חדשות הטרור והסכסוך הישראלי -פלסטיני
 29-23ביוני 2021

ע יק ר י ת מ ונת ה מ צ ב
יהודה ושומרון :השבוע סוכלו שני פיגועים בישוב יצהר ובמעבר קלנדיא שבצפון ירושלים .ברחבי יהודה ושומרון
נמשכו השבוע אירועי יידוי האבנים והשלכת בקבוקי תבערה לעבר אזרחים וכלי רכב ישראליים הנעים בכבישים.
סמוך למאחז אביתר)דרומית לשכם( נמשכו הפגנות המחאה של הפלסטינים תוך הפעלה של "יחידות הטרדה
לילית".

במאי 2019
רצועת עזה :בתום הערכת מצב ביטחונית ובאישור הדרג המדיני ,הוחלט בישראל על הרחבת מרחב הדיג ברצועת

עזה משישה לתשעה מיילים ימיים ועל אישור הכנסת חומרי גלם למפעלים אזרחיים חיוניים מישראל לרצועת עזה דרך
מעבר כרם שלום .החל מ 27-ביוני  2021אושרה גם העברת דלק לתחנת הכוח המספקת חשמל .זאת ,בהמשך
להעברת דלק למגזר הפרטי שהתאפשרה מאז סיום מבצע "שומר החומות".
בפגישה של נציגי הארגונים הפלסטינים ברצועה הודיעו הארגונים ,כי לא יסכימו לכרוך את פעולות שיקום רצועת עזה
בעסקת השבויים והנעדרים וכי בחרו לאפשר למתווכים לקדם את שיקום הרצועה בימים הקרובים לפני החזרת הלחץ
העממי ) 23 ,quds.nביוני .(2021
טלטלה פנימית ברשות :ב 24-ביוני  2021נהרג נזאר בנאת ,פעיל פוליטי פלסטיני שביקר את הרשות ,לאחר
שנעצר בידי פעילי מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית .פרשת מותו מטלטלת את הרחוב הפלסטיני מזה
מספר ימים והיא מזינה קמפיין הסתה ודה לגיטימציה נגד אבו מאזן וממשלת הרשות בראשות מחמד אשתיה.
בעקבות ההודעה על מותו פרץ גל של הפגנות רבות משתתפים ברחבי יהודה שומרון ,בהן נשמעו קריאות גנאי לאבו
מאזן ולרשות .ההפגנות דוכאו באלימות .גם חמאס והג'האד האסלאמי בפלסטין תקפו הרשות .גם בזירה הבינלאומית
מתחו ביקורת על הרשות בגין האירוע ודיכוי ההפגנות האלימות שבעקבותיו .הרשות מצדה הודיעה על הקמת וועדת
חקירה.
פעילות מול בית הדין הפלילי הבינלאומי :משרד החוץ ברשות הפלסטינית דרש מכרים ח'אן ,התובע הכללי להזדרז
ולתת עדיפות לתיקים שהעבירו הפלסטינים ואשר התקבלה החלטה לקיים חקירה בגינם .כמו כן ,קרא להתחיל בחקירה
של "הפשעים" שישראל מבצעת בירושלים.

יה וד ה וש ומ ר ון
ס יכ ול פ יג וע ים
אדם זוהה על ידי תצפיות צה"ל כשהוא מתקרב לישוב יצהר .כשהגיעו כוחות לאזור בו שהה זיהו כי החשוד
חמוש בסכין .בוצע לעברו נוהל מעצר חשוד הוא נורה בפלג גופו העליון )דובר צה"ל 25 ,ביוני .(2021
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הסכין שנמצאה בידי הפלסטיני )ביטחון יצהר  25 ,ביוני .(2021

פלסטינית שהגיעה למעבר קלנדיא )צפונית לירושלים( החלה לרוץ לעבר הכוחות במעבר כשבידה חפץ .היא
נעצרה על ידי לוחמי משמר הגבול ומאבטחים אזרחיים המאיישים את המעבר )הצלה ללא גבולות יו"ש  28 ,ביוני
.(2021

