מרכז המידע למודיעין ולטרור
על שם אלוף מאיר עמית
המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(
 31באוגוסט 2010

הקואליציה האנטי-ישראלית ,שחלק מגורמיה עמדו
מאחורי המשט האחרון ,שואבת עידוד מתוצאותיו
ופועלת בחודשים האחרונים לקדם שורה של
פרוייקטים חדשים ,המיועדים להעמיד במבוכה את
ישראל ולהעמיק את בידודה בעולם .בין השאר
מדובר על משט משודרג )שיכלול יותר אוניות ויותר
פעילים מקודמו( ושיגור מטוס לרצועת עזה.

עיקרי המסמך
הזמנה ב Facebook-לאירוע התרמת כספים של ארגון בקליפורניה הנקרא  Free Palestine Movementעבור
שורה של פרויקטים חדשים נגד ישראל .ארגון זה קשור לארגון  ,Free Gaza Movementשנטל חלק מרכזי
במשט האחרון ,בשיתוף פעולה הדוק עם ה IHH-התורכי ,ומהווה מרכיב מרכזי בפרויקטים החדשים
המתוכננים נגד ישראל.
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עיקרי תמונת המצב
 .1מידע מצטבר מצביע כי הקואליציה האנטי-ישראלית ,שעמדה מאחורי המשט האחרון
לרצועת עזה ,עוסקת בשלושת החודשים האחרונים בקידום תוכניות חדשות להפקת
פרויקטים נוספים ,כחלק מהמערכה הכוללת להכפשת ישראל ולכרסום בלגיטימיות
שלה .פרויקטים אלו כוללים ,בין השאר ,שיגור משט ימי משודרג )שיכלול יותר ספינות ,יותר
פעילים ,יותר נציגים של כלי תקשורת ,יותר ידוענים( ושיגור מטוס לרצועת עזה במגמה
להציב רף פעולה חדש ,גבוה מקודמו.
 .2המדובר בקואליציה הטרוגנית מהבחינה האידיאולוגית ,המאוחדת סביב העוינות
לישראל והרצון לאתגרה ולהעמידה במבוכה ,לשם קידום מה שמוצג כ"זכויות הפלסטינים".
בפועל ,המדובר לא אחת בקידום סדר היום הפוליטי של חמאס בניגוד לאינטרסים של הרשות
הפלסטינית .
 .3בשני הקצוות האידיאולוגים של הקואליציה עומדים ארגונים ופעילים אסלאמיים-
רדיקלים )הבולטים שבהם הם האחים המוסלמים ו ,IHH-הקרובים מהבחינה האידיאולוגית
וארגונים אסלאמיסטיים אירופאים נוספים( וארגונים ופעילים מהשמאל הרדיקלי ,שעוינותם
לישראל הינה חלק מהתנגדותם לארה"ב ,למערב וערכיו ,ולגלובליזציה .בין שני הקצוות של
קואליציה זו ,מצויים ארגוני ופעילי זכויות אדם ,איגודים מקצועיים ,פעילים יהודיים ,ואף
פוליטיקאים המנסים לרכב על מגמת העוינות לישראל ולהפיק ממנה רווחים אישיים .חלק
מהפעילים והארגונים הללו פועלים מתוך הזדהות אותנטית עם סבלות הפלסטינים וחלק
מעוניינים לסייע לקידום סדר פוליטי ,פרו-חמאסי בעיקרו.
 .4קואליציה זאת כוללת מספר מסגרות-על ,שנטלו חלק בארגון המשט האחרון .בקרב
המרכיב המוסלמי-רדיקלי של הקואליציה בולטים  IHHשניהל את המשט האחרון ,והאחים
