 16באוגוסט 2012

המשטר האיראני נערך לקיום אירועי "יום ירושלים" ,שיתקיימו כמידי שנה באיראן ,בעולם
הערבי/מוסלמי ובמדינות המערב .מעבר לתמיכה בדרישות הפלסטיניות המכסימליות
צפוי שהאירועים ינוצלו להסתה נגד ישראל וארה"ב ולחיזוק "מחנה ההתנגדות"

מימין :כרזה מדף הפייסבוק של ארגון  ,IHRCארגון אסלאמי המזוהה עם המשטר האיראני הפועל בבריטניה ,המארגן
את אירועי יום ירושלים בלונדון .ברקע תמונות ח'אמנהאי וח'מיני לצד קריאות להחרמת ישראל .משמאל :הלוגו של יום
ירושלים העולמי

כללי
 .1ב 17-באוגוסט יציינו האיראנים השנה את "יום ירושלים העולמי" ברחבי העולם המוסלמי/ערבי
ובמדינות נוספות ברחבי העולם .אירועי יום ירושלים מתקיימים מידי שנה מאז שנת  ,1979על פי
החלטת האיאתאללה ח'מיני וממשלת איראן ,ביום השישי האחרון של חודש רמצ'אן .האירועים נועדו
לבטא את תמיכת איראן והעולם המוסלמי בעניין הפלסטיני וב"שחרור ירושלים" ובאופן מסורתי הם
מהווים במה להסתה קשה נגד ישראל וארה"ב .בשנים האחרונות השתלבו אירועי יום ירושלים
במדינות המערב במסע הדה-לגיטימציה המנוהל נגד ישראל .
 .2השנה צפויים להתקיים האירועים במספר מוקדים ברחבי העולם הערבי/מוסלמי ובמדינות המערב.
להלן תמונת מצב )חלקית( שבידינו:
א.

איראן – באיראן ,המהוה באופן מסורתי מוקד מרכזי לאירועים ,ניכרת תכונה רבה לקראת יום
ירושלים .ראשי מחוזות ראשי ערים ופונקציונרים רבים נקראו לתרום לארגן האירוע .תושבי
איראן התבקשו להגיע בהמוניהם לאירועים המתקיימים במרכזי הערים .בראיית המארגנים
נועדו האירועים השנה "לחזק ידו של ציר ההתנגדות".
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ב.

תורכיה – בשלוש הערים הגדולות בתורכיה )איסטנבול ,אנקרה ובורסה( יתקיימו שורה של
אירועים לציון יום ירושלים .מאחורי האירועים עומדים ארגונים אסלאמיסטיים אנטי-ישראליים.
התושבים התבקשו להגיע ולהשתתף באירועים הללו .באנקרה צפוי להתקיים אירוע מול
שגרירות ישראל מטעמו של ארגון תורכי אסלאמיסטי.

ג.

בריטניה ומדינות נוספות במערב אירופה – האירוע המרכזי יהיה תהלוכה והפגנה שיתקיימו
במרכז לונדון ב 17-באוגוסט לשם "הזדהות עם פלסטין ועם המדוכאים בעולם"
) .(www.ihrc.org.ukכמו בשנה שעברה ,גם השנה מאורגן האירוע בלונדון על-ידי ארגון מקומי
המזוהה עם איראן .צפוי ,כי יושמעו באירוע בלונדון דברי הסתה קשים נגד ישראל כפי שארע
בשנים הקודמות.

כרזה הקוראת "מוות לישראל" בעצרת לרגל "יום ירושלים בכיכר טרפלגר בלונדון בשנה שעברה
)(Richard Millet's Blog

ד.

אוסטרליה – מתוכננת תהלוכה בסידני ב 17-באוגוסט ,אשר תצא מהייד פארק בשעה 14:00
כהפגנת תמיכה בפלסטינים )יוטיוב(

ה.