ייד וי א ב נ ים  ,ה ש ל כ ת ב ק ב וק י ת ב ע ר ה וא יר וע ים נ וס פ ים
השבוע נמשכו אירועי יידוי האבנים והשלכת בקבוקי תבערה לעבר אזרחים וכלי רכב ישראליים הנעים
בכבישים .להלן אירועים בולטים:
 28ביוני  : 2021אבנים יודו לעבר אוטובוס סמוך לחזמא )צפונית מזרחית לירושלים( .נהג האוטובוס
נפצע באורח קל .נזק נגרם לאוטובוס )הצלה ללא גבולות יו"ש  28 ,ביוני .(2021
 27ביוני  :2021אבנים יודו לעבר כלי רכב באזור סנג'יל )צפונית מזרחית לראמאללה( .לא היו נפגעים.
נגרם נזק לכלי רכב )הצלה ללא גבולות יו"ש 27 ,ביוני .(2021
 27ביוני  :2021במהלך פעילות כוחות הביטחון הישראליים במחנה הפליטים שעפאט )מזרח ירושלים(,
החלו הפרות סדר אלימות שכללו יידויי אבנים ובקבוקי תבערה לעבר הכוחות  .שני פלסטינים נעצרו.
ארבעה לוחמים נפצעו באורח קל )דוברות המשטרה 27 ,ביוני .(2021
 27ביוני  :2021שלושה בקבוקי תבערה הושלכו לעבר כלי רכב בכביש ירושלים-גוש עציון ,דרומית
לצומת אלח'אצ'ר  .לא היו נפגעים )הצלה ללא גבולות 27 ,ביוני .(2021
 27ביוני  :2021אבנים יודו לעבר כלי רכב באזור תפוח )סמוך לאריאל( .לא היו נפגעים .נגרם נזק לכלי
הרכב )הצלה ללא גבולות יו"ש  27 ,ביוני .(2021
 26ביוני  :2021אבנים יודו לעבר אוטובוס סמוך למעלה לבונה )דרומית מזרחית לאריאל( .לא היו
נפגעים .נגרם נזק לשמשת האוטובוס )הצלה ללא גבולות יו"ש  26 ,ביוני .(2021
 26ביוני  :2021בקבוקי תבערה הושלכו לעבר כוחות הביטחון הישראליים סמוך לחזמא )צפונית
מזרחית לירושלים( .לא היו נפגעים )הצלה ללא גבולות יו"ש  26 ,ביוני .(2021
 25ביוני  :2021אבנים יודו לעבר כלי רכב באזור מגדלים לכיוון תפוח .אישה אחת נפגעת חרדה .נגרם
נזק לשלושה כלי רכב )הצלה ללא גבולות יו"ש 25 ,ביוני .(2021
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 25ביוני  :2021לוחמי משמר הגבול של משטרת ישראל עצרו שלושה חשודים בירי זיקוקים לעבר בית
בעיר העתיקה בירושלים .לוחמים שהגיעו למקום איתרו ותפסו שתי כוורות זיקוקים ואת שלושת היורים
)הצלה ללא גבולות יו"ש  25 ,ביוני .(2021
 24ביוני  :2021אבנים יודו לעבר כלי רכב בין שבי שומרון לעינב )צפונית מערבית לשכם( .לא היו
נפגעים .נגרם נזק לכלי הרכב )הצלה ללא גבולות יו"ש  24 ,ביוני .(2021
 24ביוני  :2021אבנים יודו לעבר אוטובוס סמוך לשקבא )צפונית מערבית לראמאללה( .לא היו נפגעים.
נגרם נזק לכלי רכב )הצלה ללא גבולות יו"ש  24 ,ביוני .(2021
 23ביוני  :2021אבנים יודו לעבר אוטובוס בין מגדלים לתפוח )סמוך לאריאל( .אדם אחד נפצע באורח
קל .נזק נגרם לשמשת האוטובוס )הצלה ללא גבולות יו"ש  23 ,ביוני .(2021
 23ביוני  :2021אבנים יודו לעבר כלי רכב סמוך לדיר קדיס )מערבית לרמאללה( .אדם נפצע באורח
קל )הצלה ללא גבולות יו"ש  23 ,ביוני .(2021
 23ביוני  :2021מסתערבי משמר הגבול של משטרת ישראל ,הפועלים במזרח ירושלים ,עצרו חשוד
ביידוי אבנים לעבר כוחות הביטחון ,שגרם לפציעה של לוחם משמר הגבול .בחיפוש בביתו של החשוד
נתפסו מספר בקבוקי תבערה מוכנים לשימוש וכלים המשמשים ליידוי אבנים )הצלה ללא גבולות יו"ש ,
 23ביוני .(2021
 22ביוני  :2021אבנים יודו לעבר אוטובוס בכביש עוקף חוסאן ,סמוך לביתר)דרומית מערבית
לירושלים( .לא היו נפגעים .נגרם נזק לכלי רכב )הצלה ללא גבולות יו"ש  22 ,ביוני .(2021
 22ביוני  :2021אבנים יודו לעבר כלי רכב באזור לובן אלשרקיה )צפונית מזרחית לרמאללה( .לא היו
נפגעים .נגרם נזק לכלי רכב )הצלה ללא גבולות יו"ש  22 ,ביוני .(2021
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" יב וא " יח יד ות ה ה ט ר ד ה ה ל יל ית ל יה וד ה וש ומ ר ון
במהלך ההפגנות הנערכות מידי יום באזור ביתא דרומית לשכם ,במחאה על הקמת מאחז אביתר קראה
חמאס ביהודה ושומרון לפלסטינים לצאת לכיוון ג'בל צביח ולהתחיל את פעולות "ההטרדה הלילית" )שהאב23 ,
ביוני  .(2021ברשתות החברתיות הפלסטיניות התגאו בכך שרעיון יחידות ההטרדה הלילית ,שהוקמו בשעתו
ברצועת עזה ,יובא ליהודה ושומרון והוא מיושם כעת באזור ביתא .באחת הפעולות אף השתתף מחמד חמדאן,
מזכיר תנועת פתח באזור שכם ,אשר שיבח את השימוש שעושים המפגינים הפלסטינים במקום באבנים
והבערת הצמיגים )דף הפייסבוק של אזור שכם של פתח 24 ,ביוני  .(2021אסאמה אלקואסמי ,דובר פתח,
שיבח בראיון את "ההתנגדות העממית" המתרחשת בביתא וקרא להסלימה )הטלוויזיה הפלסטינית 24 ,ביוני
.(2021

