 3ביוני 2012

הארגון הבריטי הפרו-חמאסי  Viva Palestinaנחל לאחרונה כישלון,
בנסותו לשגר שיירת סיוע לחמאס ברצועה .השיירה סורבה להיכנס
ע"י השלטונות המצריים ובקרב פעיליה התגלו חילוקי דעת סביב
מעבר השיירה בסוריה ,שנוצל לצרכיו התעמולתיים של משטר בשאר

ג'ורג' גאלאוי אוסף תרומות בברטפורד בריטניה עבור ממשל חמאס ברצועה טרם יציאת השיירה לדרכה
) .(youtubeבכמה מהשיירות הקודמות הועבר סיוע כספי לממשל חמאס ברצועה

כללי
 .1הארגון הבריטי הפרו-חמאסי  Viva Palestinaנחל לאחרונה כישלון כאשר כניסתה של שיירת
סיוע ,שישית במניין ,סורבה ע"י השלטונות המצריים .בשורש הסירוב עומדת להערכתנו התנהגות
בריונית של פעילי השיירה בינואר  ,2010שניהלו עימות אלים עם כוחות הביטחון המצריים ,במעין
קדימון לפרשת ה"מרמרה" )ג'ורג' גאלאוי ,העומד בראש הארגון ,הוכרז במצרים כאישיות בלתי רצויה
בשל עימות זה( .זאת ועוד ,בקרב פעילי השיירה השישית התגלעו חילוקי דעות סביב המעבר דרך
סוריה ,מדינה המוקצית מחמת מיאוס בדעת הקהל המערבית .בסופו של דבר הכריע גאלאוי לטובת
מעבר השיירה דרך סוריה  ,שנוצל על ידי משטרו של בשאר אסד לצרכיו התעמולתיים של משטרו.
 .2ארגון " Viva Palestinaמתמחה" בשיגור שיירות יבשתיות ובהן סיוע חומרי וכספי לחמאס ולממשל
חמאס ברצועת עזה .ג'ורג' גאלאוי ,חבר פרלמנט מהשמאל הקיצוני העוין לישראל ,מרבה
בהתבטאויותיו להכפיש את ישראל ולהזדהות עם האידיאולוגיה של חמאס )כולל תמיכה ב"זכות
השיבה" של הפליטים הפלסטינים והקמת מדינה פלסטינית-חמאסית על שטחה של ארץ ישראל(.
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 .3הארגון פועל בשיתוף פעולה הדוק עם תנועת האחים המוסלמים בבריטניה ועם פעילי חמאס
המתגוררים בה )במסגרת מה שכונה בתקשורת "הקואליציה האדומה ירוקה"( .הבולט שבהם הינו
זאהר ביראוי ,פעיל חמאס אשר גם בעת שהייתו בבריטניה המשיך לשמש נציג של חמאס מטעם הגדה
המערבית במועצות וכינוסים רשמיים של חמאס מחוץ ל"שטחים" .1ביראוי היה מעורב באופן אינטנסיבי
בשיגור השיירות של  . Viva Palestinaתפקידו הפורמאלי הוגדר כדובר הארגון אולם להערכתנו הוא
משמש מעין איש קשר ביו הארגון לבין חמאס.

תלאותיה של שיירת 6 Viva Palestina

לוגו הארגון

המעבר דרך סוריה
 .4שיירת "ויוה פלסטינה  "6החלה להתארגן בבריטניה בחודש פברואר  .2012זאת ,מתוך כוונה
לצאת בחודש אפריל מלונדון ולהגיע לרצועת עזה ב"יום הנכבה" ) 15במאי  .(2012לדברי המארגנים
שיירה זו אמורה הייתה לסמל את ה"שיבה לפלסטין -זכות השיבה והחזרת הנושא הפלסטיני
למרכז תשומת הלב".
 .5השיירה יצאה לדרכה בשבוע האחרון של אפריל  2012מברדפורד )ג'ורג' גאלאוי משמש החל
משנת  2012כחבר פרלמנט מטעם מחוז ברדפורד(.