המוסלמים ,תנועת האם של חמאס ,שלהם תשתית רחבה בעולם הערבי והמוסלמים ובאירופה
)בדגש על בריטניה( .הללו פועלים בשיתוף פעולה עם כמה מסגרות-על הפועלות באירופה
ובארה"ב ,תחת הכותרת של פעילות הומניטארית או פעילות למען זכויות האדם ,כשבפועל
מדובר בפעילות פוליטית פרו-פלסטינית/פרו-חמאסית .על מסגרות-העל השותפות בקואליציה
נמנים International Solidarity Movement (ISM) ;Free Gaza Movement (FGM) :הפעילה גם
ביהודה ושומרון; )) The European Campaign to End the Siege on Gaza (ECESGפרטים על
הגופים הללו ,ראו נספחים(.
 .5בראיית גורמים אלו ,שקיבלו רוח גבית תומכת מדו"ח גולדסטון ,היה המשט האחרון
בבחינת אירוע מכונן )למרות ,ואולי דווקא ,משום שנהרגו בו תשעה תורכים מ IHH-ותומכיו
ועשרות נפצעו( .בין המרכיבים המייחדים אותו:
א .ארגון  IHHהתורכי ,שניהל את המשט האחרון ,נהנה מיכולות רבות ,שאין
לארגונים האחרים בקואליציה ,בזכות התמיכה המדינתית בו מצד תורכיה .הארגון,
הפרוס ברחבי העולם ,העמיד לרשות הקואליציה יכולות כספיות )שאפשרו הגדלת
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מספר הספינות במשט האחרון( ,ארגוניות ,תקשורתיות ופוליטיות )שאפשרו למשט
האחרון לבצע קפיצת מדרגה בעוצמת הלחצים המופעלים על ישראל(.
ב .הארגונים והפעילים החברים בקואליציה ,שחברו למשט ,הפגינו יכולת ורצון
לחרוג מהאינטרסים המקומיים שלהם ,ולשתף פעולה בהיקף רחב למען קידום
פרוייקט אנטי-ישראלי משותף ,תוך לקיחת סיכונים )בשל ההתנגדות הישראלית הצפויה(.
הדבר מצא ביטוי בחודשים ארוכים של פעילות מקדימה ,שמוקדה היה באיסטנבול,
במהלכה נערכות ישיבות תאום בין נציגי ארגוני-העל השותפים בקואליציה )סטנוגרמה של
אחת הישיבות הללו נתפסה במשט האחרון(.
ג .תוצאות המשט ,בראיית חברי הקואליציה היו מוצלחות ביותר וחרגו מהישגים
"נקודתיים" של הפעילות ה"שגרתיות" המתבצעת נגד ישראל )שיגור שיירות לרצועה ,יוזמת
הטלת חרם על ישראל ,ניסיונות להעמדת בכירים לדין ,פרויקטים תעמולתיים וכו'( .משום
שישראל נאלצה לשנות את מדיניותה כלפי הסגר ברצועה ,תדמיתה בדעת הקהל נפגעה,
בכיריה נמצאים )עד היום( תחת בדיקות של ועדות חקירה ישראליות ובינלאומיות ,ויחסיה
עם תורכיה ספגו מכה קשה .זאת הגם שחלק מגורמים אלו ,וכן חמאס ,רואים את
ההקלות בסגר בדאגה שכן הן הוציאו את הרוח מחלק מתנופת אסטרטגיית המשטים
ופגעו ביכולות לקעקע את לגיטימיות ישראל ,כיעד המרכזי לפעילות.
 .6בקואליציה האנטי-ישראלית חבר גם ארגון קטן מקליפורניה בשם