" 1פיגועים משמעותיים" מוגדרים על-ידי מרכז המידע כפיגועי ירי ,דקירה ,דריסה והטמנת מטענים או פיגועים משולבים.
לא נכללים בהם יידויי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה.
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קריאה ברשתות החברתיות לגיוס של  100אלף משתתפים בפעילות ההטרדה הלילית
)חשבון הטוויטר של סלימאן אלתעמרי 23 ,ביוני (2021

מימין  :פעילות יחידת ההטרדה הלילית )חשבון הטוויטר של  28 , PALINFOביוני  .(2021משמאל :
פלסטינים במהלך פעילות ההטרדה הלילית )דף הפייסבוק של  28 ,QUDSNביוני (2021

בנאום שנשא אבו מאזן בסיום כינוס המועצה המהפכנית של פתח הוא שיבח את העימותים בביתא בציינו
כי היא מהווה כיום סמל וגאווה עבור "ההתנגדות העממית" של העם הפלסטיני .אבו מאזן שיבח את תושבי
ביתא המגיעים מידי יום לג'בל צביח כדי להבעיר צמיגים במסגרת "ההתנגדות העממית בדרכי שלום" ובירך
על פעילותם בציינו כי ההתנחלות הזו בג'בל צביח תיפול ,וכל ההתנחלויות חובה שיפלו בדרך זו )דף הפייסבוק
של אבו מאזן 23 ,ביוני .(2021
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אבו מאזן בנאום הסיכום של כינוס המועצה המהפכניתשל פתח
)דף הפייסבוק של אבו מאזן 23 ,ביוני (2021

גם הטלוויזיה הפלסטינית ,הכפופה ישירות למשרדו של אבו מאזן ,ממשיכה לעודד את הפגנות המחאה.
במסגרת זו ,פרסמה פוסט לפיו ביתא נאבקת בכיבוש ובהתנחלויות .בתמונה מונף דגל צהוב של פתח )דף
הפייסבוק של הטלוויזיה הפלסטינית 23 ,ביוני .(2021

פוסט בדף הפייסבוק של ערוץ הטלוויזיה הפלסטינית המביע תמיכה במאבקם של תושבי ביתא" :ביתא
מתנגדת לכיבוש ולהתנחלות" )דף הפייסבוק של הטלביזיה הפלסטינית 23 ,ביוני .(2021

ד ר ום יש ר א ל
יר י ר ק ט ות ל ע ב ר יש ר א ל
מאז ההכרזה על הפסקת האש ,ב 22-במאי  ,2021לא אותרו שיגורי רקטות ופצצות מרגמה לעבר ישראל.
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ר צ וע ת ע זה
ה ק ל ות ל ר צ וע ה
מתאם פעולות הממשלה בשטחים הודיע ,כי בתום הערכת מצב ביטחונית ובאישור הדרג המדיני ,הוחלט על הרחבת
מרחב הדיג ברצועת עזה משישה לתשעה מיילים ימיים ועל אישור הכנסת חומרי גלם למפעלים אזרחיים חיוניים
מישראל לרצועת עזה דרך מעבר כרם שלום החל מ 25-ביוני  .2021צעדים אלה מותנים בשמירה על היציבות
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הביטחונית )דוברות מתאם פעולות הממשלה בשטחים 24 ,ביוני  .(2021החל מ 27-ביוני  2021אושרה גם העברת דלק
לתחנת הכוח דרך מעבר כרם שלום זאת בהמשך להעברת דלק למגזר הפרטי שהתאפשרה מאז סיום מבצע "שומר
החומות" )מתאם פעולות הממשלה בשטחים 27 ,ביוני .(2021
ב 28 -ביוני  2021חודשה אספקת הדלק לרצועה דרך מעבר כרם שלום ,לראשונה מאז מבצע "שומר החומות",
הסולר ממומן על ידי קטר והוא מיועד להפעלת תחנת הכוח המספקת חשמל .בעקבות הכנסת הדלק הודיעה חברת
החשמל ברצועה על הרחבת פעילות תחנת הכוח .תור ונסלנד ,המתאם המיוחד של האו"ם לתהליך השלום במזרח
התיכון ,אמר כי משלוחי הדלק במימון קטרי ,עבור תחנת הכוח ,ימשכו תחת פיקוח האו"ם ) 27 ,ReliefWebביוני
.(2021

מימין :הכנסת דלק עבור תחנת הכוח מישראל לרצועה )חשבון הטוויטר של חסן אצליח  28 ,ביוני .(2021
משמאל :דייגים מעזה מציגים לראווה את השלל היומי לאחר שישראל הגדילה את מרחב הדיג )ערוץ הטלגרם של
שהאב 28 ,ביוני (2021

ס יוע ל ר צ וע ה
דובר אונר"א ,עדנאן אבו חסנה ,הודיע כי סיוע כספי בגובה של  2,000דולרים מטעם אונר"א יוענק ל7,500-
משפחות שבתיהן נהרסו במהלך מבצע שומר החומות )פלסטין אליום 27 ,ביוני .(2021