מבריטניה הגיעה השיירה לבולגריה ומשם

לתורכיה ומשם לסוריה .ג'ורג' גאלאוי עצמו לא יצא יחד עם השיירה והעדיף להגיע ישירות בטיסה
לקהיר ומשם לחבור לשיירה.

1

פירוט ראו פרסום מרכז המידע מ 2-במרץ  2011אודות מרכז השיבה הפלסטיני ) (PRCבלונדון.
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 .6במהלך המסע התעוררה מחלוקת בקרב משתתפי השיירה לגבי המעבר דרך סוריה .בעקבות
מחלוקת זו פרשו כמה קבוצות סיוע ,שטענו כי אינן מוכנות לעבור דרך סוריה והעדיפו להגיע ישירות
לקהיר בדרך האוויר .המתנגדים נימקו התנגדותם בכך שהם אינם מעוניינים לתת הזדמנות למשטר
הסורי לעשות "הון פוליטי" ממעבר המשלחת ההומניטארית לרצועת עזה .מנגד ,ג'ורג' גלאווי
מצידו לא התנגד למעבר דרך סוריה בטענה ,כי אין משמעותו תמיכה במשטר )בלוגים של משתתפי
השיירה ,טוויטר 2 ,במאי .(2012
 .7לאחר עיכובים מצד התורכים ,נכנסה השיירה ב 9-במאי לסוריה שם ממשיך המשטר לטבוח
בבני עמו .בסוריה נעשה ניצול תעמולתי של השיירה כפי שניתן היה להניח מראש .את פני השיירה
קיבלו מושל לאד'אקיה ומזכיר מפלגת הבעת' בלד'אקיה .פעילי השיירה הודו לסורים על האירוח וגינו
את הלחץ והסנקציות ,שנכפו על סוריה על ידי מדינות המערב ומדינות נוספות )סוכנות הידיעות
הסורית 9 ,במאי .(2012

מימין :פעיל השיירה בסוריה מצטלם על רקע כלי רכב צבאי שליווה את השיירה במהלך שהותה במדינה.
משמאל :השיירה עוזבת את תורכיה לסוריה ) 11במאי ( http://kiaoragaza.net/2012

 .8ב 11-במאי הגיעו משתתפי השיירה לירדן .לאחר משא ומתן עם שלטונות ירדן ,קיבלו 22
פעילים היתר מיוחד ללון בעמאן .מירדן יצאו לעבר נמל עקבה שם המתינו לאישורים המצריים
)ח'ברני 11 ,במאי; אלדסתר  13במאי .(2012 ,במקביל למסעה של השיירה ,ביקר ג'ורג' גאלאוי
בלבנון שם נועד עם נביה ברי ,יו"ר הפרלמנט ועם הנשיאים לשעבר אמיל חוד וסלים אלחצ  .בפגישה
אמר גאלאוי ,כי הסוגיה הפלסטינית עומדת מעל לכל הסוגיות הערביות וקרא לעם הסורי לאפשר את
מעבר השיירה בדרכה לרצועת עזה )אלספיר  9במאי . (2012
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סירוב הכניסה למצרים
 .9לאחר שלושה שבועות של המתנה בעקבה ,נאלצו פעילי שיירת "ויוה פלסטינה  "6לחזור
לבריטניה כלעומת שבאו משום שלא התקבלו האישורים הדרושים משלטונות מצרים לכניסתם
לרצועת עזה )שיירה נוספת מירדן ,שיצאה בסמיכות זמנים נכנסה לרצועה ללא בעיות(.
.10קוין אובנדן ,2המתאם הכללי של השיירה ,שהשתתף במשט ה"מאוי מרמרה" ,קיים מסיבת
עיתונאים בירדן במהלכה אמר ,כי השיירה השקיעה מאמצים רבים במשך כשלושה שבועות על מנת
לקבל את האישורים הדרושים למעבר .אולם ,פעילי השיירה נתקלו במכשולים מצד השלטונות
המצריים ,לטענתו "ללא סיבה ברורה" .לדבריו ,קיבלו פעילי השיירה הבטחות משלטונות מצרים שגם
חבר הפרלמנט הבריטי ג'ורג' גאלאוי ,שכניסתו למצרים נאסרה בעבר

