2

1

300

214

150
67

0

200

0

0

3 4

100
0

יוני

מאי

אפריל

מרץ

פברואר

ינואר

דצמבר

נובמבר

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

יולי

יוני

מאי

אפריל

מרץ

פברואר

ינואר
138-19

8

יר י ר ק ט ות ופ צ צ ות מ ר ג מ ה ב ח ת ך ר ב ש נ ת י
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יה וד ה וש ומ ר ון
א יר וע ים ב ש ט ח
ברחבי יהודה ושומרון נמשכו אירועי יידויי האבנים והשלכת בקבוקי התבערה לעבר כוחות הביטחון ולעבר
מטרות אזרחיות.בפעילות סיכול ומנע ,שביצעו כוחות הביטחון הישראליים ברחבי יהודה ושומרון ,נעצרו
חשודים בפעילות טרור ,נתפסו אמצעי לחימה תקניים ומאולתרים.

פ יג וע ים מ ש מ ע ות יים ש ב וצ ע ו ב יה וד ה וש ומ ר ון
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" 1פיגועים 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
המצב ההומניטארי ברצועה
ח ל וק ת כ ס פ י ה ס יוע ה ק ט ר י
ב 20-ביוני  ,2019לאחר עיכוב של מספר ימים ,החלה חלוקת כספי המענק הקטרי באמצעות סניפי בנק
הדואר ברצועה .במסגרת החלוקה קיבלו  60,000משפחות נזקקות כל אחת סכום של מאה דולרים )סוא,
 20ביוני .(2019

חלוקת הסיוע הקטרי תחת אבטחת מנגנוני הביטחון של חמאס
)דף הפייסבוק של העיתונאי חסן אצליח 20 ,ביוני (2019

מ י מ ו ן פ ר ויק ט ים ב ר צ וע ת ע ז ה
נאג'י סרחאן ,תת שר העבודות הציבוריות והשיכון ,הודיע כי הועבר סכום של  1,700,000יורו לחברות
קבלניות הלוקחות חלק בשיקום  75יחידות דיור שנהרסו בסבב הסלמה האחרון ברצועה .כמו כן עוסקות
החברות בשיקום תשתיות בשכונת אלנדא בצפון בית חאנון .הפרויקטים הם במימון איטלקי )סוא 20 ,ביוני
.(2019
משרד הבריאות ברצועה השיק בנוכחות שגריר יפן ברשות הפלסטינית ,פרויקט בעלות של חצי מיליון
דולרים שמטרתו לספק חשמל לבית החולים נאצר בח'אן יונס באמצעות אנרגיה סולרית .הפרויקט אמור
לחסוך כשליש מכמות הדלק שבית החולים צורך .פרויקט דומה הושק ,במימון יפן ,לטיהור שפכים ברפיח
)ערוץ אלאקצא 18 ,ביוני .(2019

מ צ ב ה ה כ ס פ י ש ל א ונר " א
פייר קרינבול ,נציב אונר"א ,הציג במהלך מסיבת עיתונאים במטה האו"ם בניו יורק את מצבה של הסוכנות.
לדבריו זקוקה אונר"א ל 1.2-מיליארדדולרים כדי לכסות את תקציבה לשנת ) 2019פאל טודיי 22 ,ביוני .(2019

ה ת ב ט א ות א ס מ א ע יל ה נ יה ע ל ס ד ר י ה ע ד יפ ויות ש ל ח מ א ס
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במהלך מסיבת עיתונאים זרים שכינס אסמאעיל הניה ,ראש הלשכה המדינית של חמאס ,דירג הניה
את סדרי העדיפויות של חמאס המתבסס לדבריו על היותה של חמאס "תנועת שחרור לאומי אשר הגיעה
לשלטון בדרך דמוקרטית" )אתר חמאס 20 ,ביוני :(2019
בראש סדר העדיפויות עומדת השבת האחדות הלאומית הפלסטינית .הניה קרא לאיחוד המוסדות
בגדה ברצועה ,לעריכת בחירות כלליות למוסדות ,להקמת ממשלת אחדות לאומית ולהרכבה מחדש
של אש"ף בו תהיה נציגות לכלל הארגונים.
עדיפות שניה :שיקום "המפעל הלאומי הפלסטיני" מתוך השיקול כי הוא נמצא בסכנה מצד ארה"ב
וישראל  .חמאס לדבריו מחפשת מכנה משותף שיאפשר לשמור על השאיפה להקמת מדינה
פלסטינית.
עדיפות שלישית :שבירת "המצור" על רצועת עזה .הניה הודה בהקשר זה למאמצי מצרים ,קטר
והאו"ם על ההגעה להבנות עם ישראל בנושא.
עדיפות רביעית :הכשלת ניסיונות ישראל לספח את הגדה המערבית .לדבריו תאבק "ההתנגדות"
בכל ניסיונות ישראל לספח את הגדה.
עדיפות חמישית :הפסקת סבלם של האסירים בבתי הכלא הישראליים לדבריו מגבה חמאס את כל
דרישותיהם של האסירים.
עדיפות שישית :שמירה על הפלסטינים בפזורה על ידי הגנה על "זכות השיבה" ,סירוב לכל תכניות
המולדת החלופית ודיאלוג עם המדינות המארחות את הפליטים להבטחת חייהם במחנות הפליטים.

