חדשות הטרור והסכסוך הישראלי -פלסטיני
 10-4בספטמבר 2019

ע יק ר י ה מ ס מ ך
ביום שישי  6בספטמבר  2019התקיימה צעדת השיבה ה 73-במספר .בצעדה ,שהייתה אלימה במיוחד,
נהרגו שני מפגינים פלסטינים .בעקבות מותם שוגרו חמש רקטות לעבר אזור שדרות )יומיים לאחר מכן היו
עוד שני שיגורים שכשלו( .לא היו נפגעים ,שריפה פרצה סמוך לשדרות .יום למחרת שוגר רחפן שהטיל

במאי 2019

מטען על כלי רכב צבאי מזרחית לרפיח ,לא היו נפגעים ,כלי הרכב ניזוק .בתגובה לאירועים נתקפו מספר
יעדים של חמאס ברצועת עזה .על רקע המתיחות הגיעה משלחת המודיעין הכללי המצרי לרצועה.
בכפר עזון )סמוך לקלקיליה( ביצע נער פלסטיני פיגוע דקירה בו נפצעו שני ישראלים ,אב ובנו .גורמים
פלסטינים שיבחו את פיגוע הדקירה וציינו כי הוא מהווה "תגובה איכותית ביותר לטרור הישראלי" .ב4-
בספטמבר  2019ביקר ראש הממשלה בנימין נתניהו במערת המכפלה בחברון שם התקיים טקס לציון
תשעים שנה למאורעות תרפ"ט .בהתבטאויות בכירים פלסטינים הובעו גינויים רבים לביקור שהשוו אותו
לביקורו של ראש הממשלה אריק שרון בהר הבית שהביאה לפרוץ האנתיפאדה.
ב 8-בספטמבר  2019נפטר ממחלה שסבל ממנה במשך שנים ,בסאם אלסאיח ,אסיר פלסטיני ,ששהה
בכלא הישראלי מאז  2015בשל מעורבותו בפעילות טרור .בין השאר היה אלסאיח אחד ממתכנני פיגוע הירי
בו נהרגו בני הזוג הנקין באיתמר ) 1באוקטובר  .(2015הזרוע הצבאית של חמאס הודיעה רשמית על
מותו .בכירים ודוברים פלסטינים ביהודה ,שומרון ורצועת עזה הטילו את האחריות למותו על ישראל ושירות
בתי הסוהר וטענו כי מותו נגרם בשל רשלנות רפואית.
ברשות הפלסטינית ממשיכים בצעדי ההתנתקות הכלכלית מישראל במסגרת זאת חתם שר הכלכלה
ברשות שורה של הסכמים עם מדינות ערביות המממשים לדבריו את האסטרטגיה של הממשלה הפלסטינית
להיפרד מהכלכלה הישראלית .

ד ר ום יש ר א ל
צעדת השיבה
הצעדה התקיימה תחת הסיסמא "להגן על העורף" באירועי צעדה השתתפו כ 6,200-מפגינים שהתאספו
בחמשת המוקדים של מחנות השיבה .על-פי דובר צה"ל ההפגנות נשאו אופי אלים במיוחד .עשרות
מפגינים פלסטינים התקרבו לגדר הביטחון ,השליכו כמות רבה של מטענים ,רימונים ובקבוקי תבערה
לעבר הגדר ולעבר כוחות צה"ל .כמה מפגינים ניסו לחבל בגדר הביטחון והיא הושחתה במספר מקומות.
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במהלך האירועים זיהו כוחות צה"ל מספר חשודים שחצו את הגדר בצפון ובדרום רצועת עזה וחזרו מיד
לשטח הרצועה )דובר צה"ל 6 ,בספטמבר  .(2019כמו כן ,שוגרו מספר בלוני תבערה לעבר ישראל .בלטו
בנוכחותם בהפגנות בכירי הג'האד האסלאמי בפלסטין ח'אלד אלבטש וח'צ'ר חביב אשר שהו ממזרח לעיר
עזה )ערוץ אלאקצא 6 ,בספטמבר .(2019

פעילי מנגנוני הביטחון של חמאס מכווינים את תנועת המפגינים למוקדי הצעדות )דף הפייסבוק של משרד הפנים
בעזה 6 ,בספטמבר (2019