3

יוכל להיכנס למצרים למשך

 14יום .ג'ורג' גאלאוי הגיע לקהיר ,אולם האישורים הדרושים לא הגיעו לקונסוליה המצרית בעקבה
)אלקדס 29 ,במאי .(2012
.11קוין אובנדן דיווח ,כי הסיוע שהתכוונה השיירה להביא לרצועת עזה ישלח לרצועה באמצעות
אגודת הצדקה ההאשמית בתיאום עם האיגודים המקצועיים .חלקו יחולק במחנות הפליטים בירדן
)אלדסתור 29 ,במאי  .(2012כן ציין כי קיימת ישנה כוונה לארגן שיירות נוספות )אלקדס 29 ,במאי
.(2012

נספחים
 .12רצ"ב שני נספחים:
נספח א'  -ארגון  Viva Palestinaוהשיירות שהוא משגר לחמאס ברצועת עזה
נספח ב'  -קוים לדמותו של ג'ורג' גאלאוי

2

פעיל שמאל קיצוני בבריטניה.
3
כניסתו של ג'ורג' גאלאוי )ופעילים נוספים( למצרים נאסרה מכיוון שהוא הוכרז במצרים כאישיות בלתי רצויה בשל מעורבותו
בעימות אלים עם כוחות הביטחון המצריים בעת שעמד בראש השיירה השלישית בינואר .2010
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נספח א
ארגון  Viva Palestinaוהשיירות שהוא משגר לחמאס ברצועת עזה

לוגו של השיירה האחרונה שאורגנה מטעם ארגון ויוה פלסטינה

כללי
 Viva Palestina .1הינו ארגון בריטי אנטי-ישראלי ופרו-חמאסי שבראשו עומד חבר הפרלמנט
ג'ורג' גאלאווי ,המזוהה עם השמאל הקיצוני בבריטניה .הארגון הוקם באפריל  ,2009לאחר מבצע
"עופרת יצוקה" במטרה מוצהרת להעביר סיוע הומניטארי לאזרחים הפלסטינים ברצועה .אולם בפועל,
כמו ארגונים דומים לו ,הוא פועל לקדם מטרות פוליטיות ותעמולתיות מובהקות ,ובמרכזם הכפשת
ישראל ,הפעלת לחצים בינלאומיים עליה ,חיזוק חמאס וממשל חמאס והערמת קשיים בפני קיום
הסגר הישראלי על רצועת עזה.
 .2פעילות  Viva Palestinaמתרכזת בבריטניה .הארגון פועל בשיתוף פעולה הדוק עם ארגונים
המזוהים עם האסלאם הקיצוני וחמאס ועם גופי-על וארגונים נוספים מרחבי העולם השותפים
למתקפת הדה-לגיטימציה נגד ישראל .במשך שנות קיומו שיגר הארגון שש שיירות לרצועת עזה
ופעיליו השתתפו במשט ה"מרמרה".
 .3כניסת השיירות לרצועת עזה נוצלה בעבר להעברת סיוע כספי מצד  Viva Palestinaוהן מצד
ארגונים בריטיים נוספים המזדהים עם חמאס .בכתבה באתר האינטרנט  Civil Societyהבריטי
דווח כי ארגון  Viva Palestinaלא הגיש דו"חות כספיים ל"נציבות הצדקה" )הגוף הבריטי המפקח על
אגודות הצדקה( .עוד נמסר כי הארגון מאחר כבר כמעט שנה בהגשת מידע כספי נחוץ ,שהוא נדרש
להציג כארגון צדקה ) 18 ,Civil Societyבאפריל .(2012
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שיגור שיירות לרצועת עזה
 .4פעילותו של  Viva Palestinaבשלוש שנות קיומו התמקדה ,מאז שנת  ,2009בשיגור שיירות
לרצועת עזה תחת הכינוי של "עורק חיים לעזה" ) (Lifeline for Gazaוכינויים נוספים.4

