מרכז המידע למודיעין ולטרור
על שם אלוף מאיר עמית
המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(
 11באוגוסט 2010

התארגנות של פעילי פתח לשעבר ברצועת עזה
)אלאחראר( ,הנתמכת ע"י חמאס ,הכריזה על
הקמת זרוע צבאית .בטקסים שנערכו הובערו
דגלי ארה"ב וישראל ,ונציג ארגון  IHHהתורכי
בירך את המשתתפים באמצעות שיחת וידאו.

טקס בו הוכרז על הקמת הזרוע הצבאית של
התארגנות אלאחראר הנתמכת ע"י חמאס
)אתר פאנט  7 ,ביולי (2010

נציג  IHHנושא ברכה באחד הטקסים לרגל הקמת הזרוע הצבאית
באמצעות שיחת וידאו )אתר פאנט 7 ,ביולי .(2010
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2

כללי
.1

התארגנות אנשי פתח לשעבר ,המכנה עצמה תנועת אלאחראר )בני החורין(

הפלסטינית ,הכריזה לאחרונה על הקמת זרוע צבאית .מדובר בהתארגנות ,שהוקמה זמן
קצר לאחר עליית חמאס לשלטון )יוני  ,(2007ע"י פעילי פתח לשעבר בראשה עומד ח'אלד אבו
הלאל ,לשעבר דובר ממשלת הרשות הפלסטינית בראשות חמאס ,שהוקמה לאחר הבחירות
למועצה המחוקקת.
.2

ההתארגנות ,שאינה מכירה במנהיגותו של אבו מאזן ,אימצה לעצמה עמדות

בזכות המאבק המזוין כדרך לסיום "הכיבוש הישראלי" של יהודה שומרון ורצועת עזה .היא
זכתה למן תחילת פעילותה ,לתמיכת חמאס ,להערכתנו כחלק מתהליך ההשתלטות
על פתח ובמסגרת מאבקי הכוח והשלטון הפנים-פלסטינים .פעילותה הפוליטית זכתה
לתהודה בעיקר בכלי התקשורת של המזוהים עם חמאס )כגון העיתון פלסטין( וגם פעילותה
הצבאית מתבצעת ,להערכתנו ,בסיוע ואכוונת חמאס.

הקמה פומבית ומתוקשרת של הזרוע הצבאית של
אלאחראר
 .3ב 7 -ביולי  ,2010ציינה ההתארגנות שלוש שנים להיווסדה בטקסים ומסדרים ברצועת עזה.
גולת הכותרת של פעילויות אלה הייתה ההכרזה על הקמת הזרוע הצבאית של התנועה
המכונה "גדודי אלאנצאר" .ההכרזה לוותה בטקס צבאי בו נטלו חלק כמה עשרות פעילים
חמושים ברובי קלצ'ניקוב שהוצגו כחיילי אחת מ"פלוגות הגדודים" )הגזמה המופיעה לא אחת
בפעילויות מעין אלו( .במהלך הטקס הונפו דגלי תורכיה ונרמסו והובערו דגלי ישראל
וארה"ב )חמאס עצמה משתדלת לאחרונה שלא לבצע ישירות פעילות אנטי-מערבית מעין זו
אולם אינה מונעת ביצועה ע"י ארגונים שבחסותה(.

הטקס הצבאי בו הוכרז על הקמת הזרוע הצבאית של תנועת אלאחראר ,גדודי אלאנצאר
)פאנט  7 ,ביולי (2010

3

דגל ישראל נרמס ומוצת בעת הטקס הצבאי של גדודי אלאנצאר )אתרי צפא ופאנט 7 ,ביולי .(2010

דגלי ישראל ארה"ב מוצתים בעת הטקס הצבאי של גדודי אלאנצאר )אתרי צפא ופאנט 7 ,ביולי .(2010

 .4במקביל לטקס הצבאי התקיימה תהלוכה שזכתה לסיוע מצד משטרת ממשל חמאס
ברצועה .כמו כן התקיים טקס חגיגי במרכז רשאד אלשוא בעיר עזה .1בטקס נכחו בכירים
בממשל חמאס ברצועה ,ביניהם שר הפנים פתחי חמאד וסגן יו"ר המועצה המחוקקת,
אחמד בחר .

הטקס במרכז רשאד אלשוא )פאנט 7 ,ביולי (2010

1

אולם הכנסים המרכזי ברצועת עזה.

4
 .5בדברים שנשא במהלך הטקס הציג מצטפא אלקישאוי ,דובר ההתארגנות ,את התוכנית
לשנת הפעילות הבאה בין היתר מיזוג בין הפעילויות החברתיות לצבאיות של התנועה.
לדבריו ,בשנה הרביעית תחל פעילות גדודי אלאנצאר ,הזרוע הצבאית של התנועה )אתר
אלרסאלה 7 ,ביולי  .(2010מזכ"ל התנועה ,ח'אלד אבו הלאל ,הכריז כי הזרוע הצבאית
של התנועה "מוכנה להצטרף לשורות ההתנגדות ולמאבק בכיבוש" )פלסטין 8 ,ביולי
.(2010
 .6נציגי ממשל חמאס נשאו גם הם דברים בטקס .כך ,אמר בנאומו סגן יו"ר המועצה
המחוקקת ,אחמד בחר" :מה שתנועת בני החורין עושה מאז הקמתה מוכיח שהיא בבחינת
המשך אמיתי לתנועות ההתנגדות באמצעות דבקותה בזכויות ובעקרונות היסוד וההגנה על
ההתנגדות" )ביטאון חמאס ,פלסטין 8 ,ביולי .(2010
 .7להערכתנו יתכן וחמאס תפעיל בעתיד ,כשמדיניות הפיגועים שלה תאפשר זאת,
פעילים צבאיים חברי ההתארגנות כ"קבלני פיגועים" כפי שעשתה עבר עם חברי
התארגנויות טרור אחרות.

בכירי ממשל חמאס משתתפים בטקס .מימין :שר הפנים של ממשל חמאס ברצועה ,פתחי חמאד .משמאל:
סגן יו"ר המועצה המחוקקת ,אחמד בחר ) אתר פאנט 7 ,ביולי(.

חלוקת שבחים לתורכיה ולארגון IHH
 .8במהלך הטקס הצבאי נישאו דגלי תורכיה .כמו כן נשא דברים נציג הארגון התורכי
 IHHבאמצעות שיחת וידאו .כשברקע דגלי תורכיה ו.IHH-

מימין :דגל תורכיה מונף במהלך הטקס הצבאי .משמאל :נציג  IHHנושא ברכה באחד הטקסים לרגל הקמת הזרוע
הצבאית באמצעות שיחת וידאו )אתר פאנט 7 ,ביולי .(2010