Free Palestine

) .Movement (FPMארגון זה קשור להערכתנו באופן הדוק לFree Gaza Movement -
) (FGMוייתכן שהוא מהווה ארגון חזית שלו )משיקולים הקשורים לחוק האמריקאי ,האוסר
הגשת סיוע לחמאס ,המוגדר בארה"ב כארגון טרור( .הדמות הבולטת ב FPM -הינו ד"ר פול
לארודי )או בשמו הבדוי פול וילדר( .ד"ר לארודי הינו פעיל שמאל קיצוני ,אנטי-ישראלי ופרו-
חמאסי ,הנמנה על מייסדי ה FGM-וה ISM-וסביר שהוא עודנו עומד בקשר עמם .הוא השתתף
במשט האחרון )ומתפאר בהיותו אחד "מניצולי המשט"( ,בעבר גילה פעילות רבה ביהודה
ושומרון במסגרת ה ,ISM-וגורש מישראל ב) 2006-פרטים עליו ועל ארגונו ראו נספח א'(.
 .7לאחרונה קיים ד"ר פול לארודי אירוע התרמה בקליפורניה מטעם ה FPM-בו פרט
בפני משתתפיו שורת פרויקטים מתוכננים .פרויקטים אלו פורטו על ידו גם בראיון
שהעניק לערוץ אלמנאר של חזבאללה ובאתר האינטרנט של  FPMוהוצגו על ידו כחלק
ממלחמה תודעתית נגד ישראל )" ,("PR Warשבה יש לישראל רק מה להפסיד.
 .8הפרויקטים הללו כוללים הגדלת מספר הפעילים האמריקאים במשט הימי המתוכנן
)שיכלול  10-20ספינות(; הפגנת נוכחות ימית קבועה של עשרות סירות קטנות וספינת
אספקה מול חופי עזה; שיגור מטוס לרצועה; שיגור  100מתנדבים פלסטינים לנמל
התעופה בן גוריון בטיסות מסחריות על מנת לתבוע את "זכות השיבה"; עריכת קונצרט
למען הפלסטינים בלונדון ,ובמקומות נוספים באירופה ,כדוגמת זה שנערך למען נלסון
מנדלה בשנת  1986כחלק מהמאבק נגד האפרטהייד )פרוט התוכניות השונות ראו נספח ב'(.
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 .9הפרויקטים שלמענם מגייס  FPMכספים אינם ,להערכתנו ,נחלת ארגונו בלבד ומשקפים
תוכניות והכנות מעשיות ש"מגלגלת" בחודשים האחרונים הקואליציה האנטי-
ישראלית .במוקד תוכניות אלו עומד משט ימי רחב היקף המתארגן תחת הכותרת של "צי
החרות  ."2בארגונו נוטלים חלק  FGM ,IHHומסגרות-העל האחרות ,שנטלו חלק במשט הקודם
)פרטים אודות המסגרות הללו ראו בנספחים( .למשט זה עלולים להצטרף ארגונים ממדינות
נוספות )כגון לבנון ,איראן ,תימן( ,החוששים משיגור ספינות בודדות ,שלא במסגרת רחבה יותר,
או קבוצות ספינות שתכלולנה מגזרים ייחודיים שיקשו על צה"ל לפעול נגדם )כמו ספינת נשים,
ספינת אנשי דת ,ספינת יהודים( .במקביל ,נעשות להערכתנו ע"י הקואליציה הכנות מעשיות
לקידום פרויקטים נוספים כמו שיגור מטוס לרצועת עזה.
.10סביר שרק חלק מתוכניות אלו תצאנה לפועל בסופו של דבר משום שבפני המארגנים
עדיין עומדות בעיות כספיות )הפרויקטים השאפתניים הללו כרוכים בעלויות גדולות מבעבר(;
קשיים פוליטיים )הלגיטימציה של המשטים דעכה והם נתפסים ע"י רוב הגורמים הבינלאומיים
כפרובוקציות העשויות גם להזיק לתהליך המדיני(; וקשיים משפטיים )במיוחד במדינה כמו
ארה"ב( .אולם יש לקחת בחשבון כי חלק מגורמיה של קואליציה זאת חדורים מוטיבציה ובעלי
יכולות נהנים מסיוע של גורמים מדינתיים )כולל איראן וסוריה( ונחושים לממש לפחות חלק
מהפרויקטים ,ולהעצים בכך את הלחצים הבינלאומיים המופעלים על ישראל.
.11תנועת חמאס עומדת בקשר עם "הגרעין הקשה" של הארגונים והפעילים חברי
הקואליציה ,ישירות או באמצעות פעילים מערביים וחברי "האחים המוסלמים" ברחבי
העולם .ניתן להניח כי חמאס תנסה לעודד את חברי הקואליציה להוציא לפועל פרויקטים
ראוותניים בחודשים הקרובים ,בראותה בהם לא רק מהלך לכרסום בלגיטימיות של
ישראל אלא גם אמצעי לשיבוש המו"מ הישיר בין ישראל לרשות הפלסטינית ,לו חמאס
מתנגדת בתוקף.
 .12בנספחים:
א .נספח א' -רשימת הפרויקטים האנטי-ישראליים המוצגת ע"י ארגון .FPM
ב .נספח ב' -ארגון  (FPM) Free Palestine Movementומנהיגו ד"ר פול לארודי.
ג .נספח ג'.(FPM) Free Gaza Movement -
ד .נספח ד' -תנועת הסולידריות הבינלאומית ).(ISM
ה .נספח ה' -הקמפיין האירופאי להסרת המצור מעל רצועת עזה ).(ECESG
ו .נספח ו' -תנועת האחים המוסלמים תנועת האם של חמאס ,והתשתית שלה
בבריטניה.
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נספח א'
 (FPM) Free Palestine Movementומנהיגו
ד"ר פול לארודי