ארה"ב – ברחבי ארה"ב מתוכננים מספר אירועים ב 17-באוגוסט ,ביניהם תהלוכה אשר
תתקיים בוושינגטון די סי .כמו כן מתוכננות תהלוכות בניו יורק מתוכננת )בטיימס סקוור(
ובדטרויט ).(http://alqudsday.org/

ו.

קנדה  -ב 18-באוגוסט מתוכננת להתקיים תהלוכה בוונקובר )פייסבוק(.

 .3ברחבי לבנון ,כולל בדרומה ,יערכו אירועים בהובלת חזבאללה .אחד האירועים צפוי להתקיים ליד
שער פטמה ,בקרבת הגבול ,ב 16-באוגוסט .17:00
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 .4ברצועת עזה וביהודה ושומרון – לא ניכרת לפי שעה תכונה רבה לקראת יום ירושלים .בעזה
מתוכננת להתקיים תהלוכה .להערכתנו ,סביר כי לאחר תפילת יום השישי תתקיימנה עצרות והפגנות
מקומיות גם ביהודה שומרון.
 .5להלן פירוט.

האירועים המתוכננים באיראן
 .6באיראן ניכרת תכונה רבה לקראת אירועי יום ירושלים ולצורך כך גויסו פונקציונרים בכירים על מנת
להכין את האירועים ולגייס את התושבים להגיע אליהם .כך למשל ,נתבקשו המושלים במחוזות
השונים באיראן לגייס משאבים על מנת לקיים הפגנות המוניות .המושלים יצאו בקריאות לאזרחים
לקחת חלק בהפגנות במרכזי המחוזות ובערי המחוז ופרסמו את מסלולי ההפגנות ,שיתקיימו בערים
המרכזיות .ראשי ערים ,אנשי דת ,מפקדים במשמרות המהפכה וחברי פרלמנט גויסו לפרסום הודעות
הקוראות לאיראנים ולמוסלמים ברחבי העולם לקחת חלק באירועים על מנת "לחזק את ידו של ציר
ההתנגדות" )פארס 14 ,באוגוסט .(2012
 .7גם השנה הוכרז איאתאללה אחמד ח'אתמי ,איש דת שמרן ,כדרשן של תפילת יום ירושלים.
התפילה תלווה בהפגנות ותהלוכות רבות שיערכו בטהראן )מטה התיאום של דרשני איראן7 ,
באוגוסט  .(2012צוין ,כי גם אלה המזוהים עם הזרם הרפורמיסטי ,ובראשם איאתאללה רפסג'אני,
פרסמו הודעות הקוראות לאזרחי איראן לבוא בהמוניהם על מנת להשתתף באירועי יום ירושלים
)פארס ,מהר ,איסנא 14 ,באוגוסט .(2012

פעילות הסברה לקראת יום ירושלים כרזה בה נכתב "ירושלים שייכת למוסלמים" "מוות לאמריקה ולישראל"
)פארס 12 ,באוגוסט (2012
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 .8במקביל לצעדות ולהפגנות הוכרז במספר ערים באיראן על תחרויות המתקיימות לכבוד יום
ירושלים .בין השאר הוזכרו כמו תחרות צילום ,המתקיימת זו השנה השלישית ,בין צלמים אשר ינסו
"להעביר את המסר של יום ירושלים בצורה הטובה ביותר" )פארס 12 ,באוגוסט  .(2012כמו כן
הוזכרה תחרות קריקטורות ותערוכה ,שאורגנו על ידי האקדמיה הלאומית לאומנות ,בנושא "חזרתו
של העם הפלסטיני למולדתו" )אתר האקדמיה לאומנות  11באוגוסט .(2012

הכרזה המודיעה על תחרות בינלאומית לקריקטורות בנושא "זכות השיבה" ,שהוכרזה ע"י האקדמיה הלאומית לאומנות
באיראן .בתמונה אבן בתוך קלע המסמלת את האינתיפאדה )אתר האקדמיה הלאומית לאומנות(