מימין :מפגינים במזרח רפיח מניפים דגל פלסטין בסמוך לגדר הביטחון ומול כלי רכב צבאי )דף הפייסבוק של
"הרשות הלאומית העליונה לצעדת השיבה" 6 ,בספטמבר  .(2019משמאל :מפגינים ,בעיקר ילדים ובני נוער,
מטפסים על גדר הביטחון במזרח רפיח )דף הפייסבוק של הרשות הלאומית העליונה של צעדת השיבה 6 ,בספטמבר
(2019

תיעוד השלכת חזיז על ג'יפ צה"לי במזרח מחנה הפליטים אלבריג'
)דף הפייסבוק  6 ,balhadath24בספטמבר (2019
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דובר משרד הבריאות ברצועת עזה דיווח כי באירועים נהרגו שני מפגינים ונפצעו ) 67דף הפייסבוק של
אשרף אלקדרה 6 ,בספטמבר  .(2019יצוין ,כי גם בשבוע שעבר נהרג מפגין זאת ,לאחר כמה שבועות בהם לא
היו הרוגים בצעדות .בתגובה קראה הרשות העליונה לצעדת השיבה למשתתפי הצעדות שלא לתת לישראל
שום תירוץ להרוג חפים מפשע .הרשות גם הדגישה כי על ישראל לשאת באחריות ל"תוקפנות" נגד העם
הפלסטיני )דף הפייסבוק של הרשות הלאומית לצעדות השיבה  6 ,בספטמבר .(2019

עלי אלאשקר ,אחד ההרוגים בצעדת השיבה ,מתועד בסרטון מטפס על גדר הביטחון בצפון הרצועה )סרטון
בחשבון האינסטגרם של הצלם מחמד חמדאן 7 ,בספטמבר (2019

גורמים רבים הגיבו על מותם של שני המפגינים:
חמאס פרסמה הודעה רשמית בה היא מביעה צער על מותם של שני המפגינים  .לדברי ההודעה
מותם של השניים משקף את "התפיסה הפושעת" של ישראל .חמאס הדגישה בהודעה כי צעדות
השיבה תמשכנה כאמצעי מאבק עד שישיגו את מטרותיהן )אצר חמאס 6 ,בספטמבר .(2019
חאזם קאסם ,דובר חמאס ,התייחס להודעה שפרסם דובר צה"ל על הפגיעה במפגינים והדגיש ,כי
ישראל מנסה "לתרץ את פשעיה" .קאסם ציין כי המפגינים היו רחוקים עשרות מטרים מגדר הביטחון
וכי ועדות בינלאומיות שונות כבר הוכיחו זאת בעבר כאשר חקרו אירועים דומים בצעדות השיבה.
לדבריו ,ישראל הורגת ופוצעת מפגינים בכוונה )אתר חמאס 6 ,בספטמבר  .(2019בהתבטאות נוספת
ציין קאסם ,כי ישראל פגעה ביודעין במפגינים מה שמדגיש את אופיים האכזרי של המנהיגים
בישראל .לדבריו ,יש לסווג את ישראל כ"מדינת טרור" ואת מנהיגיה כ"פושעי מלחמה" )סוא6 ,
בספטמבר .(2019
במהלך השתתפותו בצעדה התייחס ח'ליל אלחיה ,חבר הלשכה המדינית של חמאס ,למותם של
השנים וביקש מכל המתווכים לפעול לעצירת האלימות של ישראל נגד המפגינים .לדבריו ,אם ישראל
לא תחדל ממעשים אלו יכולה חמאס "לאלץ אותה להפסיק נגד רצונה" )אלג'זירה 6 ,בספטמבר
.(2019
הרשות הכריזה על הפגנות שיתקיימו ב 10-בספטמבר  2019בנושא "סטודנטים נגד המצור" .הרשות
ביקשה את אמצעי התקשורת לסקר את הפעילות בה ישתתפו  1,000סטודנטים )דף הפייסבוק של הרשות
העליונה לצעדת השיבה 8 ,בספטמבר  .(2019צעדת השיבה של יום שישי  13בספטמבר  2019תתקיים
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תחת הסיסמה "הבה נמחק את )הסכם( אוסלו מההיסטוריה שלנו" לציון יום השנה לחתימת הסכם אוסלו
ובתגובה לתוכניות האמריקניות לחיסול הסוגיה הפלסטינית )מען 6 ,בספטמבר .(2019

