חדשות הטרור והסכסוך הישראלי -פלסטיני
 23-17ביוני 2020

ע יק ר י ה מ ס מ ך
ברצועת עזה וביהודה ושומרון נשמרה השבוע רגיעה )למעט יידוי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה לעבר
כלי רכב ישראלים הנעים בכבישי יהודה ושומרון( .עיקר תשומת הלב של הרשות וחמאס הופנתה למערכה נגד

2019
נגיף הקורונה ולמערכה נגד "תוכנית הסיפוב
משאליישראל.
ח"
במספר חולי הקורונה הפעילים ביהודה ושומרון חלה השבוע "עלייה חדה" .במה שנתפס ע"י הרשות כגל
תחלואה שני .מספר החולים הפעילים קפץ בשבוע שחלף מ 71-ל .618-מוקד התחלואה הינו מחוז חברון
שמספר החולים הפעילים בו עומד על ) 581כ 94%-מכלל החולים( .לעומת זאת בולט המשך השליטה של
חמאס על התפשטות הנגיף הקורונה ) 15חולים פעילים בלבד(.1
גל ההתפרצות החמור של נגיף הקורונה ביהודה ושומרון מסיט עתה חלק גדול מהקשב של הרשות
והתושבים להתמודדות עם הנגיף ,על חשבון המערכה נגד ישראל .הדבר בא לידי ביטוי בעצרת ביריחו,
שנועדה להוות "יריית הפתיחה" של אירועי מחאה נגד הכוונות הישראליות לסיפוח .לעצרת ,שבה השתתפו
נציגים זרים ,הגיעו כ 2,500-בני אדם )רובם כנראה בהסעות מאורגנות( ,כמחצית מהמצופה .מעבר
לקריאות לאירופאים ,לירדן ולמדינות נוספות לסייע למערכה הפלסטינית .בלטו השבוע מאמצי הרשות
ופתח בהובלת ג'בריל רג'וב לגייס את הציבור הפלסטיני למחאה עממית .בשלב זה נראה כי הרשות
מתקשה בכך הן בשל העתקת הקשב למאבק בקורונה ולקשיים הכלכליים והן בשל חוסר אמון הציבור
בהנהגת הרשות.
בינתיים ממשיכים הרשות ומנגנוני הביטחון שלה בצעדים בשטח ,שנועדו ליישם את הצהרת אבו מאזן
על ניתוק הקשרים עם ישראל ולתת מענה למהלכים ישראלים צפויים .השבוע נמסר על השמדת מסמכים
סודיים ע"י מנגנוני הביטחון הפלסטיני מחשש לפשיטה של כוחות הביטחון הישראליים על משרדיהם; הפסקת
העברת מסמכי רישום התושבים לישראל וקידום חברות תמריצים ופרויקטים ,שנועדו לפתח את בקעת
הירדן .בו בזמן צצות ועולות הבעיות מהמהלכים הפלסטינים .בעקבות סירוב הרשות לקבל מישראל את כספי
הסילוקין נדחה תשלום משכורות עובדי הרשות; מול משרדי הממשלה בראמאללה הפגינו משפחות חולי סרטן
בדרישה לחדש את העברת החולים לטיפול בבתי החולים בישראל.

 1להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ 22-ביוני  ": 2020המערכה של הרשות הפלסטינית נגד נגיף הקורונה )עדכני ל22-
ביוני ."(2020
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ה מ א ב ק ב ק ור ונה
יה וד ה וש ומ ר ון
נמשכת העלייה החדה במספר הנדבקים בנגיף קורונה ברחבי יהודה ושומרון .מי אכילה ,שרת הבריאות

ברשות הפלסטינית ,דיווחה ב 23-ביוני  2020בשעה  1100כי מספר החולים הפעילים עומד על  618בני
אדם )עלייה של  160חולים מאז  22ביוני( .מרבית החולים הפעילים ) (551הם ממחוז חברון )לעומת
 399ב 22-ביוני  32 .( 2020חולים הם ממחוז שכם 17 ,מחוז בית לחם ,תשעה ממחוז ראמאללה ,ארבעה
ממחוז ג'נין ,שלושה ממחוז טול כרם ושניים ממחוז יריחו  .מספר החולים הפעילים במזרח ירושלים עומד
עתה על שלושים )לאחר שב 23-ביוני נוספו  11חולים חדשים ,בעוד ש 19-החלימו( .מספר החולים ביהודה
ושומרון מאז התפרצות נגיף הקורונה עומד על  1,006בני אדם )דף הפייסבוק של משרד הבריאות
הפלסטיני 23 ,ביוני (2020