פ ג יש ת ה א ר ג ונ ים ב ר צ וע ה
ב 22-ביוני  2021התקיימה פגישה של נציגי הארגונים הפלסטינים ברצועה במשרדו של יחיא אלסנואר ,ראש
הלשכה המדינית של חמאס ברצועת עזה .על דיווחים פלסטינים בפגישה נדונו האירועים האחרונים ברצועה
וניסיונות ישראל "לסחוט את העם הפלסטיני" ברצועת עזה תוך שהיא משלה עצמה שיש ביכולתה להכניע את
"ההתנגדות" באמצעות יצירת משבר הומניטארי או להסיט את הרצועה מהבעיות הלאומיות הגדולות .בתום הפגישה
הזהירו הארגונים את ישראל מפני ההשלכות של "סחבת בהסרת המצור מהרצועה" ושל עיכוב בתהליך השיקום .כמו
כן ,ציינו כי לא יסכימו שיפעילו לחץ על הפלסטינים או ינסו לקשור בין סוגיית השיקום לסוגיית חילופי השבויים והנעדרים
)שהאב 22 ,ביוני  .(2021כמו כן דווח ,כי בישיבת הארגונים הסכימו הנוכחים להעניק זמן נוסף למתווכים לפני שהם
יסלימו את המצב )אלערבי אלג'דיד 23 ,ביוני .(2021
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מפגש הארגונים בראשות יחיא אלסנואר )חשבון הטוויטר של חסן אצליח  22 ,ביוני (2021

בעקבות הפגישה אמר עבד אללטיף אלקאנוע ,דובר חמאס ,כי מפגש הארגונים ,בראשות אלסנואר ,עסק בדרכים
להתמודד עם "הסחבת הישראלית" ובפעולות "ההתגרות" של ישראל בשכונת שיח' ג'ראח .לאחר הפגישה הודיעו
הארגונים כי לא יסכימו לכרוך את פעולות השיקום בעסקת שבויים ונעדרים וכי בחרו לאפשר למתווכים לקדם את שיקום
הרצועה בימים הקרובים לפני החזרת הלחץ העממי ) 23 ,quds.nביוני  .(2021חאזם קאסם ,דובר חמאס ,מסר לאחר
הפגישה ,כי חמאס פועלת לאיחוד העמדה הפלסטינית בין אם העמדה המדינית או הפעילות בשטח שבאה לידי ביטוי
בטקטיקות של "התנגדות" )דניא אלוטן 23 ,ביוני .(2021

א יומ י ח מ א ס ל ש וב ל פ ע יל ות צ ב א ית
פרשן מקורב לחמאס ציין כי האפשרות לחזור לשימוש ב"אמצעים הקשוחים" מול ישראל כמו בלוני תבערה קיימת
בהחלט וכל תגובה צבאית ישראלית נגד אמצעים עממים אלה תענה בתגובה מצד כוחות "ההתנגדות" .הם יגיבו
לתוקפנות הישראלית ולא יסכימו לכפייה של כלי מאבק חדשים .עבד אללטיף אלקאנוע ,אמר כי הקהילה
הבינלאומית אינה לוקחת אחריות ולוחצת על ישראל לעצור את "התוקפנות" שלה נגד הפלסטינים בירושלים ולהסיר
את "המצור" מעל רצועת עזה  .לדבריו ,במהלך ביקור שליח האו"ם ברצועה חמאס הבהירה לו שהיא אינה מוכנה
לקבל שום פעולת סחטנות מצד ישראל אלא רק יישום צעדים אמתיים שיביאו להסרת "המצור" באופן מלא
)סוא 23 ,ביוני .(2021

ב יק ור מ ש ל ח ת ח מ א ס ב ר א ש ו ת א ס מ א ע י ל ה נ י ה ב ל ב נ ו ן
אסמעיל הניה ,ראש הלשכה המדינית של חמאס ,המשיך את סיורו המדיני בראש משלחת בכירי חמאס .לאחר
שביקר במרוקו ומאוריטניה יצאו חברי המשלחת לביקור בן מספר ימים בלבנון )שהאב 27 ,ביוני  .(2021עד עתה
התקיימו בלבנון שתי פגישות עם מישל עון ,נשיא לבנון ,עם חסן דיאב ,ראש ממשלת המעבר ,ועם נביה
ברי ,יו"ר הפרלמנט )שהאב 28 ,ביוני .(2021
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מימין :משלחת חמאס בראשות אסמאעיל הניה עם הגעתה ללבנון ) )אתר חמאס 27 ,ביוני  .(2021משמאל
פגישת הניה עם מישל עון )ערוץ הטלגרם של שהאב 28 ,ביוני (2021

לאחר הפגישה עם עון קיים הניה מסיבת עיתונאים בה ציין ,כי המשלחת הציגה בפני הנשיא עון את ההשלכות
האסטרטגיות של העימות האחרון ברצועת עזה .בתשובה לשאלה האם הביקור קשור לשיתוף הפעולה הביטחוני
שהתקיים בין חמאס וחזבאללה ,התחמק הניה מתשובה וציין שחמאס מנהלת את "ההתנגדות" כתנועה
פלסטינית ואינה מחליטה עבור אף גורם בלבנון או מחוצה לה כיצד להתנהג כלפי ישראל )אלמנאר 28 ,ביוני
.(2021