 .9האירועים מנוצלים ע"י המשטר להטמעת מסרים בקרב הדור הצעיר .אגודת החינוך והתרבות
לילדים ולנוער בשיתוף מועצת התיאום של התעמולה האסלאמית תקיים ביום ירושלים תחרות ליצירת
בובה אשר תסמל את "היהירות העולמית" )קרי ,ארה"ב( .האגודה עודדה את היוצרים לעשות שימוש
באשפה בבניית הבובות )מהר 9 ,באוגוסט .(2012
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מימין :ילדות איראניות מחזיקות בכרזות עליהן נכתב" :ירושלים היא שלנו"
)פארס 11 ,באוגוסט (2012

פעילות נציגויות ארגוני הטרור בטהראן
.10

נציגי ארגוני הטרור הפלסטינים באיראן )חמאס ,ג'האד אסלאמי בפלסטין ( התראיינו באמצעי

התקשורת במטרה לעודד את האיראנים לקחת חלק בתהלוכות ובאירועים של יום ירושלים .ח'אלד
קדומי ,נציג חמאס באיראן ,הוזמן לשאת נאום במהלך הפגנת יום ירושלים בעיר אהוואז )פארס 11
באוגוסט .(2012
.11

בתצוגה שהתקיימה על ידי מחלקת ההסברה במשרד חזבאללה בטהראן בשם "תבוסת
1

התוקפן" )קרי ,ישראל( ,נשא דברים מחמד חסן אח'תרי ,מזכ"ל ארגון אהל אלבית העולמי .
בדבריו הדגיש ,כי חשיבות יום ירושלים השנה נעוצה בכך שהוא מתמזג מבחינת עיתויו עם אזכור
ניצחון המהפכה האסלאמית באיראן ועם תחיית האסלאם הבינלאומית הנוכחית )13 ,Arabic.irib.ir
באוגוסט .(2012

הסתה נגד ישראל
.12

ההכנות אירועי יום ירושלים מהווים הזדמנות עבור בכירים באיראן להשמיע דברי הסתה

בעלי אופי אנטישמי .כך למשל ,בפגישה עם שגרירי מדינות מוסלמיות שנערכה לרגל חודש רמצ'אן
הדגיש מחמוד אחמדינג'אד נשיא איראן ,כי יום ירושלים הוא המפתח לפיתרון כל בעיות העולם ולכן
חובה על כל שוחרי החופש והצדק בעולם לעשות הכל על מנת ש"המשטר הציוני לא יתקיים"  .עוד
אמר אחמדינג'אד "מזה  400שנים הציונים הם זרם מפחיד באמצעי התקשורת ובבנקים החשובים
בכל העולם ...המשטר הציוני הוא סמל לציונות השלטת בעולם ...הציונות היא הנגע של העולם
של ימינו )האתר הרשמי של נשיא איראן 4 ,באוגוסט .(2012
.13

דרשנים בערים השונות מנצלים את ההערכות ליום ירושלים להשמעת דברי להסתה כך למשל

דרשן העיר חלחאל אמר ,כי יום ירושלים "מבשר את המוות האיטי של המשטר הציוני" )פארס 10
באוגוסט  .(2012ראש העיר ארדל אמר "המשטר הציוני עומד על סף גסיסה ובידוד...בעתיד הרחוק
ירושלים תשוחרר" )פארס 12 ,באוגוסט .(2012

1

אגודת אהל אלבית העולמית הינה ארגון איראני ,אשר מפיץ את הדת השיעית והאידיאולוגיה הח'מיניסטית בעשרות מדינות
ברחבי העולם .פעילות האגודה נעשית באכוונת לשכת המנהיג ,במסגרת מדיניות "ייצוא המהפכה" .בראש אגודת אהל אלבית
העולמית עומד חוג'ת אלאסלאם מחמד חסן אח'תארי ,מי שהיה שגריר איראן בסוריה .לאגודת אהל אלבית העולמית סניפים
ברחבי העולם ,כולל במדינות המערב ,העוסקים בהפצת הדת השיעית והאידיאולוגיה הח'מניסטית.