ה ע ל ייה ה ח ד ה ב מ ס פ ר ה ח ול ים ב יה וד ה וש ומ ר ון ב ש ב וע ה א ח ר ון
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צ ע ד י ה מ נ ע ש ל ה ר ש ות
בעקבות העלייה החדה במספר החולים במחוז חברון ,הוטל סגר על המחוז מלא למשך חמישה ימים.
בעיר חברון הצטוו הסוחרים לסגור את חנויותיהם וכלל התושבים בעיר קיבלו הוראה לשהות בבתים ולא לצאת
החוצה )דף הפייסבוק של העיתונאי סאמר אלשעראוי 22 ,ביוני  .(2020כוחות רבים ממנגנוני הביטחון התפרסו
בכפר תפוח )מערבית לחברון( ,המהווה מוקד תחלואה ,והטילו סגר מלא על הכפר )דף הפייסבוק של העיתונאי
סאמר אלשעראוי 22 ,ביוני .(2020
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חיטוי נרחב בכפר תפוח המהווה מוקד תחלואה במחוז חברון
) דף הפייסבוק של העיתונאי סאמר אלשעראוי 22 ,ביוני (2020

העלייה במספר הנדבקים ביהודה ושומרון מיקדה את שיח הגולשים ברשתות החברתיות ברשות הפלסטינית
לנושא הקורונה .בקרב הגולשים ניכרה בהלה לנוכח המצב .חלקם השמיעו קריאות להטיל סגר על אזורים
נוספים ,שבהם אותרו חולים .אחרים התנגדו להטלת סגר ואף הצדיקו את הפועלים היוצאים לעבוד בישראל
בשל צרכי הפרנסה של התושבים.

ב יק ור ת ב ע ק ב ות מ י נ ו י ק ר ו ב י ב כ י ר י ר ש ו ת ל ת פ ק י ד י ם ב כ י ר י ם ב מ ע ר כ ת ה ב ר יא ות
בעיצומו של משבר הקורונה ,מינתה מי אכילה ,שרת הבריאות ברשות הפלסטינית את ואא'ל אלשיח' ,אחיינו
של חבר הוועד המרכזי של פתח חסין אלשיח' ,לתת שר הבריאות בפועל .את תפקידו הקודם כראש מחלקת
הבריאות של מחוז ראמאללה ואלבירה קיבל מעתצם ג'מאל מחיסן ,בנו של חבר הוועד המרכזי של פתח
ג'מאל מחיסן .המינויים עוררו מחאות ברשתות החברתיות )אלערבי אלג'דיד 22 ,ביוני  ;2020אתר Ultra
 22 ,Palestineביוני  .(2020כך למשל כתב פצ'ל סלימאן" :מי שיגע – מצא ,ומי שאביו בוועד המרכזי –
הרוויח" )דף הפייסבוק של פצ'ל סלימאן 22 ,ביוני .(2020

מימין :קריקטורה בתגובה למינויים תחת הכותרת "הפרוטקציה" )חשבון הטוויטר של שהאב 22 ,ביוני ;(2020
משמאל :פוסט שהתפרסם אודות המינויים של ואא'ל אלשיח' )מימין( ומעתצם מחיסן תחת הכותרת"אדוני
הארץ" )דף הפייסבוק הסאטירי מש היכ )לא ככה( 21 ,ביוני (2020
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ב 22-ביוני  2020דיווח משרד הבריאות ברצועת עזה  ,כי בבדיקות שנערכו ב 24-השעות האחרונות לא
אותרו חולים חדשים בנגיף קורונה )סוכנות אלראי 22 ,ביוני  .(2020מספר הנדבקים בקורונה עומד על 72
בני אדם 15 .מהם הינם חולים פעילים ,שמאושפזים בבית החולים לבידוד במעבר רפיח 56 .חולים החלימו.
אשרף אלקדרה דובר משרד הבריאות ברצועת עזה מסר ,כי לפי שעה מעבר רפיח ימשיך להיות סגור ואין
צפי לפתיחתו  .עוד הדגיש ,כי בהתאם לפרוטוקול הרפואי ,כל מי שיכנס לרצועה דרך מעבר רפיח או מעבר
ארז נדרש ל 21-ימי בידוד .אלקדרה שב והתלונן על מחסור בציוד רפואי .לדבריו  44%מהתרופות
הבסיסיות 30% ,מהציוד הרפואי ו 65%-מציוד המעבדות אינם קיימים ברצועה .אלקדרה גם גינה את התנהל
ות הרשות בציינו כי הם לא קיבלו ציוד ממשרד הבריאות בראמאללה )אלאקצא 22 ,ביוני .(2020