ירי רקטות מרצועת עזה לעבר ישראל
במהלך השבוע שוגרו שבע רקטות מרצועת עזה לשטח ישראל בשני אירועים נפרדים יום אחר יום .לא היו
נפגעים .שריפה פרצה כתוצאה מנפילת אחת הרקטות:
ב 8-בספטמבר  2019שוגרו שתי רקטות לעבר ישראל .הרקטות נפלו בשטח הרצועה )דובר צה"ל,
 8בספטמבר  .(2019אמצעי תקשורת פלסטיניים דיווחו ,כי שלושה או ארבעה פלסטינים נפצעו
באלשג'אעיה ,במזרח העיר עזה ,מפיצוץ רקטה מתוצרת מקומית ששוגרה לישראל ונפלה על בית
בשכונה )אמד 8 ,בספטמבר .(2019

נזקים שנגרמו לבית כתוצאה מנפילת הרקטה ששוגרה לישראל במזרח העיר עזה
)דף הפייסבוק  8 ,Shja3eyaבספטמבר (2019

ב 6-בספטמבר  2019בוצע שיגור של חמש רקטות מאזור בית חאנון בצפון רצועת עזה .הרקטות
נפלו בשטחים פתוחים .אחר הרקטות נפלה סמוך לעיר שדרות וגרמה לשריפה .בתגובה לירי הרקטות
תקפו כלי טיס וטנק של צה"ל מספר מטרות צבאיות של חמאס בצפון רצועת עזה ביניהם מוצב ועמדות
צבאיות )דובר צה"ל 7 ,בספטמבר  .(2019כלי התקשורת הפלסטינים דיווחו כי ישראל תקפה עמדת
תצפית באזור המזבלה של בית חאנון )חשבון הטוויטר שהאב 7 ,בספטמבר  .(2019כמו כן ,תקפו מטוסי
קרב את מוצב "אשקלון" במערב בית לאהיא )חשבון הטוויטר  7 ,QUDSNבספטמבר .(2019
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כתב ערוץ אלע'ד בעזה מדווח על תקיפות חיל האוויר בצפון הרצועה )ערוץ אלע'ד ביוטיוב 6 ,בספטמבר (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 1,931
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ש י ג ו ר ר ח פ ן נפ ץ
ב 7-בספטמבר  2019בשעות הבוקר שוגר רחפן נפץ מרצועת עזה לשטח ישראל .הרחפן הטיל מטען על
כלי רכב צבאי .לא היו נפגעים ,כלי הרכב הצבאי ניזוק .בתגובה ביצע כלי טיס של צה"ל ירי לעבר החוליה
ששיגרה את הרחפן .מאוחר יותר תקפו מטוסי קרב וכלי טיס של צה"ל מספר יעדי טרור בהם מתקן לאחסון
ציוד לחימה ימי ושני מתחמים צבאיים של המערך האווירי של חמאס בצפון ובמרכז רצועת עזה )דובר צה"ל,
 7בספטמבר  .(2019כלי התקשורת הפלסטינים דיווחו' כי שוגרו שני טילים לעבר מטרה במחנה הפליטים
אלבוריג' ,במרכז רצועת עזה )שהאב ,חשבון הטוויטר דניא אלוטן 7 ,בספטמבר .(2019
בהתייחסו לשיגור הרחפן אמר ח'צ'ר חביב ,בכיר בג'האד האסלאמי בפלסטין ,כי "ההתנגדות" עלתה
מדרגה כאשר תקפה באמצעות רחפן ג'יפ של צה"ל .לדבריו' חמ"ל הארגונים המשותף הוא האחראי להגיב
לפעולותיה של ישראל והוא המחליט על מועד ומקום התגובה )דניא אלוטן 9 ,בספטמבר .(2019

כלי רכב של צה"ל שניזוק מהשלכת מטען מרחפן בדרום הרצועה
)חשבון הטוויטר של מעתז אבו רידה 7 ,בספטמבר (2019

ה פ ל ת רח פ ן ש ל צה " ל
בליל  10-9בספטמבר  2019נפל רחפן של צה"ל מזרחית לרפיח בדרום רצועת עזה .צה"ל מתחקר
את האירוע )דובר צה"ל 10 ,בספטמבר  .(2019מקורות פלסטינים ברצועה דיווחו ,כי כוחות חמושים הפועלים
לאורך גדר הביטחון ביצעו ירי לעבר רחפן של צה"ל שהיה במשימה בשמי רפיח ,הצליחו להפילו ולהשתלט
עליו )אתר ערב  10 ,48בספטמבר  .(2019בשעות הצהרים פרסמה הזרוע הצבאית של חמאס הודעה בה
קיבלה אחריות להפלת הרחפן .לדברי ההודעה היה הרחפן ,שנשא מספר מצלמות ,במשימה מיוחדת בשטח
הרצועה )מען 10 ,בספטמבר .(2019
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הודעת קבלת האחריות של הזרוע הצבאית של חמאס )חשבון הטוויטר  10 ,PNAבספטמבר (2019