171-12

6

תמונה שליוותה את הידיעה על דבריו של ראש העיר ארדל )פארס 12 ,באוגוסט .(2012

האירועים המתוכננים בתורכיה

כרזה לרגל יום ירושלים שהתפרסמה בתורכיה בכרזה נכתב :יום ירושלים העולמי
אנחנו צועדים לעצמאות ירושלים 17 ,אוגוסט  ,2012בתום תפילת יום שישי במסגד פאתח )באיסטנבול(
)(http://velfecr.com/turkce
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 . .14בתורכיה יתקיימו אירועים בערים הגדולות איסטנבול אנקרה ובורסה:
א .באיסטנבול – תתקיים צעדה ביום שישי  17באוגוסט לאחר תפילות יום השישי .ערב קודם לכן
תיערך סעודת סיום הצום שתאורגן על ידי גוף בשם ארגון קדס .בערב זה תתקיים גם צעדה.
הצועדים יצאו כשלפידים בידיהם ממסגד פאתיח בשכונת סארצ'חאנה באיסטנבול .במקביל
תיערך מסיבת עיתונאים בה ייטלו חלק נציגי עמותות וארגונים אזרחיים אשר יגנו במהלכה
את "כיבוש פלסטין" ).(www.dogruhaber.com.tr
ב .באנקרה – יתקיים ערב לציון יום ירושלים ביום חמישי  16באוגוסט והוא יכלול סעודת סיום
צום .האירוע מאורגן על ידי ארגן קדס .כמו כן יתקיים אירוע מול שגרירות ישראל בארגון
מזלום.2
ג .בבורסה יתקיים מפגש ב 17-באוגוסט בארגון אהל אלבית.3

הזמנה לאירוע יום ירושלים המתקיים באיסטנבול )(http://www.velfecr.com

האירועים המתוכננים ברשות הפלסטינית וברצועת עזה
 .15לפי שעה לא ניכרת תכונה רבה ברשות הפלסטינית לקראת יום ירושלים .להערכתנו סביר  ,כי לאחר
תפילת יום השישי תתקיימנה עצרות והפגנות מקומיות ברחבי ביהודה שומרון.

 2ארגון תורכי אסלאמיסטי ,שפעיליו השתתפו גם במשט ה"מרמרה".
3
ככל הנראה הסניף התורכי של אגודת אהל אלבית העולמית של איראן.
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 .16ברצועת עזה התקיימה ב 13-באוגוסט פגישה של נציגי הארגונים הפלסטינים בסיומה של
הפגישה הוכרז על קיום התהלוכה השנתית לציון יום ירושלים העולמי .התהלוכה תתקיים ביום שישי 17
באוגוסט בשעות הצהרים ,לאחר התפילה במסגדים .התהלוכה תצא ממסגד פלסטין בעיר עזה לעבר
מרכז העיר עזה .על מנת למנוע מחלוקות בינן-ארגוניות הוחלט ,שבמהלך התהלוכה יונפו דגלי פלסטין
בלבד )אלקדס 14 ,באוגוסט .(2012

לוגו לציון יום ירושלים העולמי ) פאלטודיי 14 ,באוגוסט (2012

האירועים המתוכננים בשאר המדינות המוסלמיות
לבנון
 .17ב 15-באוגוסט פרסמה אגודת צופי האמאם אלמהדי רשימה של מקומות ולוחות זמנים לקיום מפגני
ראווה לציון יום ירושלים .בדרום לבנון יתקיימו אירועים בכפר כלא\שער פטמה )קרי ,בקרבת גדל
הגבול( .ביום חמישי ה 16-באוגוסט בשעה  .17:00כמו כן יתקיים אירוע ביום חמישי  16:00בעיירה
נבטיה .אירועים נוספים יתקיימו ביום שישי בבירות ,בבעל בכ ובמספר מקומות בצפון ובהר הלבנון.
העצרת המרכזית צפויה להתקיים ב 17-באוגוסט  17:00בדרום בירות וינאם בה חסן נצראללה
)אלמנאר 12 ,באוגוסט(.
 .18ברשתות החברתיות פורסמו שתי הודעות מטעם ועדת התמיכה בהתנגדות בפלסטין הקוראות
לגולשים להשתתף בתהלוכות המוניות לציון יום ירושלים ויום השנה לשריפת מסגד אלאקצא .התהלוכות
יתקיימו ב 17-באוגוסט ,לאחר תפילת יום השישי במסגדים .בהודעות אלה מצוינים שני מקומות בהם
יתקיימו האירועים :מחנה הפליטים אלבדאוי בצפון לבנון ומחנה הפליטים אלג'ליל הנמצא בבקאע.
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.19