י ר י ר ק ט ו ת ופ צ צ ות מ ר ג מ ה ל ע ב ר י ש ר א ל
במהלך השבוע לא אותר ירי רקטות או פצצות מרגמה לעבר ישראל.

ה ת פ וצ צ ות ר ק ט ה ט ר ם ש י ג ו ר ה ב צ פ ו ן ה ר צ ו ע ה
ברשתות החברתיות דווח כי בליל  20-19ביוני  2020נשמע פיצוץ בצפון הרצועה ,בקרבת מוצב "פלסטין".
ככל הנראה נגרם הפיצוץ מהתפוצצות רקטה טרם שיגורה ) 19 ,PALDFביוני  ;2020דף הפייסבוק של כתבת
אתר אמד ברצועה – צאפינאז אללוח 20 ,ביוני  ;2020חשבון הטוויטר של רדיו צות אלקדס 20 ,ביוני .(2020
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 2להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ 21-ביוני " :2020המערכה נגד התפשטות נגיף הקורונה ברצועת עזה )עדכני
ל 21-ביוני (2020
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ש י ג ו ר ב ל ונ י נ פ ץ  /ת ב ע ר ה ל ע ב ר י ש ר א ל
במהלך השבוע נמשכו איומי יחידות הפרחת הבלונים המשתייכות לארגונים השונים לחדש את שיגור
בלוני הנפץ/תבערה לעבר ישראל .חדר המבצעים המשותף של יחידת בני אלזוארי המזוהה עם חמאס פרסם
הודעה בא נאמר ,כי לאור העובדה שישראל )"האויב"( אינה מקיימת את ההבטחות שהושגו בעבר ,היא אינה
פותחת את מרחב הדיג ואינה מכניסה דלק לרצועה הם החליטו לעבור מאיומים לפעולות מעשיות ולאלץ
באמצעות אותן פעולות את ישראל לדבוק בהבנות .בהודעה ציינו ,בין היתר " ,אסור לך לשכוח את קיץ 2019
ו ,2018-כאשר גרמנו לכם לטעום את החיים המרים של שריפות ושיגרנו לכם סבל) "...דף הפייסבוק חדר
המבצעים המשותף של בני אלזוארי 18 ,ביוני  .(2020בפועל לא אותרו שיגורי בלוני נפץ/תבערה לשטח
ישראל.

ס יכ ול נ יס יון ה ב ר ח ת א מ צ ע י ל ח ימ ה
בפעילות משותפת של כוחות הביטחון הישראליים ,סוכל לפני כשלושה חודשים ניסיון להברחת אמצעי
לחימה לשטח רצועת עזה בדרך הים ,מצפון חצי האי סיני .כוחות הביטחון עצרו את המעורבים וכן לאחר
מרדף גם את כלי השיט בו הם עשו שימוש להברחת אמצעי הלחימה .שני פעילים נעצרו ,אחד מהם מחמד
בכר ,מוכר כמבריח אמצעי לחימה הפועל עם מספר ארגוני טרור .מחקירתם עלה ,כי אמצעי הלחימה אותם
ניסו להבריח בדרך הים יועדו לכוחות הקומנדו הימי של חמאס )דובר צה"ל 17 ,ביוני .(2020