נ יס יונ ות ח ד יר ה ל יש ר א ל
ב 8-בספטמבר  2019עצרו לוחמי צה"ל שני פלסטינים שחצו את גדר הביטחון בדרום רצועת עזה .ברשות
הפלסטינים נמצאו סכין מספרי חיתוך ואמצעי הצתה .הפלסטינים הועברו לחקירה )דובר צה"ל 8 ,בספטמבר
.(2019
ב 7 -בספטמבר  2019חצו שלושה נערים פלסטינים את גדר הביטחון ונעצרו על ידי כוחות צה"ל .ברשות
הפלסטינים נמצאה סכין .הנערים הועברו לחקירה )דובר צה"ל 7 ,בספטמבר .(2019

יה וד ה וש ומ ר ון
פ יג וע ד ק יר ה
שני ישראלים אב ובנו ,שנכנסו לכפר עזון )מזרחית לקלקיליה( ,לצורך טיפול שיניים ,נדקרו על ידי
פלסטיני .קודם לדקירה הם נשאלו על ידי הפלסטיני אם הם יהודים .לאחר שענו בחיוב דקר אותם הפלסטיני.
בפיגוע נפצעו האב באורח קל והבן באורח בינוני ,השניים פונו על ידי כוחות צה"ל לבית החולים )דובר צה"ל7 ,
בספטמבר .(2019
מבצע הפיגוע הוא מצטפא סלאמה ,בן  ,15תושב עזון .הוא הסגיר עצמו למנגנוני הביטחון של הרשות
הפלסטינית )דף הפייסבוק עזון עזון 8 ,בספטמבר  .(2019גורמים פלסטיניים בכפר עזון דיווחו ,כי כוחות צה"ל
עצרו את יוסף סלאמה ,אביו )סוכנות סנד 8 ,בספטמבר .(2019
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מימין  :הסכין בה נדקרו שני הישראלים )דף הפייסבוק של דאר חסין עדי 7 ,בספטמבר  .(2019משמאל  :כוחות
ביטחון ישראליים פועלים בכפר עזון בעקבות פיגוע הדקירה )דף הפייסבוק  7 ,QUDSNבספטמבר (2019

גורמים פלסטינים שיבחו את פיגוע הדקירה וציינו כי הוא מהווה "תגובה איכותית ביותר לטרור הישראלי".
חמאס ציינה כי הפיגוע מהווה תגובה מכפר עזון לפגיעה שפגעה ישראל במפגיני בצעדת השיבה ברצועה וכי
הוא נושא מסר למנהיגים בישראל ולמתנחלים בגדה לפיו הם אינם בטוחים על אדמות הפלסטינים )אלוטן7 ,
בספטמבר  (2019הג'האד האסלאמי בפלסטין ציין כי התגברות "ההתנגדות" בגדה וברצועה היא תגובה
טבעית להרג ולפריצה של ישראל למקומות הקדושים )סוא 7 ,בספטמבר .(2019

א יר וע ים ב ש ט ח
ברחבי יהודה ושומרון נמשכו אירועי יידויי האבנים והשלכת בקבוקי התבערה לעבר כוחות הביטחון ולעבר
מטרות אזרחיות )בעיקר כלי רכב( .בפעילות סיכול ומנע ,שביצעו כוחות הביטחון הישראליים ברחבי יהודה
ושומרון ,נעצרו חשודים בפעילות טרור .כמו כן נתפסו אמצעי לחימה תקניים ומאולתרים .להלן מספר אירועים
בולטים :
 9בספטמבר  – 2019במהלך פעילות כוחות הביטחון הישראליים בחברון ובג'נין נתפסו אמצעי
לחימה מייצור עצמי מסוג קרלו ואקדח )דובר צה"ל 9 ,בספטמבר .(2019