בצידון תתקיים עצרת באצטדיון שבעיר ,שתכלול מסדרים של תנועת הצופים תחת הכותרת:

"ירושלים בדרך האמת" .את אירועים מארגנים הפורום המדיני הלבנוני-פלסטיני וועדת התמיכה
בהתנגדות בפלסטין )פייסבוק(.

מצרים
 .20גוף בשם "חזית הצלת אלאקצע" קרא ל"הפגנת מיליון" בכיכר תחריר ב 17-באוגוסט לציון יום
ירושלים העולמי.

כווית
 .21בכווית מתוכננים לפי שעה שני אירועים בבירה כווית סיטי .אירוע אחת יתקיים ביום חמישי16 ,
באוגוסט בשעה  10:30בלילה במסגד שעבאן .אירוע נוסף יתקיים ב 17-באוגוסט במסגד האמאם
חסין נראה ,כי משתתפי האירועים הינם בעיקר כוויתים שיעים )יוטיוב(.

תוניס
.22

על פי המתוכנן אמור להתקיים בתוניס סימפוזיון לציון "יום ירושלים" בנושא" :הציונות במחשבה

התוניסאית והאיראנית" .הסימפוזיון הוא פרי הוא מיזם משותף של האוניברסיטה הבינלאומית בתוניס
ומחלקת התרבות של שגרירות איראן בתוניס ) .(wwwalwelayah.netאנשי תקשורת ופעילים
פוליטיים תוניסאיים אמרו ,כי יום ירושלים העולמי "מזכיר למוסלמים את אחריותם כלפי פלסטין"
).(www.attounissia.com.tn

עיראק
 .23הועד המרכזי המארגן את הצעדה לציון יום ירושלים העולמי ,הודיע על קיומן של תהלוכות ביום
שישי  17באוגוסט לציון יום ירושלים .הועד מסר ,כי אישים רבים כבר אישרו את השתתפותם
באירועים ).(www.burathanews.com
 .24בכיר במועצה האסלאמית העליונה בעיראק ,צדר אלדין אלקאבנג'י ,קרא למוסלמים ,בדרשה
שנשא ביום שישי ) 10באוגוסט  (2012בנג'ף ,להשתתף בהפגנה לרגל יום ירושלים הבינלאומי.
לדבריו על "גרונות כל המוסלמים לשמוע את קולכם הרם – ]הקורא[ לשחרר את מסגד אלאקצא ביום
ירושלים ,שיחול ביום שישי הקרוב" ] 17אוג' . (www.alalam.ir) ."[2012
 .25מתנגדיה של איראן בעיראק הגיבו בביקורת קשה על יום ירושלים .במאמר מערכת ,שכתב אחמד
חסין אלבע'דאדי באתר דניא אלוטן ,הוא ציין ,כי יום ירושלים העולמי הינו "הונאה תקשורתית של
איראן" אשר נועדה לשים אותה במוקד סדר היום התקשורתי .לדבריו יום זה הינו המצאה איראנית
חסרת משמעות )דניא אלוטן 12 ,באוגוסט  .(2012בתגובה למאמר זה ,הגיבו גולשים בטוקבקים וציינו,
כי איראן הינה מקור הרוע בעולם וכי ירושלים אינה מעניינת אותה אלא הפרסום התקשורתי בלבד.
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בחרין
.26

ב 13-באוגוסט פורסמה הודעה מטעם מפלגת אלופאא' האסלאמית הבחרינית בה נאמר ,כי

תתקיים צעדה לרגל יום ירושלים.