יה וד ה וש ומ ר ון
ייד וי א ב נ ים וה ש ל כ ת ב ק ב וק י ת ב ע ר ה ל ע ב ר כ ל י ר כ ב יש ר א ל ים
ברחבי יהודה ושומרון נמשכו אירועי יידוי האבנים והשלכת בקבוקי תבערה לעבר כלי רכב ישראלים וכוחות
הביטחון הישראליים .ב 21-ביוני  2020במהלך פעילות לוחמי צה"ל סמוך לכפר דיר אבו משעל )מערבית
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לראמאללה( זיהו הלוחמים שני פלסטינים שהשליכו סלעים ובקבוקי תבערה לעבר כלי רכב אזרחיים .הלוחמים
ירו לעבר הפלסטינים ופגעו באחד .מהם השני נמלט )דובר צה"ל 21 ,ביוני .(2020
להלן אירועים נוספים:
 22ביוני  :2020מספר בקבוקי תבערה הושלכו לעבר כלי רכב סמוך לכיכר מזרחית לאריאל .שריפה
פרצה במקום .לא היו נפגעים )הצלה ללא גבולות יו"ש 22 ,ביוני .(2020
 21ביוני  – 2020אבנים יודו לעבר כלי רכב בכביש  446סמוך לדיר קדיס )מערבית לראמאללה(.
לא היו נפגעים .נזק נגרם לשמשת כלי הרכב )הצלה ללא גבולות יו"ש 21 ,ביוני .(2020
 21ביוני  -2020פלסטינים הניחו מחסום אבנים באזור דיר בלוט לכיוון בית אריה )דרומית מערבית
לאריאל( .כלי רכב ישראלי פגע במחסום האבנים וניזוק .לא היו נפגעים )הצלה ללא גבולות יו"ש21 ,
ביוני .(2020
 18ביוני  – 2020אבנים יודו לעבר אוטובוס באזור חוארה )דרומית לשכם( .לא היו נפגעים .נגרם
נזק לאוטובוס )הצלה ללא גבולות יו"ש 18 ,ביוני .(2020
 18ביוני  - 2020אבנים יודו לעבר כלי רכב סמוך לחיזמא )דרומית מזרחית לראמאללה( .לא היו
נפגעים )הצלה ללא גבולות יו"ש 18 ,ביוני .(2020
 17ביוני  – 2020אבנים יודו לעבר כלי רכב של קצין צה"ל באזור ג'יפטליק שבבקעת הירדן .לא היו
נפגעים .מיידה האבנים נתפס )הצלה ללא גבולות יו"ש 17 ,ביוני .(2020
 17ביוני  -2020לוחמי משמר הגבול עצרו פלסטינית שהגיעה לעמדת הבידוק סמוך למערת
המכפלה בחברון .בתוך תיקה אותרה סכין .היא הועברה לחקירת גורמי הביטחון )דוברות המשטרה,
הצלה ללא גבולות יו"ש 17 ,ביוני .(2020

הסכין שנתפסה בתיקה של החשודה במערת המכפלה בחברון
)דוברות המשטרה 17 ,ביוני .(2020

 17ביוני  -2020בקבוק תבערה הושלך לעבר גדר הביטחון של הישוב כרמי צור )צפונית לחברון(
כתוצאה מכך נגרמה שריפה )הצלה ללא גבולות יו"ש 17 ,ביוני .(2020
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 16ביוני  – 2020אבנים יודו לעבר כלי רכב בין יצהר לחוארה )דרומית לשכם( .לא היו נפגעים .נגרם
נזק לכלי הרכב )הצלה ללא גבולות יו"ש 16 ,ביוני .(2020
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במקביל לקמפיין המחאה של הרשות הפלסטינית ,הכריזו גם ארגוני הטרור ברצועת עזה ,ובראשם חמאס
והג'האד האסלאמי בפלסטין ,על השקת פעולות מחאה נגד תכנית הסיפוח הישראלית .התבטאויות בכירי
חמאס והג'האד האסלאמי בפלסטין כוללות איומים במאבק מזוין ואנתיפאדה .חלקם ממשיכים למתוח
ביקורת על הרשות הפלסטינית אשר לטענתם אינה מיישמת בפועל את הניתוק מישראל .מאהר צאלח מזכיר
חמאס ב"חוץ" ,מסר כי חמאס גיבשה תכנית התנגדות לסיפוח המתחילה בגדה וכוללת את שאר
השטחים .הוא קרא לתמוך בתושבי ירושלים והדגיש כי הוא סמוך ובטוח שביכולתם להגן על מסגד אלאקצא
)דניא אלוטן 20 ,ביוני .(2020
בכנס שערכה סיעת חמאס במועצה המחוקקת קרא מחמוד אלזהאר ,בכיר חמאס ,להמריץ את
"ההתנגדות" בכל האמצעים ,להגיב לתוכנית הסיפוח באמצעות אנתיפאדה .צלאח אלברדויל ,חבר