צ יון יום ה ש נ ה ל ח ט יפ ת ג ל ע ד ש ל יט
יום השנה ה 15-לחטיפתו של גלעד שליט היווה הזדמנות עבור חמאס לשוב ולציין את עמדתה בנושא שחרור
האסירים מבתי הכלא בישראל .בהצהרה שפרסמה חמאס לרגל האירוע צוין שחמאס מסרבת להתפשר בנושא
האסירים מבלי להתחשב בלחצים שיופעלו עליה ובמחיר )אתר חמאס 25 ,ביוני  .(2021להלן התבטאויות נוספות:
הזרוע הצבאית של חמאס פרסמה סקירה כתובה של אירועי החטיפה ותוצאותיה וציינה כי גדודי אלקסאם
הם עדיין התקווה של האסירים לחירות וכי הם עובדים לילות כימים כדי לשחררם בהקדם האפשרי )אתר הזרוע
הצבאית 25 ,ביוני .(2021
עבד אללטיף אלקאנוע אמר ,כי האסטרטגיה של חטיפת חיילים תמשיך להיות האופציה הטובה
והמועילה ביותר כדי לשחרר את האסירים ולרוקן את בתי הכלא בישראל .עוד ציין כי חמאס לא תסכים לשום
מחיר בתמורה לאסירים מלבד אסירים )שהאב 25 ,ביוני .(2021
ח'ליל אלחיה ,חבר הלשכה המדינית של חמאס ,קרא למשפחות השבויים והנעדרים בישראל להפעיל
לחץ על ממשלת ישראל כדי לשחרר את השבויים .הוא הדגיש ,כי אין חדש בנושא וציין כי חמאס כבר ציינה בפני
כל נציגי מדינה או ארגון שהיא פוגשת כי היא מוכנה לחתום על עסקה במהירות האפשרית ביום שישראל תהיה
רצינית )אלאקצא 26 ,ביוני .(2021

פ ת יח ת מ ח נ ות ה ק יץ ב ר צ וע ת ע ז ה
הזרוע הצבאית של חמאס הודיעה על פתיחת מחנות הקיץ "חלוצי השחרור" תחת הכותרת "חרב ירושלים"
)אלאקצא 26 ,בינוי  .(2021לדברי חמאס ,למחנות הקיץ מספר מטרות ,ביניהן הטמעת ערכי האסלאם בקרב
הנערים ,הטמעת ערכים לאומיים ,שייכות לאדמה הקדושה ,הכנה לשלב השחרור והשיבה .תכני המחנות כוללים
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תכניות ביטחוניות ,פעילות צופים ואימונים צבאיים )אתר  26 ,QUDSNביוני  .(2021אבו עבידה ,דובר הזרוע
הצבאית של חמאס ,דיבר על חשיבות המחנות וההתמקדות של הזרוע הצבאית בדור הצעיר .הוא הזכיר את
דברי הנביא מחמד על ניצחון באמצעות הצעירים ואת דברי אחמד יאסין מייסד חמאס שאמר שהמערכה עם
האויב היא על הדור הצעיר ומי שינצח אצל הדור הצעיר ינצח במערכה כולה )אמד 27 ,ביוני  .(2021גם הזרוע
הצבאית של הג'האד האסלאמי בפלסטין הודיעה במקביל ,על פתיחת מחנות הקיץ מטעמה )פלסטין אליום26 ,
ביוני .(2021

מימין :הזרוע הצבאית של חמאס משיקה את מחנות הקיץ ) 26 , YOUTUBEביוני .(2021
משמאל :כרזה של מחנות הקיץ של הזרוע הצבאית של חמאס )אתר גדודי עז אלדין אלקסאם 29 ,ביוני
(2021

אימונים צבאיים במחנות הקיץ של חמאס )אתר אמד 27 ,ביוני (2021
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מ י מ ו ן ה פ ע יל ות ה צ ב א ית ש ל ח מ א ס
ג'וש גוטהיימר ,חבר הקונגרס מטעם המפלגה הדמוקרטית ,ובריאן מאסט ,חבר קונגרס מטעם המפלגה
הרפובליקנית ,הציגו באופן רשמי חקיקה דו מפלגתית תחת השם "חוק מניעת מימון בינלאומי של חמאס".
מטרת החקיקה להטיל סנקציות כלכליות על כל ממשלה ,סוכנות או יחידים ,אשר מסייעים לחמאס ולג'האד
האסלאמי בפלסטין או לגופים המקושרים עמם .להצעת החוק יש עתה למעלה מחמישים נותני חסות משתי
המפלגות )אתר חבר הקונגרס ג'וש גוטהיימר 23 ,ביוני .(2021
בהקשר זה ,דיווח וול סטריט ג'ורנל  ,כי בכיר בחמאס חשף שמאז המערכה האחרונה ברצועת עזה ,ניכרת
עלייה בנפח התרומות המועברות לחמאס ולג'האד האסלאמי בפלסטין במטבעות וירטואליים תוך עקיפת
הסנקציות הבינלאומיות למימון הפעילות הצבאית שלהם .לדברי הכתבה מבצע "שומר החומות" הסב את
תשומת הלב הבינלאומית לאתרים שמפעילה הזרוע הצבאית של חמאס הכוללים גם קריאה לתרומות ,שרובן
מיועדות עבור מטרות צבאיות .גם החברת הבריטית  Ellipticהעידה כי זיהתה עלייה בנפח התרומות במטבע
ביטקוין המועברות לזרוע הצבאית של חמאס מאז תחילת מבצע "שומר החומות" )וול סטריט ג'ורנל 2 ,ביוני
.(2021