כרזה ,שהתפרסמה בבחרין על יום ירושלים ובה דמותו של חמיני )(www.alalam.ir

מדינות נוספות
.27

ניתן להניח  ,כי כמו בשנים הקודמות גם השנה יתקיימו אירועי יום ירושלים במדינות מוסלמיות

נוספות בהן מתגוררת אוכלוסייה שיעית כמו ,למשל ,אפגניסטאן ופקיסטאן.

אירועים מתוכננים במערב אירופה
בריטניה
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תמונה מתוך סרטון שהעלה ארגון  IHRCלקראת יום ירושלים )יוטיוב(

.28

בריטניה היוותה בשנים הקודמות מוקד לפעילות ביום ירושלים .גם השנה נראה כי האירוע

המרכזי באירופה מתוכנן להתקיים במרכז לונדון .במסגרת זאת מתוכננת להתקיים ב-יום שישי 17
באוגוסט תהלוכה והפגנה לשם "הזדהות עם פלסטין ועם המדוכאים בעולם" ).(www.ihrc.org.uk

.29

גם השנה מארגן את האירועים בלונדון ארגון Islamic Human Rights commission
4

) ,(IHRCארגון אסלאמי המזוהה עם איראן בראשות מסעוד שאדג'רה  .לצורך ארגון האירועים
פרסם הארגון כבר ב 20-ביוני  2012קריאה למתנדבים ,בעיקר לנשים ,לבוא ולסייע .כמו כן פתח
הארגון דף ייעודי בפייסבוק ובטוויטר והעלה סרטונים ביוטיוב הקוראים לציבור לקחת חלק באירוע .ל-
 IHRCמסייעים מספר רב של ארגונים .מעיון ברשימת הארגונים ,המתפרסמת באתר הארגון עולה,
כי רובם ארגונים אסלאמיים ופלסטינים שחלקם ידועים כמזוהים עם איראן .5כמו כן מופיעים ברשימה
גם

ארגוני

שמאל

בריטיים

אנטי-ישראליים

המעורבים

במתקפת

הדה-לגיטימציה

).(www.ihrc.org.uk

.30

במסגרת ההכנות פרסם  IHRCכרזות אשר הופצו ברחבי העיר כמו כן הושק קמפיין פרסום

על גבי האוטובוסים הציבוריים .במסגרת זאת נתלו כרזות על גבי כ 450-אוטובוסים ברחבי לונדון
בכרזות ,אשר התפרסמו באנגלית ,נעשה שימוש בציטטה מדבריו של נלסון מנדלה )אתר .(IHRC

 4מסעוד שאדג'רה ) ,(Massoud Shadjarahהעומד בראש  IHRCהינו פעיל זכויות אדם ותיק ,ממוצא איראני ,אשר מזדהה
עם עמדות המשטר האיראני .בשנת  1971הוא העתיק את מקום פעילותו מאוניברסיטת ברקלי בארה"ב ללונדון.
 5להרחבה בנוגע לארגונים פרו-איראניים הפועלים בבריטניה ראו פרסום מרכז המידע מ 19-ביוני  ": 2012בבריטניה פועלים
מספר ארגונים בעלי זיקה לאיראן העוסקים ב"ייצוא המהפכה" האסלאמית .הם עוסקים בהפצת האסלאם השיעי ,האדרת
האידיאולוגיה של המהפכה האסלאמית ,הפצת מסרי שנאה נגד ישראל וארה"ב וקידום סדר היום הפוליטי של איראן".
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סוכנות פארס האיראנית ,שדיווחה על קמפיין האוטובוסים מסרה ,כי הקמפיין הושק "חרף מחאתם של
יהודי בריטניה" )פארס 19 ,באוגוסט .(2012