" 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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המועצה המחוקקת וחבר הלשכה המדינית של חמאס ,אמר כי הארגונים הפלסטיניים גיבשו תכנית כוללת
למאבק בתוכנית הסיפוח )דף הפייסבוק של סיעת חמאס במועצה המחוקקת 16 ,ביוני .(2020

כנס סיעת חמאס במועצה המחוקקת בעזה )דף הפייסבוק של סיעת חמאס במועצה המחוקקת 16 ,ביוני (2020

ב 17-ביוני  2020ערכה חמאס את "הוועידה העממית למאבק בתוכנית הסיפוח ועסקת המאה" .ח'ליל
אלחיה ,חבר הלשכה המדינית של חמאס ,אמר במהלך הועידה כי הגיע הזמן שעזה תפעיל את כלי הנשק
שלה כדי להגן על העניין הפלסטיני )אתר חמאס 17 ,ביוני  .(2020באירוע גם שודר נאום צאלח אלעארורי ,סגן
יו"ר הלשכה המדינית של חמאס ,שקרא לגל חדש של "התנגדות" .לדבריו ,בגדה המערבית חיים כמיליון
וחצי צעירים ,שכל אחד מהם יכול לבצע פעילות "התנגדות" ,כך שישראל תבין שהיא עומדת בפני מבול
של פעולות "התנגדות" שהיא אינה יכולה לתת לו מענה )אתר חמאס 17 ,ביוני .(2020

הוועידה העממית למאבק בתכנית הסיפוח )חשבון הטוויטר  18 ,aeinnewsביוני (2020

ביום שישי  19ביוני  2020לאחר התפילה במסגדים .ערכה חמאס תהלוכת מחאה במחנה הפליטים ג'באליא
נגד החלטת הסיפוח ועסקת המאה .באירוע השתתפו בכירי חמאס )אתר חמאס 19 ,ביוני .(2020
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התהלוכה במחנה הפליטים ג'באליא )חשבון הטוויטר של פלסטין און ליין 19 ,ביוני (2020

תהלוכה שערכה החזית העממית לשחרור פלסטין ב 18-ביוני  2020במחנה הפליטים ג'באליא .במהלך התהלוכה
הונפו שלטים עליהם תמונות שליטי מדינות המפרץ שסומנו ב .X-על השלטים נכתב "הנורמליזציה בגידה" כן
הונף שלט עם תמונות הנשיא דונלד טראמפ ,רה"מ בנימין נתניהו ושר הביטחון בנימין גנץ שסומנו ב .X-על השלט
נכתב "לא למדיניות הסיפוח ולתוכניות החיסול" .בתום האירוע ,הועלו השלטים באש )דניא אלוטן 19 ,ביוני (2020

בנאומים שנשאו בכירים בחמאס ובג'האד האסלאמי בפלסטין בתהלוכת המחאה הם קראו לפעול נגד תכנית
ישראל:
פתחי חמאד בכיר חמאס אמר כי ההחלטה של הפלסטינים להתנגד להחלטת ארה"ב וישראל תבוא
לידי ביטוי בכל האמצעים המצויים בידי הפלסטינים .הוא קרא לפלסטינים להתקומם ולהתאחד תחת
דגל "ההתנגדות והג'האד" )אלאקצא 19 ,ביוני .(2020
משיר אלמצרי ,בכיר חמאס ,קרא לתושבי הגדה להתקומם נגד ישראל מכיוון שהם מהווים את "קו
ההגנה הראשון" .הוא ציין כי תושבי הגדה הם אלו ,אשר התנגדו בעבר בגבורה באמצעות פעולות פיצוץ
ופיגועי התאבדות ואנתיפאדה .הוא ציין כי למען פלסטין יקריבו הפלסטינים את עצמם ויפעלו באמצעות
כלי נשקם ,הטילים שלהם ,פיצוץ אוטובוסים ופיגועי התאבדות )אלאקצא 19 ,ביוני .(2020
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משיר אלמצרי נואם במחנה הפליטים ג'באליא
)חשבון הטוויטר של פלסטין און ליין 19 ,ביוני (2020