"קרלו" רובה מייצור עצמי שנתפס על ידי כוחות הביטחון )דובר צה"ל 9 ,בספטמבר (2019

 8בספטמבר  – 2019אבנים יודו לעבר כלי רכב סמוך לצומת עזון )מזרחית לקלקליה( .לא היו
נפגעים .נגרם נזק לכלי הרכב )הצלה יו"ש 8 ,בספטמבר .(2019
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 8בספטמבר  – 2019אבנים יודו לעבר כלי רכב בכביש ירושלים-גוש עציון סמוך לצומת אלחאדר.
לא היו נפגעים .נגרם נזק לשמשת כלי רכב )הצלה ללא גבולות יו"ש 8 ,בספטמבר .(2019
 6בספטמבר  – 2019לוחמי משמר הגבול עצרו פלסטיני צעיר שעורר את חשדם באחת מעמדות
הבידוק בכניסה למתחם מערת הכפלה בחברון .ברשות העצור נמצאה סכין שהוסלקה בבגדיו.
הפלסטיני ,בן  ,15מטול כרם נעצר לחקירה )דוברות המשטרה 6 ,בספטמבר .(2019

הסכין שנמצאה על גופו של הפלסטיני בכניסה למערת המכפלה
)דוברות משטרת ישראל 6 ,בספטמבר (2019

 5בספטמבר  – 2019אבנים יודו לעבר כלי רכב בכביש גוש עציון .לא היו נפגעים .נגרם נזק
לשמשת כלי הרכב )הצלה ללא גבולות יו"ש 5 ,בספטמבר .(2019
 5בספטמבר  – 2019אבנים יודו לעבר כלי רכב סמוך לדיר נט'אם )צפונית מערבית לראמאללה(.
לא היו נפגעים .נזק לגרם לכלי הרכב )מוקד  5 ,443בספטמבר .(2019
 4בספטמבר  – 2019שני בקבוקי תבערה הושלכו לעבר עמדת צה"ל בכביש גוש עציון  -חברון
סמוך לבית אומר .לא היו נפגעים )הצלה ללא גבולות איו"ש 4 ,בספטמבר .(2019
 4בספטמבר  - 2019אבנים יודו לעבר כלי רכב סמוך לצומת יקיר )מערב השומרון( .לא היו נפגעים.
נגרם נזק לכלי הרכב )איחוד הצלה 4 ,בספטמבר .(2019
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ר צ וע ת ע זה
ה מ צ ב ה ה ומ נ יט א ר י ב ר צ וע ה
יחיא אבו עביד ,מנהל פרויקט טיהור המים בח'אן יונס ,מסר כי הושלמה הקמת השלב הראשון של מכון
טיהור המים שישרת את תושבי ח'אן יונס .הפרויקט בוצע במימון האו"ם שהצליח לגייס  57מיליון דולרים
ממספר גורמים ביניהם ממשלת יפן ,הבנק האסלאמי לפיתוח ועוד )דניא אלוטן 8 ,בספטמבר .(2019

מ ש ל ח ת ב יט ח ונית מ צ ר ית
המשלחת הביטחונית המצרית בראשות לואא' אחמד עבד אלח'אלק ,האחראי על התיק הפלסטיני,
הגיעה לביקור נוסף ברצועת עזה ב 8-בספטמבר  .2019אל חברי המשלחת נילווית משלחת מקצועית
המונה שלושה או ארבעה חברים .דובר חמאס ,עבד אללטיף אלקאנוע ,אמר כי הביקור מהווה השלמה
לביקור האחרון של משלחת חמאס בקהיר )סוכנות אנטוליה 8 ,בספטמבר .(2019

" 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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המשלחת המצרית עם הגיעה לרצועה )דף הפייסבוק "מעברי רצועת עזה" 8 ,בספטמבר (2019

בעת שהותם ברצועת עזה ביקרו חברי המשלחת בגבול הרצועה עם מצרים ,במעבר רפיח ובאזור המסחרי
בגבול )חשבון הטוויטר  8 ,Pal Tweetבספטמבר  ;2019חשבון הטוויטר של העיתונאי חסן אצליח 8 ,בספטמבר
 ;2019חשבון הטוויטר של כתב רוסיה אליום ברצועה 8 ,בספטמבר  .(2019לאחר מכן נועדו חברי המשלחת עם
בכירי חמאס אסמאעיל הניה ,ראש הלשכה המדינית של חמאס ויחיא אלסנואר ראש הלשכה המדינית
של חמאס ברצועה ועם נציגי הארגונים ברצועת עזה .על פי הודעה רשמית שפרסמה חמאס התמקדו
הפגישות בנושא הפיוס הפנים-פלסטיני והדרך להקל על מצבם של תושבי הרצועה .באשר לישראל נמסר כי
במהלך הפגישה גינו ראשי חמאס את "האופן התוקפני" של התמודדות ישראל עם המפגינים בצעדות השיבה
והזהירו כי אם מצב זה ימשך המצב יחריף כדי הסלמה )אתר חמאס 8 ,בספטמבר  .(2019ב 9-בספטמבר
 2019יצאו חברי המשלחת הביטחונית מרצועת עזה דרך מעבר ארז )אמד 9 ,בספטמבר .(2019