מימין :מנכ"ל הארגון מסעוד שאדג'רה מתראיין לעיתונות עם השקת קמפיין האוטובוסים  .משמאל :אוטובוס נושא
כרזה )אתר הארגון  13באוגוסט (2012
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כרזה הקוראת להשתתף בצעדה לתמיכה בפלסטינים ,שהופקה על-ידי  .IHRCבכרזה ציטטה מדברי נלסון מנדלה
ושימוש בטרמינולוגיה הקליטה במערב

גרמניה
 .1גוף המתקרא ועד הפעולה הלאומי הפלסטיני בגרמניה פרסם הודעה )בגרמנית ובערבית( על הפגנת
מחאה ,שתתקיים בברלין ב 17-באוגוסט ,מטרת ההפגנה לגנות את "הפעולות לייהוד ירושלים ע"י
הכיבוש הישראלי" .במודעה מופיעים דגל פלסטין והלוגו של אש"פ.
 .2בעיתון תורכי התפרסמה הודעה אודות צעדה לציון יום ירושלים ,שתיערך בברלין  .לדברי ההודעה
תעסוק הצעדה השנה בגינוי ארה"ב ישראל ובריטניה כמו גם סעודיה וקטר .הצעדה תתקיים ביום
שבת  18באוגוסט  .בהודעה נמסר כי גם "הציונים מתכוונים להפגין" ).(www.dogruhaber.com.tr

שבדיה
 .3בשבדיה התפרסמה הודעה מטעם המרכז האסלאמי על שם האמאם עלי בשטוקהולם ,כי ב17-
באוגוסט יצוין ירושלים העולמי בהשתתפות הקהילה המוסלמית בשבדיה ).(www.imamalicenter.se

אירועים מתוכננים בצפון אמריקה
ארצות-הברית
 .4בארה"ב יתקיימו אירועים בכמה מוקדים .כולם מתוכננים ל 17-באוגוסט :בוושינגטון מתוכננת
להתקיים תהלוכה; בניו יורק מתוכננת הפגנה בטיימס סקוור ,שבמרכז העיר .אירועים נוספים אמורים
להתקיים בכל צפון אמריקה )אטלנטה ,דטרויט ,שיקגו ,יוסטון ,לוס אנג'לס ועוד( .לכל אירוע נפתח דף
פייסבוק ).(www.freealquds.org

171-12

14

כרזות שפורסמו לקראת התהלוכות בוושינגטון ובניו יורק ) (alqudsday.orgוהכרזות עושות שימוש בטרמינולוגיה
הקליטה בארה"ב בדגש על המילים  PEACEוPEACFUL-

קנדה
 .5בקנדה תתקיים תהלוכה בוונקובר ב 18-באוגוסט בשעה  .1500לצורך ארגון האירוע הוקם דף
פייסבוק .מעיון בדף הפייסבוק לא נראה ,כי ההיענות לאירוע היא רבה.

כרזה הקוראת לקחת חלק בתהלוכה בונקובר )פייסבוק(

אירועים מתוכננים באוסטרליה
אוסטרליה
 .6באוסטרליה

מתוכננת תהלוכת תמיכה בפלסטינים בעיר סידני .התהלוכה ,שתתקיים ב17-

באוגוסט ,תצא מהייד פארק בצהרים .לצורך ארגון האירוע הוקמה ועדה המרכזת את הנושא ירושלים
שאף הקימה לשם כך אתר .אתר הועדה באוסטרליה המרכזת את נושא יום ירושלים

)

.(http://al-qods.org/events/al-quds-day-2012
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מימין :כרזה הקוראת להשתתף בתהלוכה בסידני )יוטיוב( .משמאל דף הבית של אתר אינטרנט יעודי שהוקם לצורך
ארגון האירועים

 .7באתר האינטרנט של העיירה בנת ג'ביל שבדרום לבנון ,הופצה הודעה מטעם "הועדה להחייאת יום
ירושלים העולמי באוסטרליה" על קיום אירוע לציון "יום ירושלים" לראשונה בסידני ,אוסטרליה .להודעה
מצורף סרטון אנטי-ישראלי .ככל הנראה מיועדת ההודעה לפזורה הלבנונית שיעית באוסטרליה
).(www.bintjbeil.org
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