ה ר ש ות ה פ ל ס ט ינית
ע ימ ות ים ב ר ש ות ה פ ל ס ט ינ ית ב ע ק ב ות ה ר יג ת ו ש ל נ ז א ר ב נ א ת
ב 24-ביוני  2021נהרג נזאר בנאת ,בשעה שהיה בידי מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית ,שעצרו אותו
בבית בו שהה בחברון .נזאר בנאת הוא פעיל פוליטי פלסטיני שהיה מועמד בבחירות האחרונות למועצה המחוקקת
מטעם רשימת החירות והכבוד הלאומית .בנאת היה ידוע כמבקר חריף של התנהלות הרשות הפלסטינית .הוא האשים
את בכירי הרשות בשחיתות ושיתוף פעולה ביטחוני עם ישראל .לאחרונה הוא גם תקף אותה על עסקת החיסונים
שערכה עם ישראל .על פי הדיווחים הוא הוכה בעת מעצרו אך נלקח מביתו בעודו על שתי רגליו .כשלוש שעות לאחר
שנעצר הודיע מושל חברון על מותו עקב התדרדרות במצבו הבריאותי לאחר המעצר )פלסטין אליום 24 ,ביוני .(2021

נזאר בנאת )צפא  24 ,ביוני (2021
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פרשת מותו טילטלה את הרחוב הפלסטיני והיא מזינה קמפיין הסתה ודה לגיטימציה נגד אבו מאזן וממשלת
הרשות בראשות מחמד אשתיה .בעקבות ההודעה על מותו פרץ גל של הפגנות רבות משתתפים ברחבי יהודה
שומרון ,בהן נשמעו קריאות גנאי לאבו מאזן ולרשות .נראה שרוב ההפגנות היו מזוהות עם חמאס .במהלך ההפגנות היו
עימותים אלימים בין המפגינים לבין אנשי מנגנוני הביטחון )שחלקם נטמעו בקהל בלבוש אזרחי( ,מספר מפגינים
ועיתונאים נפגעו )שהאב 24 ,ביוני  .(2021גם ברחבת מסגד אלאקצא הושמעו ביום שישי קריאות גנאי של מאות
מתפללים נגד אבו מאזן והרשות בתום תפילות הצהרים .הנוכחים החלו לקרוא קריאות,וכוחות המשטרה הישראלים
מנעו מהם לארגן מחאת דגלים ברחבת המסגד .במקביל ,התקיימו במספר מוקדים הפגנות תמיכה באבו מאזן וברשות
הפלסטינית.

הפגנות מחאה בראמאללה )חשבון הטוויטר של  26 ,24 ,PALINFOביוני (2021

מימין  :פעילי פתח חמושים מבצעים ירי באוויר בחברון כתמיכה באבו מאזן )ערוץ הטלגרם של שהאב 28 ,ביוני
 .(2021משמאל  :מפגן תמיכה של פתח באבו מאזן בחלחול )ופא 28 ,ביוני (2021