אסמאעיל הניה במפגש עם העיתונאים הזרים
)חשבון הטוויטר של מחלקת ההסברה בלשכתו של אסמאעיל הניה 20 ,ביוני (2019

בסדר העדיפויות שמנה הניה הוא לא הזכיר שני נושאים :האחד ,בניית התשתית הצבאית של חמאס
ברצועה .נושא זה נמצא בראש סדר העדיפויות שלה ,כפי שהובהר בהתבטאויות בכירי חמאס מהעבר ,אך
בעיתוי הנוכחי אין לחמאס עניין להזכיר אותו .הנושא השני ,שיפור תנאי חייה של האוכלוסייה האזרחית
וקידום פרויקטים תשתיתיים ברצועה ,שלחמאס יש עניין לקדם אך לא על חשבון נושאים אחרים הנמצאים
בסדר עדיפויות גבוה יותר.
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ה ר ש ות ה פ ל ס ט ינית
ה ס ד נ א ה כ ל כ ל ית ב ב ח ר יין
ב 25-ביוני  2019נפתחה הסדנא הכלכלית בבחריין שיזמה ארה"ב .מטרת הסדנא לדון ביצירת מסגרת
פיתוח כלכלי עבור האזור בכלל והפלסטינים בפרט .בסדנא לא נוטלים חלק נציגים מישראל .הרשות
הפלסטינית סירבה נחרצות לשלוח נציגים בשל התנגדותה ל"עסקת המאה" ולקיום הסדנא .על רקע
ההתנגדות אף הודיעה הרשות על קיום הפגנות מחאה בימי כינוס הוועידה .ברצועת עזה נערכו גם כן לקיום
אירועי מחאה והוכרז על שביתה כללית.
ב 22-ביוני  ,2019ערב פתיחת הסדנא ,במהלך ראיון ,חשף ג'ארד קושנר ,יועצו הבכיר של נשיא ארה"ב,
את החלק הכלכלי של "עסקת המאה" .לדבריו מתכוונת ארה"ב להקים קרן בשווי של כחמישים מיליארד
דולרים 2כדי לפתח  179פרויקטים ומיזמים עסקיים ותשתיתיים ביהודה ,שומרון ,רצועת עזה ,בירדן ,מצרים
ולבנון .היעד על-פי התוכנית הוא להוריד את רמת האבטלה ביהודה ,שומרון ורצועת עזה באמצעות יצירת
כמיליון מקומות עבודה .לדברי קושנר מדובר בתוכנית שתימשך כעשר שנים אשר אמורה להכפיל את התוצר
הלאומי הגולמי הפלסטיני .קושנר גם קבע ,כי לא ניתן יהיה לקדם תכנית כלכלית מבלי ליישב תחילה את
הנושא המדיני אולם ,לדבריו ,ארה"ב תעסוק קודם בסוגיה הכלכלית מפני שהיא פחות מעוררת מחלוקות
)רויטרס 22 ,ביוני .(2019
ממסמכים שחשפה סוכנות הידיעות רויטרס עולה כי מתוך  179הפרויקטים ,שהקרן תקדם 147 ,יהיו
ביהודה ,שומרון ורצועת עזה .הפרויקטים יתמקדו בעיקר בתחום המים ,האנרגיה ,התקשורת ,התיירות
והרפואה .בין הפרויקטים שהוזכרו צוינה גם בניית מעבר בין יהודה ושומרון לרצועת עזה ,שיחצה את שטח
ישראל .נמסר ,כי הכספים ינוהלו על ידי מועצת נגידים שתקבע את אופן חלוקת הכספים בהתאם לפרויקטים
)רויטרס 22 ,ביוני .(2019