אחמד אלמדלל ,בכיר הג'האד האסלאמי בפלסטין ,אמר כי יש להתעמת עם ישראל בגדה
המערבית עד כדי הצתת אנתיפאדה הוא קרא לתת ל"התנגדות" יד חופשית לפעול בכל צורותיה
ובראשן ההתנגדות החמושה .הוא הוסיף כי כל רצועת עזה תתמוך במאבק )אלרסאלה.נט 17 ,ביוני
.(2020

ה ר ש ות ה פ ל ס ט ינית
המשך המערכה של הרשות הפלסטינית נגד כוונת הסיפוח של ישראל
כללי
נמשכת הפעלתנות הציבורית ,ההסברתית והדיפלומטית של הרשות הפלסטינית לקראת ה 1-ביולי ,2020
מועד החלת הריבונות הישראלית על חלקים מיהודה ושומרון .השבוע השיקה הרשות הפלסטינית קמפיין
שנועד לרתום את הציבור הפלסטיני ביהודה ושומרון להפגין ולמחות נגד המהלך בישראלי המתוכנן .במרכזו
של הקמפיין עומד בכיר פתח ג'בריל רג'וב.4
לדברי ג'בריל אלרג'וב נבנתה אסטרטגיה בת כמה שלבים למאבק בהחלטת ישראל :השלב הראשון היה
הצהרה על הפסקת היחסים המדיניים ביטחוניים ,הכלכליים ,החוקיים והמנהלתיים עם ישראל .השלב השני
הוא התנערות ממחויבות לכל ההסכמים עם ישראל .השלב השלישי הוא ההחלטה כי בנקודת זמן מסוימת
תדרוש הרשות שישראל תישא באחריות כרשות כובשת .הוא גם איים אם ישראל תבצע את הסיפוח יצאו
הפלסטינים לרחובות והם יתייחסו לישראל כאל אויב )הטלוויזיה הפלסטינית 21 ,ביוני .(2020
במוקד הפעילות הפלסטינית עמדה השבוע עצרת שארגנו פתח והרשות ביריחו ,ב 22-ביוני .2020
בעצרת השתתפו בכירי הרשות הפלסטינית כמו גם )באופן חריג( נציגים ממדינות העולם ומהאיחוד האירופי

 4במסיבת עיתונאים שכינס ג'בריל רג'וב הוא קרא לפלסטינים להשתתף בכל הפעילויות שתתקיימנה בימים הקרובים.
הוא גם קרא לפלסטינים המתגוררים באירופה ולהפגין מול שגרירויות ישראל וארה"ב )הטלוויזיה הפלסטינית21 ,
ביוני .(2020
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והאו"ם )ראו להלן( .למרות מאמצי הרשות לגייס משתתפים רבים ככל האפשר נותרה המחאה מוגבלת
והשתתפות הפלסטינים בעצרת לא ענתה על ציפיות הרשות.
נראה איפא כי גם למאבק זה מתקשה הרשות לגייס את הציבור הפלסטיני לצאת לפעולות נרחבות של
מחאה עממית .להערכתנו חוסר הענות הציבור נובע ממספר סיבות ביניהן העלייה במספר הנדבקים בנגיף
קורונה בשטחי יהודה ושומרון ,חוסר עניין של הציבור בנושאים מדיניים וחוסר האמון בהנהגה.

הזירה הפנים-פלסטינית
בשבוע שחלף קיימו בכירי הרשות ופתח שורה של ישיבות וכינוסים של ההנהגה .במסגרת כינוס הועד המרכזי
של פתח הוחלט על קיום פעילויות עממיות נגד הסיפוח בכל האזורים וג'בריל אלרג'וב ,מזכיר הועד המרכזי
של פתח ,מונה כאחראי על הנושא )ופא 19 ,ביוני  .(2020מחמוד אלעאלול ,סגן ראש הוועדה המרכזית של
פתח אמר כי הוקמו וועדות משפטיות שיבחנו את האפשרות של הכרזה על אסיפה מכוננת )סמא 20 ,ביוני
.(2020