 .5שיירת ויוה פלסטינה הנוכחית היא השישית במספר אותה משגר הארגון .שיירות קודמות עשו גם
הן את דרכן מאירופה לתורכיה ,סוריה ומשם לירדן ומצרים .יצוין ,כי בשיירות קודמות נוספו לגרעין
המקורי של פעילי ויוה פלסטינה פעילים מירדן ,תורכיה ,המפרץ הפרסי וצפון אפריקה .חלק
מהפעילים הללו היו פעילי אסלאם קיצוני ,חלקם מתנועת האחים המוסלמים ,שחברו לפעילי
שמאל קיצוני אירופאים .קואליציה מעין זאת בין שמאל קיצוני לאסלאם קיצוני ,מוכרת מאירועים
קודמים כמו משט ה"מרמרה" ,והיא מהווה דפוס פעולה שכיח בקרב ארגונים ופעילים המרכיבים את
הקואליציה הבינלאומית המנהלת את מערכת הדה-לגיטימציה נגד ישראל.
 .6לשיירת  Viva Palestinaעבר של התנהגות בריונית ועימות אלים עם כוחות הביטחון
המצרים .במהלך התנהלותה של שיירת "עורק חיים ) "3דצמבר  – 2009ינואר  (2010סרבו פעילי
השיירה להישמע להנחיות השלטונות המצריים וגילו מולם גישה לעומתית ומסתייגת .זאת ,על רקע
סירוב שלטונות מצרים להתיר כניסת המשאיות של השיירה דרך מעבר רפיח

להעביר חלק

מהמשאיות ,דרך ישראל .על רקע זה ניהלו פעילי השיירה עימות אלים עם כוחות הביטחון המצריים
במהלכו נלקחו שבעה חיילים מצריים בשבי .כ 50-פעילים וחיילים נפצעו בעת העימות .5.בראייה
לאחור ניתן לראות בעימות זה מעין "קדימון" לעימות האלים ,הקשה יותר ,שיזמו וניהלו פעילי  IHHעל
גבי ה"מרמרה".

 4השיירה האחרונה למשל כונתה "שיירת השיבה"בשל הכוונה להגיע לרצועת עזה ב"יום הנכבה".
 5פרוט ראו לקט מידע מה 19-ביולי " :2010השוואה בין האלימות שהופעלה ע"י ארגון  IHHנגד כוחות צה"ל במהלך המשט
הימי )ביוני  ,(2010לבין העימות האלים שניהלו משתתפי שיירת "עורק חיים  "3עם כוחות הביטחון המצריים )ינואר ,(2010
מעלה קווי דמיון רבים ,שהחשובים שבהם הינם מרכזיות תורכיה ואופי התנהלותו האלים של ארגון ."IHH
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כוחות מצריים מתעמתים עם אנשי שיירת "עורק חיים  "3באלעריש על רקע סירוב שלטונות מצרים להתיר כניסת
חלק מהמשאיות דרך מעבר רפיח ) ,ihh.org.trינואר (2010

 .7בעקבות התקרית האלימה הודיעה מצרים ,כי לא תאפשר כניסת שיירה דומה לשטחה והכריזה
על ג'ורג' גאלאוי כ"אישיות בלתי רצויה" .מאז נוהגים המצרים משנה זהירות במתן אישורי כניסה
לפעילים והם אוסרים כניסתם של פעילים שהיו מעורבים בעבר בעימותים אלימים .בעבר ,בימי
משטרו של מבארכ ,גם נאסרה כניסתם של פעילים שהיו המזוהים עם תנועת האחים המוסלמים
והאסלאם הרדיקלי ופעילים בריטים המזוהים עם השמאל הקיצוני .6מהסירוב להתיר את כניסת
השיירה השישית אנו למדים כי מדיניות מצרים זו נותר ה בעינה גם לאחר הפלת משטר מבארכ.
 .8בשיירות שמשגר ארגון  Viva Palestinaמועבר לחמאס סיוע חומרי וכספי ,המשמש לחיזוק
ממשל חמאס ברצועה ובעקיפין גם לחיזוק תנועת חמאס .כך למשל:
א.