ת ג ו ב ו ת פ ל ס ט י נ י ו ת ר א ש ו נ י ו ת ל ס ד נ א ה כ ל כ ל ית ב ב ח ר יין
הפלסטינים החליטו לקיים אירועי מחאה ביהודה שומרון ורצועת עזה במהלך ימי קיומה של הסדנא בבחריין
בערים הגדולות ובנקודות חיכוך עם כוחות הביטחון הישראליים .ברצועת עזה הוכרז על שביתה כללית הציבור
נקרא לקחת חלק בשורה של אירועי מחאה .אירועי מחאה דומים מתוכננים במדינות ערב ,בארה"ב ובאירופה.

 2עבאס זכי חבר הועד המרכזי של פתח הטיל ספק ביכולת לגייס סכום של חמישים מיליארד דולרים )אלמיאדין23 ,
ביוני .(2019
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הרשות הפלסטינית וחמאס כינסו פורומים שונים כדי להביע את מחאתם ל קיום הסדנא .בעזה התקיים כינוס
של הארגונים במהלכו הם שבו והודיעו כי הם דוחים את הסדנא בבחריין וקראו לציבור להשתתף בפעילויות
המתוכננות )פאל טודיי 19 ,ביוני .(2019
אירועי המחאה החלו ב 24-ביוני  2019כאשר כמה אלפי פלסטינים ערכו הפגנות ברחבי יהודה ושומרון.
בכיכר אלמנארה בראמאללה התקיימה ההפגנה המרכזית בה השתתפו גם בכירים בפתח )שהאב 24 ,ביוני
 .(2019עשרות סטודנטים הציתו צמיגים בכניסה הצפונית לאלבירה )אמאמה 24 ,ביוני  .(2019נערכה צעדה
בקלקיליה ,בג'נין וטול כרם )אלקדס ,אמאמה ,צפא  24ביוני  .(2019בצעדות אלה השתתפו מאות בודדות
בלבד של מפגינים .בימים הבאים ,ימי קיום הסדנא ,צפויים אירועים נוספים ביניהם עצרות מחאה ברחבי
יהודה ושומרון שביתה כללית ברצועת עזה ,תהלוכה במרכז העיר עזה וכינוס סמוך למעבר קרני על גבול
ישראל רצועת עזה.

ת מ ונ ות מ א יר וע י ה מ ח א ה

מימין :הפגנה בכיכר אלמנארה בראמאללה )דף הפייסבוק של מניר אלג'אע'וב ,ראש לשכת ההסברה בנציבות
הגיוס והארגון של פתח 24 ,ביוני  .(2019משמאל :שריפת בובה שעליה תמונותיהם של מלך בחריין ושל הנשיא
טראמפ ,במהלך הפגנה בחלחול )דף הפייסבוק של סניף צפון חברון בפתח 24 ,ביוני (2019

שביתה כללית ברפיח )מימין( ובג'באליא )חשבון הטוויטר של  25 ,PALINFOביוני (2019
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שריפת תמונות הנשיא טראמפ בעזה )חשבון הטוויטר של הצלם  24 ,Dawoud Abo Alkasביוני (2019

כרזה של תנועת השביבה של פתח שבה נקראים פעיליה לצאת ולהביע זעם על "עסקת המאה" ו"סדנת הבגידה
בבחריין" בכל קווי המגע עם "האויב" .בפוסט עצמו מוזכר כי  26-24ביוני יהיו "ימי זעם"
)דף הפייסבוק הרשמי של 'פתח' 21 ,ביוני (2019