ג'בריל רג'וב משיק את הפעילויות במהלך מסיבת עיתונאים בראמאללה
)דף הפייסבוק של ג'בריל רג'וב 21 ,ביוני (2020

הועד המרכזי של אש"ף קיים דיון אודות המשך פעילויות המחאה .לדברי אבו מאזן ,שישב בראש הכינוס,
הדרך לשלום תושג באמצעות התחייבות להחלטות המוסדות הבינלאומיים והקמת מדינה פלסטינית בגבולות
 1967שבירתה מזרח ירושלים )ופא 19 ,ביוני  .(2020במהלך הישיבה נדונה הרחבת הפעילויות העממיות
במיוחד באזורים הנמצאים תחת איום הסיפוח דוגמת בקעת הירדן )אמד 17 ,ביוני .(2020

אבו מאזן בכינוס הוועד המרכזי של הפתח בראמאללה )ופא 19 ,ביוני (2020
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הזירה הבינלאומית
נמשכה הפעילות הדיפלומטית במטרה לגייס את דעת הקהל העולמית לתמיכה בפלסטינים .לדברי צאא'ב
עריקאת ,מזכיר הועד הפועל של אש"ף  192מדינות הודיעו על התנגדותן לתוכנית הישראלית בדרכים
שונות .חלקן אף איימו להטיל סנקציות על ישראל )סוא 22 ,ביוני .(2020
ב 18-ביוני  2020הגיע אימן אלצפדי ,שר החוץ הירדני ,לביקור בראמאללה .במהלך הביקור נועד
אלצפדי עם אבו מאזן ודן עמו בתוכנית הסיפוח של ישראל .אלצפדי העביר אגרת בנושא ממלך ירדן
עבדאללה השני )חשבון הטוויטר של משרד החוץ של ירדן 18 ,ביוני  . (2020במסיבת עיתונאים שערך אלצפדי
עם שר החוץ ריאצ' אלמאלכי .הוא ציין כי עמדת ירדן היא ,שיש לממש את זכויות הפלסטינים שאחת מהן היא
הקמת מדינה עצמאית בגבולות ) 1967ופא 18 ,ביוני  .(2020אסאמה אלקואסמה דובר פתח אמר כי ירדן רואה
את הסיפוח כפגיעה חמורה בהסכם השלום בינה לבין ישראל )אלמיאדין 19 ,ביוני .(2020
מקור פלסטיני חשף כי הרשות הפלסטינית ביקשה מירדן וממצרים לשגר אגרות זהות לישראל וארה"ב
לפיהן אם ישראל תמשיך לדבוק בהחלטת הסיפוח הדבר יפגע בהסכמי השלום החתומים בינן לבין
ישראל )אלערבי אלג'דיד 20 ,ביוני .(2020

עידוד מחאות והפגנות עממיות
הרשות הפלסטינית ופתח קיימו עצרת מחאה ביריחו ב 22-ביוני  ,2020העצרת נועדה להיות "ירית פתיחה"
לשורה של אירועי המחאה )הטלוויזיה הפלסטינית 21 ,ביוני  .(2020בעצרת השתתפו כ 2,500-בני אדם,
כמחצית מהמצופה ,למרות שהרשות הפלסטינית ארגנה הסעות שיצאו מהמחוזות השונים .בין המשתתפים
בעצרת מחמד אשתיה ,ראש הממשלה ברשות הפלסטינית ,ג'בריל רג'וב ,מזכיר הועד הפועל של פתח,
וצאא'ב עריקאת ,מזכיר הועד הפועל של אש"ף .כמו כן השתתפו בה גם נציגים זרים ממדינות אירופה ,סין,
יפן ,ירדן וכן ניקולאי מלדנוב שליח האו"ם לתהליך השלום ונציג האיחוד האירופי ברשות.