למעט תגובת מחמד אשתיה ,לא נרשמה תגובה רשמית מצד בכירי הרשות על מותו  .אולם  ,הם הודיעו על הקמת
וועדת חקירה בראשות מחמד אלשלאלדה ,שר המשפטים )ופא 24 ,ביוני  .(2021במהלך ישיבת הממשלה השבועית
ציין מחמד אשתיה ,שוועדת החקירה מבצעת את עבודתה באופן מקצועי ושקוף במטרה לחשוף את האמת ולהציג
את הדברים באור נכון במסגרת החוק הפלסטיני )ופא 28 ,ביוני  .(2021שר המשפטים ,העומד בראש ועדת החקירה,
מסר שממצאי החקירה יפורסמו ב 29-ביוני ) 2021חשבון הטוויטר פאל אינפו 28 ,ביוני  .(2021משפחתו של בנאת
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מסרה ,כי הם ידחו את תוצאות ועדת החקירה שרוב חבריה ,לדבריהם ,מייצגים את הרשות הפלסטינית )אלמיאדין28 ,
ביוני .(2021
האירוע נוצל על ידי הנהגת חמאס והג'האד האסלאמי בפלסטין לתקוף את הרשות .אסמאעיל הניה התקשר
לאשתו של בנאת והביע תנחומיו )פלסטין אליוום 24 ,ביוני  .(2021כלי התקשורת של חמאס הג'האד האסלאמי ושאר
הארגונים סיקרו בהרחבה את האירועים וקראו להתפטרות הנהגת הרשות .להלן התבטאויות בנושא:
בהודעה רשמית שפרסמה חמאס היא הטילה את האחריות למותו על אבו מאזן ומסרה כי פעולה זו היא
במסגרת שרשרת פעולות ופשעים של הרשות הפלסטינית נגד בני העם הפלסטיני .חמאס קראה לנקוט צעדים
נגד האחראים למותו ולציבור להשתתף בהלוויה )אתר חמאס 24 ,ביוני .(2021
ח'ליל אלח'יה ,בכיר חמאס ,טען שהריגתו של בנאת היא הריגתו של מהפכן שהייה סמל להתקוממות נגד
השחיתות .הוא גינה את רוצחיו וציין כי לאחר שהבחירות בוטלו מתקיים תהליך של ביטול הדמוקרטיה וחירויות
הפרט שמשרת את ישראל ואת הרשות )"אדוני התיאום הביטחוני"( .הוא גם ציין כי על רוצחיו לעמוד לדין ושיבח
את כל מי שמחה על הריגתו )אלאקצא  25ביוני .(2021
סאמי אבו זהרי ,בכיר חמאס ,אמר כי הם מגנים את פשע חיסולו של נזאר בנאת על ידי מנגנוני הביטחון
של הרשות וכי הפשע הזה משקף את המדיניות העקובה מדם של הרשות בחיסול חשבונות .הוא קרא לשפוט
את רוצחיו של בנאת והטיל את האחריות על מחמד אשתיה )סוא 24 ,ביוני . (2021
חאזם קאסם ,דובר חמאס ,אמר כי הרשות מוכיחה את חוסר האונים שלה לספק הישגים לאומיים
באמצעות שיגור מנגנוני הביטחון כדי לחבל בעניין הפלסטיני )אלמיאדין 24 ,ביוני .(2021
בג'האד האסלאמי בפלסטין ציינו ,כי הריגתו חשפה את היקף הפגיעה בחירויות ואת הרדיפה אחר כל המתנגדים
למדיניות הרשות ,אשר עומדים באומץ במאבק בשחיתות .זיאד אלנח'אלה ,מזכ"ל הג'האד האסלאמי בפלסטין,
פרסם הצהרה בה הביע תנחומים בשמו ובשם הארגון על מותו  .אלנח'אלה טען כי הרשות כבר לא מייצגת את העם
הפלסטיני ואת שאיפותיו וציין שהריגתו חצתה את כל הקווים האדומים )פלסטין אליום 26 ,ביוני .(2021
גם גופים בינלאומיים ומדינות מתחו ביקורת על הרשות והביעו דאגה מהמצב .נד פרייס ,דובר מחלקת המדינה
של ארה"ב  ,ציין כי ארה"ב מוטרדת מאד מהאירוע וביקש מהרשות לבצע חקירה יסודית ושקופה  .הוא ציין כי יש להם
חששות מהגבלות שמציבה הרשות בנושא חופש הביטוי וההטרדה של פעילים וארגוני חברה אזרחיים .משרד נציג
האיחוד האירופאי בירושלים גינה את האלימות שגילו מנגנוני הרשות נגד המפגינים .לדברי ההודעה על הרשות להבטיח
את חופש הביטוי ,הדעה וההפגנה .משרד זכויות האדם של האו"ם בשטחים הפלסטינים מסר כי הם מזועזעים ממה
שעשו כוחות הביטחון הפלסטינים בראמאללה וכי צוותים שלהם היו עדים לשימוש בכוח ברוטאלי כלפי המפגינים וראה
כיצד עבודת עיתונאים וארגוני זכויות אדם נמנעה )אלקדס 27 ,ביוני .(2021
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מימין :קריקטורה המטילה את האחריות להריגת נזאר בנאת על אבו מאזן "רציחת הפעיל הפוליטי נזאת
בנאת" )חשבון הטוויטר של  24 ,PALINFOביוני  .(2021משמאל:קריקטורה בעקבות העימותים האלימים
עם כוחות ביטחון פלסטיניים לפיה מנגנוני הביטחון הפלסטיניים מופעלים מרחוק ע"י ישראל )חשבון
הטוויטר של  24 ,PALINFOביוני (2021

ה מ צ ב ה כ ל כ ל י ב ר ש ות
מחמד אשתיה מסר כי הרשות עומדת בפני קשיים כלכליים בשל הניכויים מכספי הסילוקין לצד התחייבויות של
הרשות לרצועה .לדבריו ,ממוצע ההוצאות שהרשות משלמת לרצועת עזה מסתכם ב 140-מיליון דולרים .בנוסף ציין
שהרשות נשענת על מדינות ערב כדי לצאת מהמשבר הכלכלי אתו היא מתמודדת )סוא 22 ,ביוני .(2021
משרד האיחוד האירופאי בירושלים מסר ,כי לא יסופקו כספים לרשות הפלסטינית לפני חודש אוקטובר  2021בשל
סיבות מנהלתיות וטכניות .יצוין ,כי התרומה האירופאית לרשות עומדת על סכום של  300מיליון יורו )סוא 22 ,ביוני .(2021

ס יוע ל ר ש ות
ב 22-ביוני  2021השתתף מחמד אשתיה בטקס חתימת הסכם עם האיחוד האירופי להענקת הלוואות בגובה
של  425מיליון דולר לבנקים פלסטינים במטרה לעודד ולהמריץ את הסקטור הפרטי הפלסטיני .ההסכם נחתם
בין נציג האיחוד האירופי ברשות הפלסטינית לבין פראס מלחם ,יו"ר רשות המטבע הפלסטינית .במהלך
הטקס אמר אשתיה ,כי חתימת ההסכם מצביעה על האמון הרב לו זוכה מערכת הבנקאות הפלסטינית מצד
האיחוד האירופי .בדברי oשנשא באנגלית הדגיש אשתיה שהפלסטינים נלחמים בתקופה נגד ווירוס כפול:
מגפת הקורונה ו"הכיבוש" הישראלי )דף הפייסבוק של מחמד אשתיה 22 ,ביוני .(2021
ב 23-ביוני  2021השתתף אשתיה בטקס חתימת הסכם מימון נורווגי בסך שלושה מיליון דולרים למימון פעילות
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנים  .2023-2021בטקס השתתפה נציגת שגרירות נורבגיה אשר הדגישה את
תמיכת ממשלת נורבגיה מזה שנים בפעילות הלשכה )דף הפייסבוק של מחמד אשתיה 23 ,ביוני .(2021
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אשתיה בטקס חתימת הסכם עם האיחוד האירופי
)דף הפייסבוק של מחמד אשתיה 22 ,ביוני (2021