פגישת חברי המשלחת עם בכירי חמאס )אתר חמאס 8 ,בספטמבר (2019

על פי דיווחי כתב אלאח'באר בעזה הוקדם ביקורה של המשלחת בעקבות ההסלמה הביטחונית .במהלך
הפגישה התבקשה חמאס לשמור על הרגיעה נוכח רגישות התקופה וחשש מהתדרדרות במצב הביטחוני.
בנושא אירועי יום שישי ה 6-בספטמבר  2019והרג שני מפגינים במהלך צעדת השיבה ,מסרו חברי המשלחת
כי ישראל הסבירה שהייתה זו תוצאה של "הערכה מוטעית מצד כמה חיילים" .חמאס דחתה את ההסבר
בהדגישה את זכותה להגיב על התוקפנות באופן שירתיע את ישראל וימנע את הישנותה )אלאח'באר הלבנוני,
 9בספטמבר .(2019

203-19

12

ה ר ש ות ה פ ל ס ט ינית
ת ג וב ות ל ב יק ור ר א ש מ מ ש ל ת יש ר א ל ב מ ע ר ת ה מ כ פ ל ה ב ח ב ר ון
ב 4-בספטמבר  2019ביקר בנימין נתניהו ראש הממשלה במערת המכפלה בחברון שם התקיים טקס
לציון תשעים שנה למאורעות תרפ"ט .משרד ההקדשים הפלסטיני מסר כי ביקורו מהווה "הסלמה מסוכנת
ופגיעה ברגשות המוסלמים" .טרם ביקורו של ראש הממשלה נשמעו קריאות בקרב הציבור הפלסטיני
בעיקר ברשתות החברתיות ,להתאסף במערת המכפלה ולהתעמת עם כוחות הביטחון הישראליים.
בשטח אותרו מספר הפרות סדר .בפגישה שערך מחמד אשתיה ,ראש הממשלה הפלסטינית ,עם ניקולאי
מלדנוב ,שליח האו"ם לתהליך השלום במזרח התיכון ,ציין כי ביקור נתניהו בחברון והצהרתו על הקמת יחידות
התנחלות חדשות בעיר מהוות חלק מקמפיין הבחירות של נתניהו )ופא 5 ,בספטמבר ,(2019
בהתבטאויות בכירים פלסטינים הובעו גינויים רבים לביקור .להלן מספר התבטאויות:
עבאס זכי ,חבר והעד המרכזי של פתח ,פנה למשפחות הערביות מתגוררות בחברון וקרא להן
להקצין את פעולות המאבק כדי הפיל את ראש ממשלת ישראל .הוא הדגיש כי בנוסף לפעילות
הדיפלומטית והמדינית בה עוסקת התנועה על תנועת פתח לחזור והוביל את המאבק העממי בשטח
)אלמיאדין 4 ,בספטמבר .(2019
אסאמה אלקואסמי ,דובר פתח ,השווה את הביקור ל"פשע" המבוצע נגד תושבי ירושלים ונגד
מסגד אלאקצא .לדבריו בתגובה לפשע זה על הפלסטינים להסלים את "ההתנגדות העממית" בכל
אופניה ובכל השטחים הפלסטינים וציין כי "לכל מעשה יש תגובה" )אלמיאדין 4 ,בספטמבר .(2019
אחמד בחר ,יו"ר המועצה המחוקקת ,אמר כי ממשלת ישראל גוררת את האזור למלחמה דתית.
לדבריו ביקור נתניהו בחברון הוא "משחק באש" שיפיל את ממשלת נתניהו הוא קרא לאנתיפאדה
עממית כדי להגן על המקומות הקדושים ולרסן את תכניותיה של ישראל )פלסטים אליום 4 ,בספטמבר
.(2019
נאפד' עזאם ,בכיר הג'האד האסלאמי בפלסטין ,גינה את הביקור ואמר כי הוא מהווה "תוקפנות
חדשה" נגד העם הפלסטיני )אלרסאלה .נטט 5 ,בספטמבר .(2019