העצרת ביריחו נגד תכנית הסיפוח של ישראל .בשלט נכתב" :פלסטין לא למכירה ועסקת המאה למזבלות
ההיסטוריה" )ופא 22 ,ביוני (2020

הדוברים הפלסטינים בעצרת איימו כי יאבקו נגד החלטת ישראל חלק מהדוברים ,דוגמת וליד עסאף ,יו"ר
הרשות למאבק בגדר ובבניה בהתנחלויות ,הדגישו כי המאבק יתבצע באמצעות התנגדות עממית )הטלוויזיה
הפלסטינית 22 ,ביוני  .(2020צאא'ב עריקאת ציין בדברים שנשא את ההשתתפות "חסרת התקדים" של
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גורמים בינלאומיים המעידה כי הפלסטינים אינם לבדם .הוא צין כי האיחוד האירופאי מעוניין לערוך כנס
בינלאומי שיביא לחידוש השיחות בין ישראל לפלסטינים וכי הוא בטוח שהתובעת הכללית של בית הדין
הפלילי הבינלאומי ) (ICCושופטי בין הדין מאזינים לנאמר בעצרת )הטלוויזיה הפלסטינית 22 ,ביוני .(2020

ניתוק הקשרים עם ישראל :המשך צעדים מעשיים בשטח
גורמי ביטחון פלסטינים מסרו לסוכנות הידיעות הצרפתית כי בעקבות הנחיה של גורמי ביטחון רמי דרג
פלסטינים ,השמידו פעילי מנגנוני הביטחון הפלסטינים מסמכים סודיים מחשש לפשיטה של הכוחות
הישראליים על משרדיהם .גורם נוסף ציין כי השמדת המסמכים החלה מיד לאחר הצהרת אבו מאזן )19
במאי  (2020על הפסקת ההסכמים עם ישראל ) 16 ,France24ביוני .(2020
בכתבה ששודרה בערוץ אלמיאדין נאמר כי הרשות הפלסטינית הפסיקה לשלוח את מסמכי רישום
התושבים לישראל וכי הם פועלים להשגת תמיכה בינלאומית ,שתפעיל לחץ על ישראל להכיר במסמכים
הפלסטינים .על פי הכתבה ,ישראל אינה מוותרת כל השליטה ברישום התושבים הפלסטינית והיא מנצלת זאת
כדי לשבש את תנועת התושבים במעברים )אלמיאדין 21 ,ביוני .(2020
במהלך ישיבת הממשלה הפלסטינית אמר מחמד אשתיה ראש הממשלה כי תוקם ועדה שתכלול את שר
האוצר ,שר החקלאות והשר לענייני כלכלה בינלאומית במטרה לקדם חבילת תמריצים ופרויקטים שנועדו
לפתח את בקעת הירדן )ופא 22 ,ביוני .(2002
בשטח כבר ניכרות תוצאות הפסקת התיאום :
על רקע סירובה של הרשות הפלסטינית לקבל מישראל את כספי הסילוקין )יתכן גם כאמצעי לחץ
על התושבים( ,נדחה תשלום משכורות עובדי הרשות  .מחמד אללחאם ,חבר המועצה המהפכנית של
פתח ,אמר כי יתכן שחלק מהמשכורות תשולמנה אולם ייתכן שהמשכורות של החודש הנוכחי ושל
החודש הבא יועברו רק בחלקן ) 30%או  .(40%הוא הדגיש כי תשלום המשכורות תלוי בתקציב
החודשים הבאים וכי הוא צופה כי המשבר יימשך עוד מספר חודשים )דניא אלוטן 16 ,ביוני .(2020

מימין :קריקטורה המבטאת את מורת רוחם של פקידי הרשות תוך כדי שהם שרים את השיר המוכר "היכן
המיליונים" )דף הפייסבוק של אסמאעיל אלבזם 19 ,ביוני  .(2020משמאל :קריקטורה המותחת ביקורת על
סירובה של הרשות לקבל את כספי הסילוקין מישראל דבר הפוגע קשה במשפחות הנזקקות )דף הפייסבוק של
אסמאעיל אלבזם 21 ,ביוני (2020
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משפחות של חולי סרטן ערכו עצרת מול משרדי הממשלה בראמאללה בדרישה לחדש את
העברת החולים לטיפול בבתי החולים בישראל ולהחריג אותם מנהלי הפסקת התיאום עם ישראל.
המשפחות ציינו כי המצב הבריאותי של בני משפחותיהם הוא קשה והם דורשים מהרשות הפלסטינית
לממן את העברת לטיפול בבתי חולים בישראל )וטן 17 ,ביוני .(2020

157-20