ה ת ב ט א ויות נ ג ד ה ס ד נ א
בהתבטאויות פומביות ממשיכים בכירי הרשות הפלסטינית וחמאס למתוח בקורת חריפה על קיומה של
הסדנא .פרסום פרטי החלק הכלכלי של "עסקת המאה" גרר גל נוסף של ביקורת בטענה כי זהו ניסיון
לחסל את הסוגיה הפלסטינית באמצעות כספים .להלן מספר התייחסויות פלסטיניות:
במהלך כינוס הועד המרכזי של אש"ף הדגיש שוב אבו מאזן ,כי הם מסרבים לקחת חלק בסדנא.
זאת ,לדבריו בשל העובדה שהסדנא מתמקדת במצב הכלכלי ואילו הרשות הפלסטינית מסרבת
לעסוק במצב הכלכלי עד שיימצא פתרון למצב המדיני )דניא אלוטן 22 ,ביוני .(2019
הועד הפועל של אש"ף ,שהתכנס לדון בנושא ,הדגיש את ההתנגדות הנחרצת לסדנא וקרא לכל
הגורמים המוזמנים להשתתף בה לכבד את העמדה הפלסטינית ולא לקחת בה חלק .הוא קרא לציבור
הפלסטיני להשתתף בפעולות המחאה )ופא 23 ,ביוני .(2019
משרד החוץ והמהגרים של הרשות הפלסטינית הבהיר ,כי הסדנא בבחריין היא ניסיון להסדיר את
הכיבוש ואת ההתנחלויות וחושף את נטיית האמריקאים לטובת ישראל )סוא 23 ,ביוני .(2019
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אסמאעיל הניה ,ראש הלשכה המדינית של חמאס ,כינס מסיבת עיתונאים במסגרתה הסביר כי
הסדנא הכלכלית בבחריין מוצגת אמנם ככלכלית אך עיקרה יהיה מדיני ומטרתה לצמצם את הבעיה
הפלסטינית מסוגיה לאומית לסוגיה כלכלית והומניטארית )אתר חמאס 20 ,ביוני .(2019
אסמאעיל רצ'ואן בכיר חמאס ,אמר כי המולדת אינה למכירה או לקנייה וכי פלסטין היא שטח
קדוש השייך לעם הפלסטיני ולאומה הערבית והאסלאמית הוא גם הדגיש כי אי אפשר להתמקח על
האדמות בשום מחיר )דניא אלוטן 22 ,ביוני .(2019

הזמנה של הקהילה הפלסטינית בהולנד להפגנה מול שגרירות ארה"ב בהאג ב 25-ביוני במחאה על הסדנא
בבחריין )חשבון הטוויטר של  22 ,PALINFOביוני (2019

מימין :קריקטורה נגד "עסקת המאה" .מהאדמה מציצה ידו של יאסר ערפאת )דף הפייסבוק הרשמי של 'פתח',
 24ביוני  (2019משמאל :קריקטורה של אמיא ג'חא המזוהה עם חמאס )חשבון הטוויטר של  25 ,PALINFOביוני
(2019

ה מ צ ב ה כ ל כ ל י ב ר ש ות ה פ ל ס ט ינ ית
בישיבת הועד המרכזי של פתח התייחס אבו מאזן לסירוב הרשות הפלסטינית לקבל את כספי הסילוקין
מישראל בשל קיזוז הכספים המיועדים למשפחות שהידים .לדבריו הרשות תהיה מוכנה לדון עם ישראל בנושא
משכורות השהידים ומשפחותיהם ובנושאים כלכליים נוספים רק לאחר שכספי הסילוקין יועברו במלואם )דניא
אלוטן 22 ,ביוני .(2019
לאחר המשבר הכלכלי הקשה ברשות הפלסטינית אמר איש העסקים מניב אלמצרי כי חמישים אנשי עסקים
פלסטינים מהרשות הפלסטינית ומחוצה לה ילוו לרשות סכום של  150מיליון דולרים .לדבריו העברת
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הכספים תחל בחודש הבא ותתפרס על פני ארבעה חודשים )דניא אלוטן 18 ,ביוני  .(2019ח'אלד אלעסילי,
השר לכלכלה הלאומית הפלסטינית ,הודה לאנשי העסקים שהציעו להלוות כספים לרשות ואמר כי העניין
נבדק עם רשות המטבע ועם משרד האוצר הפלסטיני .אלעסילי ציין בדבריו כי כספי הסילוקין המתקבלים
מישראל מהווים  64%מתקציב הרשות הפלסטינית )הטלוויזיה הפלסטינית 21 ,ביוני .(2019
בכינוס חירום שערכו שרי האוצר של מדינות ערב במטה הליגה הערבית בקהיר הכריז אחמד אבו אלעי'ט,
מזכ"ל הליגה הערבית ,על הפעלת "רשת ביטחון כלכלית ערבית" בסכום של מאה מיליון דולרים שתוענק מידי
חודש לרשות הפלסטינית )דניא אלוטן 23 ,ביוני  .(2019מידת נכונותם של מדינות ערב לממש הצהרה זו
מוטלת בספק.

מימין  :כינוס החירום של שרי האוצר של מדינות ערב בקהיר .משמאל  :שר האוצר הפלסטיני שכרי בשארה נושא
דברים )דף הפייסבוק של הטלוויזיה הפלסטינית 23 ,ביוני (2019
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