השיירה הראשונה נכנסה לרצועה במרץ  .2009משתתפיה נפגשו עם אסמאעיל הניה,
ראש ממשל חמאס ,והעבירו לו ציוד וכסף .לשיירה התלוו כמה נציגים של אינטרפאל ,קרן
חמאס הפועלת בבריטניה וביניהם שיח' מג'די עקיל ,פעיל חמאס ,חבר במועצת הנאמנים
של  PRCונציג אינטרפאל )קרן הצדקה של חמאס בבריטניה( במנצ'סטר.

 6ראו לקט מידע מה 26-באוקטובר " :2010שלטונות מצרים סרבו להתיר כניסתם של  17מפעילי שיירת ארגון Viva
 Palestinaלרצועת עזה .בין המסורבים מנהיג הארגון ג'ורג' גאלאווי  ,כמה פעילים שהיו על גבי ה"מרמרה" ,פעילי האחים
המוסלמים ומשתתפי העימות האלים בין שיירת  Viva Palestinaלכוחות הביטחון המצרים )ינואר ."(2010
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ג'ורג' גאלוויי מעניק חבילת שטרי כסף לזיאד אלזאזא ,שר הכלכלה הלאומית בממשל חמאס בעזה ,בעת הגעת השיירה
הראשונה )צילום :רויטרס ,מחמד סאלם 9 ,במרץ  .(2009כשנה לאחר מכן ,ב 13-באפריל  ,2010קיים גאלווי כינוס בבית
העירייה בקנסינגטון ,לונדון ,בו דיווח כי העביר סכום בסך  1.4מיליוני לי"שט לאסמאעיל הניה "ראש הממשלה הנבחר
של פלסטין" ).(Aljazeera.net ;youtube.com

ב.

השיירה הרביעית  -אחת השיירות הבולטות במסגרת הארגון ,הגיעה לרצועת עזה ב21 -
באוקטובר  .2010השיירה מנתה כ 150-כלי רכב וכ 350-משתתפים ,שרובם הגיעו לאלעריש
בדרך האוויר .השיירה הביאה עימה לרצועת עזה סיוע בשווי של  5מיליון דולר .פעילי
השיירה שהו ברצועת עזה שלושה ימים במהלכם התקבלו בטקסים ואירועים שונים ,שאורגנו
ונוהלו על ידי ממשל חמאס.

 .9השיירה הרביעית התעכבה למעלה משבועיים בנמל לאד'אקיה שבסוריה ,בהמתנה לקבלת אישור
משלטונות מצרים להגיע לאלעריש .בסופו של דבר התנו שלטונות מצרים את כניסת השיירה לרצועה
תוך איסור על  17ממשתתפי השיירה ,ובראשם ג'ורג' גאלווי ,להיכנס לשטח מצרים .זאהר ביראוי,
פעיל חמאס בבריטניה אשר שימש דובר השיירה )שגם כניסתו נאסרה( ,גינה את מצרים על סירובה
לאשר כניסת הפעילים .לטענתו שלטונות מצרים לא סיפקו הבהרה לגבי הסיבות לאיסור.
.10ממשל חמאס ברצועה עושה מאמץ תקשורתי על מנת להפוך את כניסת השיירות לרצועה למנוף
לשיפור תדמיתו בדעת הקהל העולמית )והערבית( ולהכפשת ישראל .פעילי השיירות ,נוהגים להיוועד
עם ראשי חמאס ונוטלים חלק בטקסים ואירועים ,גם כאלו הנושאים אופי חמאסי-מוסלמי מובהק.
באירועים וטקסים אלו נחשפו פעילי השיירות לאידיאולוגיה האסלאמית הקיצונית של חמאס
ולסממנים הצבאיים טרוריסטים של פעילותה .כך למשל:
א.