פ ע יל ות מ ול ב ית ה ד ין ה פ ל יל י ה ב ינ ל א ומ י
משרד החוץ ברשות הפלסטינית דרש מכרים ח'אן ,התובע הכללי בבית הדין הפלילי הבינלאומי ) ,(ICCלהזדרז
ולתת עדיפות לתיקים שהעבירו הפלסטינים ואשר התקבלה החלטה לקיים חקירה בגינם .כמו כן קרא להתחיל בחקירה
של "הפשעים" שישראל מבצעת בירושלים ובפרט הגירוש שהיא כופה על תושבי שכונות שיח' ג'ראח וסילואן .משרד
החוץ הטיל את האחריות על ישראל לתוצאות ולהשלכות של פעולות הריסת הבתים והעקירה שלתושבים בירושלים
)ופא 27 ,ביוני .(2021
שעואן ג'בארין ,יושב ראש ארגון אלחק ,קיבל במהלך כנס בתורכיה את פרס זכויות האדם מטעם מרכז המחקר
האסלאמי והנושאים הבינלאומיים באוניברסיטת איסטנבול  .ג'בארין הציג ,בין השאר ,בפני באי הכנס את שיטת תיעוד
"הפרות זכויות האדם" שנוקט בהן הארגון ובפרט את הפעילות נגד "מפרי צדק" הנעשית באמצעות שיתוף פעולה עם
 ,ICCהאו"ם ומדינות התומכות בפלסטינים דוגמת אירלנד )אלחק 23 ,ביוני .(2021
ראג'י צוראני ,יושב ראש ארגון  PCHRבעזה ,השתתף בפאנל מקוון שאורגן על ידי מרכז מחקר בריטי תחת השם
"המוות ההרס והמשפט הבינלאומי בעזה" .לדברי צוראני  90%מהמטרות שהותקפו במהלך מבצע "שומר החומות"
על ידי ישראל היו אזרחיות ביניהן אזרחים ,בתי מגורים ומעבדת הקורונה היחידה ברצועת עזה .לדבריו ,הראיות
מספיקות עבור  ICCלפתיחה בחקירה של "פשעים נגד האנושות" שעשתה ישראל .גורמים נוספים שהשתתפו בכנס
בהם דווחים לשעבר של האו"ם קראו לכרים ח'אן ,להתייחס לתיק פלסטין במלוא הרצינות ולהתחיל בתביעות משפטיות
בהקדם האפשרי )פאל אינפו 26 ,ביוני .(2021

ת יע וד ע ל יית יש ר א ל ים ל ה ר ה ב ית
התקשורת הפלסטינית ממשיכה לסקר מדי יום את עלייתם של ישראלים למתחם הר הבית בליווי כוחות
משטרה .השבוע הובלט ביקורו של חבר הכנסת איתמר בן גביר במקום תוך פרסום תמונות שלו ברקע כיפת
הסלע )דף הפייסבוק של  28 ,QUDSNביוני .(2021
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כניסת ישראלים למתחם הר הבית )חשבון הטוויטר של  28 , PALINFOביוני (2021

ק ור ונה
בדו"ח שהוצג בפני הממשלה הפלסטינית בישיבתה השבועית ,צוין כי ניכרת ירידה משמעותית במספר הנדבקים
וכן במצב התפוסה בבתי החולים .יחד עם זאת התריע משרד הבריאות מפני גילוי מספר חולים במוטציית דלתא )הזן
ההודי( .ראש הממשלה אשתיה דרש ממשרד הבריאות להדגיש ,כי כל השבים ממדינות המפרץ מחויבים בבידוד ביתי
של שבועיים )ופא 28 ,ביוני .(2021
שרת הבריאות ,מי אלכילה ,הודיעה כי התגלו בקלקיליה ובסלפית שני מקרי הדבקה במוטציית דלתא של נגיף
קורונה שמקורה בהודו .לדבריה מדובר בשתי נשים שחזרו ממאע"מ )סוא 27 ,ביוני .(2021
הבית הלבן הודיע על אספקה של  14מיליון חיסונים לנגיף קורונה עבור יהודה ,שומרון ,רצועת עזה ועיראק )חשבון
הטוויטר סקיי ניוז בערבית 20 ,ביוני .(2021
משרד הבריאות ברצועה מסר ,כי הוקם מרכז חדש לביצוע בדיקות במעבר רפיח כדי לבדוק את הנכנסים לרצועה.
מרכז זה נוסף למרכזי בדיקות הקיימים )פלסטין אליום 26 ,ביוני .(2021
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