פ ע יל ות כ ל כ ל ית ש ל ה ר ש ות ה פ ל ס ט ינ ית
ח'אלד אלעסילי ,השר לכלכלה הלאומית הפלסטינית ,אמר כי במהלך דיוני המועצה הערבית לענייני
כלכלה ורווחה מטעם הליגה העברית שהתכנסה ב 5-בספטמבר  2019התקבלו מספר החלטות המשרתות את
הכלכלה הפלסטינית .לדבריו ,חלק מההחלטות עוסקות בהפרדת כלכלת הרשות הפלסטינית מכלכלת ישראל
ותמיכה ערבית בכלכלה הפלסטינית )הטלוויזיה הפלסטינית 5 ,בספטמבר  .(2019בפועל חתם שר הכלכלה
על מספר הסכמי שיתוף פעולה עם התאחדויות ערביות מקצועיות בתחומים שונים .חתימת ההסכמים נועדה
לסייע לפיתוח התוצרת הפלסטינית .לדבריו ההסכמים שנחתמו מממשים את האסטרטגיה של הממשלה
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הפלסטינית להיפרד מהכלכלה הישראלית ולהפנות את המשאבים להגדלת שיתוף הפעולה הכלכלי עם
מדינות ערב )ופא 7 ,בספטמבר .(2019
שכרי בשארה שר האוצר ברשות הפלסטינית אמר במסיבת עיתונאים שקיים בראמאללה ,כי הרשות
הפלסטינית החליטה לפנות לבית הדין הגבוה לבוררות בהאג בניסיון להחזיר את כספי הרשות הנמצאים בידי
ישראל .לדבריו ,הם דורשים לבטל את החוק שאושר על ידי הכנסת בישראל בנוגע לניכוי כספי הסילוקין .עוד
ציין ,כי אבו מאזן וראש הממשלה הפלסטיני מחמד אשתיה אישרו תכנית שמטרתה להיאבק בישראל
בנושא הכספים לפי החוקים הבינלאומיים המקובלים )פלסטי אליום 4 ,בספטמבר .(2019

שר האוצר הפלסטיני שכרי בשארה במסיבת עיתונאים בה עדכן על כוונתם לפנות לבית הדין הגבוה בהאג
)ופא 5 ,בספטמבר (2019

מחמד אשתיה ראש הממשלה הפלסטינית נועד עם ניקולאי מלדנוב שליח האו"ם לתהליך השלום במזרח
התיכון ועדכן אותו בתוכניות הממשלה להיפרד באופן הדרגתי ישראל באמצעות חיזוק התוצר הלאומי,
הפסקת ההפניות הרפואיות לישראל וחיזוק היחסים הכלכליים עם העולם הערבי באמצעות הסכמים
בילטראליים )ופא 5 ,בספטמבר ,(2019

ת ג וב ות ל מ ות ו ש ל א ס יר פ ל ס ט ינ י מ מ ח ל ה ב כ ל א ב יש ר א ל
ב 8-בספטמבר  2019נפטר ממחלה שסבל ממנה במשך שנים ,בסאם אלסאיח ,אסיר פלסטיני .בסאם
אלסאיח ,פעיל חמאס שהה בכלא הישראלי מאז  2015בשל מעורבותו בפעילות טרור .בין השאר היה
אלסאיח אחד ממתכנני פיגוע הירי בו נהרגו בני הזוג הנקין באיתמר ) 1באוקטובר  .(2015הזרוע הצבאית
של חמאס הודיעה רשמית על מותו והדגישה כי הוא לא יהיה לשווא )אתר הזרוע הצבאית 8 ,בספטמבר
.(2019
מותו של האסיר העלה פעם נוספת לסדר היום התקשורתי את נושא האסירים .בעקבות מותו הושמעו
קריאות ברחבי יהודה ושומרון להפגין בנקודות החיכוך עם כוחות הביטחון הישראליים )שהאב 8 ,בספטמבר
 .(2019בערים הגדולות ובמספר מוקדים נוספים ביהודה ,שמרון ורצועת עזה ,התקיימו עימותים ,צעדות,
הפגנות וכינוסים )שהאב 8 ,בספטמבר .(2019
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פעולות מחאה בעקבות מותו של האסיר .מימין :הפגנה בכיכר אלשהדאא' בשכם )חשבון הטוויטר 8 ,QUDSN
בספטמבר  .(2019משמאל :תהלוכה בראמאללה )דף הפייסבוק של הצלם מחמד קארוט אדכידכ 8 ,בספטמבר
(2019

בכירים ודוברים פלסטינים ביהודה ,שומרון ורצועת עזה הטילו את האחריות למותו על ישראל ושירות בתי