במסגרת האירועים לקבלת פני השיירה הרביעית )אוקטובר  (2010נפגו פעילי השיירה עם
בכירים בחמאס בראשם אסמאעיל הניה ,ראש ממשל חמאס .הניה נשא דרשה בנוכחותם בה
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כינה את ישראל "גידול סרטני בגוף החי של האומה הערבית" בהדגישו ,כי פלסטין הייתה
ותישאר פלסטינית ,ערבית ומוסלמית.
ב.

חברי משלחת תורכית שחברו לשיירה הרביעית

7

קיימו סיור שטח כשהם מלווים

במפקדים של הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי בפלסטין .אתר הג'האד האסלאמי
בפלסטין פרסם תמונות של הפעילים התורכיים ,שהצטרפו לאנשי הג'האד האסלאמי
בפלסטין והצטלמו עמם כשהם חמושים,

לובשים מדים ועוטים סרטי ראש של הארגון.

התמונות הועלו לאתר הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי )פלוגות ירושלים( אולם כעבור
זמן קצר הן הוסרו ממנו .

חברי המשלחת התורכית בשיירת  Viva Palestinaעורכים ביקור אצל פעילי הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי
בפלסטין )פורום פלוגות ירושלים אעלאם ע'זה שציטט מהאתר הרשמי של פלוגות ירושלים 26 ,באוקטובר .(2010

מעורבותו של פעיל חמאס זאהר אלביראוי בפעילות Viva Palestine
.11ארגון  Viva Palestinaמסתייע בשירותיו של זאהר ביראוי ,פעיל חמאס פעיל חמאס המתגורר
בבריטניה ומשמש כיו"ר מועצת הנאמנים של  .PRCבשנתיים האחרונות הוא מעורב באופן
אינטנסיבי ומתמשך בשיגור שיירות "עורק חיים" לרצועה במסגרת  .Viva Palestinaתפקידו
הפורמאלי הוא דובר  Viva Palestinaאולם בפועל הינו ,להערכתנו ,מעין איש קשר בין
הארגון לבין חמאס.

7

להערכתנו היו אלה פעילי  ,IHHשנמנעו מלהצביע על זיהויים הארגוני.
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משלחת  Viva Palestinaובה זאהר אלביראוי
מתקבלת ברצועת עזה )ינואר  (2010כשברקע
דגלי תורכיה ו) IHH -אתר  7 ,IHHבינואר
(2010

