מרכז המידע למודיעין ולטרור
המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(
 22ביולי 2010

יאסר קשלק ,מארגן המשט מלבנון טוען,
כי המשט עומד לצאת לרצועת עזה בימים הקרובים;
סוריה וחזבאללה מעורבים במשט ,ובהתחשב
בעמדותיו של קשלק )שקרא ל"סילוק שארית
הפסולת האירופית" ,דהיינו היהודים ,מהמזה"ת(
ובזיקתו לגורמי טרור נראה ,כי הוא מעוניין בעימות
1
אלים )ייתכן ,בניגוד לעמדת רבים מהנוסעים(

הספינה נאג' אלעלי )ג'וליה( עוגנת בנמל טריפולי ) 29 ,LBCביוני (2010
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 .1יאסר קשלק ,יו"ר תנועת פלסטין החופשית ומארגן משט הסיוע הלבנוני ,הכריז כי המשט
לרצועת עזה עומד לצאת לדרכו תוך ימים ספורים .קשלק קרא לגורמים מדיניים לבנוניים
שלא להערים קשיים ולשתף פעולה על מנת שהמשט יצליח ) 20 ,Day Pressביולי .(2010
יוזכר ,כי הצהרות קודמות של קשלק על הוצאת המשט לא התממשו אף על פי כן,
קיימת אפשרות כי המשט אכן ייצא אל הפועל ,בסופו של דבר ,על אף התנגדות רוב הגורמים
הבינ"ל לכך.
 .2להלן תמונת מצב לגבי הספינות :האמורות או העשויות להשתתף במשט זה:
א .הספינה האמורה להיקרא "מרים"  -הגיעה לחופי טריפולי והיא עוברת עתה את
ההליכים הקבועים עפ"י חוק לקראת הפלגתה .רימא פרח ,דוברת הספינה אמרה כי
מתקיימים עתה מגעים עם מספר מדינות על מנת להשיג אישור למעבר הספינה דרכן
שכן היא אינה יכולה להפליג ישירות מלבנון לנמל עזה .על הפעולות הלוגיסטיות של
הספינה ,שתישא על סיפונה נשים בלבד ,מפקחת סמר אלחאג' ,מתאמת הוועדה
המארגנת) .אלדיאר 21 ,ביולי .(2010
ב .הספינה האמורה להקרא נאג'י אלעלי )במקור ג'וליה(  -מוכנה להפלגה ,ולטענת
מארגני המשט כל שנשאר הוא להעמיס עליה את הציוד .על הספינה אמורים להפליג
בעיקר עיתונאים.
ג .ספינה נוספת  -מצויה כנראה בידי המארגנים ,אולם הם שומרים על ערפול אם
בכוונתם וביכולתם להשתמש בה.
 .3יאסר קשלק ,טען שלא ניתן לשלול את האפשרות שישראל תנסה לעצור את המשט שכן
"אין גבול לפשעים של ישות הכיבוש" .הוא גם הדגיש ,כי על גבי הספינות יהיו פעילי שלום
וכי מטענן יכלול ציוד הומניטרי וכל ניסיון לעצרן יהיה בבחינת "פעולת טרור" )20 ,Day Press
ביולי .(2010
 .4להערכתנו ,רכישת הספינות וארגון המשט התבצעו במעורבות וסיוע של סוריה
וחזבאללה ,הגם ששתיהן מעדיפות לא לחשוף את תפקידן במשט ,ומשתמשות בארגונים
דוגמת "תנועת פלסטין החופשית" כ"חזית".
 .5מארגן המשט ,קשלק ,חשף חלק מעמדותיו בראיון לערוץ אלמנאר של חזבאללה ) 19ביוני
 .(2010לדבריו" ,יבוא יום והספינות האלה ]שהגיעו לעזה[ ישאו את שארית הפסולת
האירופאית ,אשר הגיעו לארצי ]קרי ישראל[ ובאמצעותן הם ישיבו לארצותיהם.
שגלעד שליט יחזור לפריס ושהם ]מנהיגי ישראל[ יחזרו לפולין .שהרוצחים האלו יחזרו .לאחר
שהם יחזרו נרדוף אותם בכל מקום בעולם כי להעמידם לדין על מעשי הטבח האלה מדיר
יאסין ועד היום".
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 .6בהתחשב בעמדותיו של קשלק וחלק ממקורביו המעורבים במשטים ,ובעיקר קשריו ההדוקים
עם סוריה וחזבאללה ,נראה כי הוא מעוניין בעימות אלים ומתוקשר בין הנוסעים על
הספינות לבין חיל האוויר הים הישראלי .זאת ,בחתירה להכפשתה של ישראל ,וגם אם
סדר יומו זה אינו תואם בהכרח שאיפותיהם של כלל הנוסעים על הספינות.
 .7עדות נוספת לכך שמשט זה ,בדומה לקודמו נועד בעיקר ליצירת הד תקשורתי
ולעימות תעמולתי נגד ישראל ולא להעברת סיוע הומניטארי לרצועת עזה ניתנה בכתבת
תחקיר מיוחדת ששידר ערוץ אלג'זירה.
 .8בכתבה חשף ת'אמר אלמסחאל ,כתב ערוץ ברצועת עזה ,כי אחראים במשרד הבריאות
של ממשל חמאס הביעו תרעומת בשל העובדה שכ 70-אחוזים מכלל התרופות
שהגיעו לרצועת עזה במסגרת שיירות הסיוע ממדינות שונות ,בעיקר ממדינות ערב,
לא היו שמישות .הן היו מקולקלות או שפג תוקפן ,בטווחים של חודשים ושנים .כמו כן
אמרו ,כי באחת משיירות הסיוע הגיעו מכשירי דיאליזה לא שמישים .הכתבה צוטטה גם ביומון
פלסטין המזוהה עם ממשל חמאס ברצועה )אלג'זירה 20 ,ביולי .(2010
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הסיוע ההומניטארי לרצועת עזה .מימין :תרופות שפג תוקפן.
משמאל :מכשירי דיאליזה שאינן שמישים )אלג'זירה 20 ,ביולי (2010