הסוהר וטענו כי מותו נגרם בשל רשלנות רפואית .להלן מספר התבטאויות:
מחמד אשתיה ,ראש הממשלה הפלסטיני ,גינה את מותו והדגיש כי זהו "פשע הרג" הנובע
מהרשלנות הרפואית בבתי הכלא בישראל )עמוד הפייסבוק של מחמד אשתיה  9בספטמבר .(2019
אבראהים מלחם ,דובר הממשלה הפלסטינית ,טען כי מותו של האסיר הוא "פשע של ישראל"
אשר לא אפשרה לו לקבל טיפול רפואי .מלחם ציין כי האירוע דורש חקירה בינלאומית ואת הכפפת בתי
הכלא בישראל למעקב ופיקוח .לדבריו מותו של האסיר יהיה חלק מנושאי הפניה לבית הדין הבינלאומי
בהאג )) (ICCדניא אלוטן 9 ,בספטמבר .(2019
צאא'ב עריקאת ,מזכיר הוועד הפועל של אש"ף ,גינה את "הפשע הנתעב" שביצע "הכיבוש"
כשהוציא להורג את האסיר בסאם אלסאיח .הוא דרש לפתוח את בתי הכלא הישראליים לביקורת
בינלאומית ולהקים ועדת חקירה בינלאומית בנושא "הפשעים" הללו ,וקרא לתובעת הכללית בבית הדין
הפלילי הבינלאומי לפתוח בחקירה משפטית ולהעמיד לדין את הבכירים הישראלים )חשבון הטוויטר של
עריקאת 8 ,בספטמבר .(2019

תגובתו של צאא'ב עריקאת למותו של אלסאיח )חשבון הטוויטר של עריקאת 8 ,בספטמבר (2019

מחמוד אלעאלול ,סגן יו"ר פתח ,גינה את מותו וציין כי הוא נגרם כתוצאה מרשלנות רפואית בבתי
הכלא הישראליים  .אלעאלול ציין ,כי במהלך הימים האחרונים התנהלו מגעים עם פעילים "בהתנגדות
העממית" במטרה להחיות אותה ואף לבחון צורות חדשות של התנגדות .לדבריו ,התנגדות שכזו יכולה
להשפיע יותר ולהפעיל לחצים על ישראל )סוא 9 ,בספטמבר .(2019
בנאום שנשא אסמאעיל הניה הטיל את האחריות למותו על ישראל ואיים כי ישראל תשלם על
פשעיה )אלאקצא 8 ,בספטמבר .(2019
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עבד אללטיף אלקאנוע דובר חמאס ,הטיל את האשמה על ישראל בציינו כי זהו פשע החושף את
פניה האכזריות של ישראל ואת יחסה לאסירים הוא קרא לפעול כדי להעמיד לדין את מנהיגי הפושעים
)סוא 8 ,בספטמבר .(2019
הג'האד האסלאמי בפלסטין התייחס למותו להצהיר כי בראש סדר העדיפויות וקראה להרחיב את
התמיכה באסירים עוד צין בהודעה כי יש להשקיע מאמצים משפטיים כדי להעמיד לדין את ישראל בגין
פשעיה נגד האסזירים ונגד העם הפלסטיני )אתר הג'האד האסלאמי בפלסטין 8 ,בספטמבר .(2019
חצ'ר חביב בכיר הג'האד האסלאמי בפלסטין ציין ,כי ישראל תשלם מחיר כבד על מותו של האסיר
)פאל טודיי 9 ,בספטמבר .(2019

נאום מתוכנן של אבו מאזן בעצרת הכללית של האו"ם
ב 26-בספטמבר  2019אמור אבו מאזן ,ראש הרשות הפלסטינית ,לשאת נאום בכינוס השנתי של העצרת
הכללית של האו"ם .ריאצ' מנצור ,נציג הרשות הפלסטינית באו"ם ,חשף פרטים אודות הנושאים ותם עומד
להעלות אבו מאזן בנאומו .לדבריו יעסוק הנאום במצב הנוכחי בשטחים הפלסטינים הוא יזכיר את התקפות
המתנחלים ואת פעולותיה של ממשלת ישראל נגד המקומות הקדושים כולל ביקור ראש ממשלת ישראל
במערת המכפלה .לדברי מנצור ,אבו מאזן גם יסביר כיצד שנת  2019היא השנה בה נסגרה הדלת בפני כל
אפשרות לתהליך מדיני .זאת ,בשל מדיניות ארה"ב המאמצת את העמדה הישראלית )הטלוויזיה הפלסטינית,
 9בספטמבר .(2019
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