משלחת  Viva Palestinaובה זאהר אלביראוי מתקבלת ברצועת
עזה )ינואר  .(2010מימין לשמאל :צלם ,בולנט ילדרים ,אחמד
בחר הסגן הראשון של יו"ר סיעת חמאס במועצה המחוקקת,
ג'ורג' גאלווי ,וזאהר אלביראוי )מתוך.(Hurryupharry.org :
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נספח ב'
ג'ורג' גאלאוי –קווים לדמותו
 .1ג'ורג' גאלווי ,הינו חבר פרלמנט בריטי ממוצא סקוטי המזוהה עם השמאל הקיצוני .גאלאוי ,דמות
שנויה במחלוקת בפוליטיקה הבריטית ומגדיר עצמו כאנטי-ציוני .הוא גורש ממפלגת הלייבור בעקבות
התנגדותו להשתתפות בריטניה במלחמת עיראק והקים סיעת יחיד כנציגה הוא נבחר מטעם מחוז
בלונדון שבו אחוז גבוה מאש של מוסלמים.בבחירות  2012נבחר לפרלמנט כנציג מחוז הבחירה
מערב ברדפורד.
 .2ג'ורג' גאלאוי עומד בראש ארגון ויוה פלסטינה ,ארגון פרו-חמאסי העוסק בעיקר בארגון שיירות
לרצועת עזה ,שמטרתן לסייע לחמאס ולממשל חמאס .בעקבות עימות אלים של משתתפי השיירה
עם כוחות הביטחון המצריים הוא הוכרז על ידי מצרים באישיות בלתי רצויה .גם קנדה הכריזה עליו
כעל אישיות לא רצויה ואסרה כניסתו לכנס פרו-פלסטיני שהתקיים שם )מרץ .(2009
 .3גאלאוי מרבה לבקר במדינות ערב ולהזדהות עם רעיונותיה הקיצוניים של חמאס ,ובתוכם מימוש
"זכות השיבה" וכינון מדינה פלסטינית על פני כל שטחה של ישראל .הוא גם העניק לגיטימציה לארגוני
טרור ביניהם ארגון חזבאללה הלבנוני .בשנת  2010ביקר בטריפולי שבלוב וסיפר ,כי בנו של שליט
לוב לשעבר קד'אפי תרם לשיירת הסיוע שהוא שולח לרצועת עזה ואף הכפיל את כמות המשאיות
שבה מ 120-ל) 240-אלג'זירה 15 ,ביולי .(2010
 .4מעבר לעיסוקו האינטנסיבי בסיוע לחמאס ברצועת עזה מרבה גאלאוי מרבה להתבטא בנושא
הלבנוני ולהתראיין לכלי התקשורת הלבנוניים:
א.

במאמר שכתב ביולי  ,2006ימי מלחמת לבנון השנייה ,הצהיר גאלאוי ,כי חזבאללה לעולם
לא היה ארגון טרור וכי יש לו מלוא הזכות להילחם ב"טרור הציוני" ) Socialist Worker
 29 ,Onlineביולי .(2006

ב.

בנובמבר  2010אמר בראיון עיתונאי כי הוא מאמין ,שחזבאללה "נקי מכל חשד" בנושא
רצח ח'רירי .בראיון לערוץ הטלוויזיה אלמנאר של חזבאללה )שידוריו נאסרו במדינות אירופה
רבות( האשים את ישראל ברצח רפיק אלח'רירי באומרו כי ישראל היא המדינה היחידה לה
אינטרס לרוצחו )אלמנאר 26 ,ביולי .(2011

ג.

בראיון לאלספיר ,בעת ביקור שערך בלבנון ,אמר כי מאבקו למען פלסטין החל זמן רב לפני
שנבחר לפרלמנט .לדבריו קשה יהיה לו להשפיע על הפרלמנט בסוגיה הפלסטינית מכיוון
ש"רוב חברי הפרלמנט הם פרו-ישראלים" אבל לדעתו הוא יצליח לנצל את הבימה כדי
"להניף את דגל פלסטין ולעורר את הסוגיה הפלסטינית בכוח רב יותר )אלספיר 9 ,במאי
.(2012
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ג'ורג' גאלאוי ואסמאעיל הניה .במפה שאוחז הניה אין זכר לישראל ) 11 ,Paldfבמרץ (2009

 .5בעת פגישה עם אסמאעיל הניה ,ראש ממשל חמאס ,בפברואר  2009אמר כי המשלחות
המוסלמיות וממדינות אירופה לרצועת עזה מוכיחות ,כי "העתיד אינו של הכיבוש"  .בפנותו להניה
אמר "אתה לא רק ראש הממשלה של פלסטין אלא גם ראש הממשלה שלנו" .באותה פגישה העניק
לו אסמאעיל הניה דרכון פלסטיני .בראיון שנתן ביוני  2011לערוץ הטלוויזיה Palestine Today
אמר גאלאוי "כאשר הנשיא אובמה מדבר על פלסטין קטנה אנחנו צריכים להתעקש ,כי פלסטין היא
אחת  -מן הנהר אל הים" )ברוח האידיאולוגיה של חמאס(.

אסמאעיל הניה מעניק לג'ורג' גאלאוי דרכון פלסטיני ) 11 ,Paldfבמרץ (2009
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