לוגו  Free Palestine Movementבאתר האינטרנט שלו ) 22 ,Free Palestineבאוגוסט (2010

 Free Palestine Movement .1הינו ארגון המגדיר עצמו כארגון זכויות אדם ללא כוונות רווח,
שבסיסו בקליפורניה ,ארצות הברית .לארגון מספר קבוצות ברחבי ארצות הברית .הוא טוען ,כי
משימתו היא לאתגר את המדיניות הישראלית ,השוללת את זכויות האדם של הפלסטינים בדגש
על חופש התנועה .זאת הוא מנסה להשיג ,לטענתו באמצעות "התנגדות לא-אלימה" .הארגון
וארגונים נוספים מסוגו מרבים להציג עצמם כבלתי אלימים ,אולם בפועל הם נכונים להפעיל
אלימות קשה נגד כוחות הביטחון הישראלים.
 .2הארגון עוסק בפעילות פוליטית ,בעלת אופי אנטי-ישראלי ופרו-חמאסי מובהק.
להערכתנו ,ייתכן שמדובר בשלוחה או בארגון חזית של  ,Free Gaza Movementשפול
לארודי היה אחד ממייסדיה ,בשל עניינו של ה FGM-שלא להסתבך עם החוק האמריקאי
)חמאס מוגדר על ידי ארצות הברית כארגון טרור וסיוע לחמאס ברצועת עזה ,כולל בתחום
הכספי ,מנוגד לחוק האמריקאי(.
 .3הדמות הבולטת ב FPM-הינו ד"ר פול לארודי .להלן קווים לדמותו:
א .פעיל שמאל רדיקלי ,עוין לישראל .פעיל למען "זכויות הפלסטינים" אך בפועל מקדם
במעשיו את סדר היום הפוליטי של חמאס.
ב .יליד איראן 25 ,באפריל .1946
ד .גדל בארה"ב .אביו איראני ואימו אמריקאית.
ה .בעל תואר ד"ר לשפות מאוניברסיטת ג'ורגטאון.
ו .בתחילת העשור היה פעיל בסניף האמריקאי של International Solidarity Movement
) ,(ISMארגון אנטי -ישראלי שהשתתף במשט האחרון ,כחלק מהקואליציה.
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ז .אחד ממקימי " ,"Free Gaza Movementארגון אנטי-ישראלי שמילא תפקיד מרכזי במשט
האחרון.
ח .ממקימי ).Free Palestine Movement (FGM
ט .שהה במדינות ערב כיועץ של ממשלת ארצות הברית .בין השאר שימש כיועץ
בסעודיה.
י.

בין השנים  – 2003-2002שהה לסירוגין ביהודה ושומרון ונטל חלק בפעילות אנטי-

ישראלית .ביקר אצל אשתו של מחבל מתאבד בשכם וכתב מאמר בו הביע הבנה
למניעי המחבלים המתאבדים )".("Sleeping in the Bed of a Suicide Bomber
יא .יוני  – 2006הגיע לנמל התעופה בן גוריון וביקש להיכנס לישראל .כניסתו סורבה
בהמלצת גורמי הביטחון .כשהתבקש לעלות על טיסה בחזרה מנתב"ג ,התפרע .לאחר
כשבועיים עזב את ישראל לאחר שעתירה שהגיש נגד גירושו נדחתה ע"י בית משפט.
יב .השתתף במשט האחרון על גבי הספינה )" ,SFENDONI ("8000שהצטרפה למשט
מטעם ארגונים פרו-פלסטינים ביוון ובשבדיה .הוא נשא דרכון אמריקאי שמספרו
 7121815849תחת השם )הבדוי?( . 1Paul Wilder

הזמנתו של לארודי לאירוע ההתרמה בקליפורניה ,בה הוא מציג עצמו כ"ניצול" המשט ,אף
שבספינתו ,ה ,8,000-לא התרחש כלל מאבק אלים ) 22 ,YouTubeבאוגוסט .(2010

יג .קיבל בשנת  ,2009בעת שהותו בעזה ,אות הוקרה על פועלו מאסמאעיל הניה.

1

בעת כניסתו לישראל ב 2006-הוא נשא גם דרכון בשם  .Paul Wilderסביר להניח כי פול לארודי הינו שמו האמיתי.
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אירוע בו מצולם ד"ר פול לארודי )יושב שני משמאל( עם ראש ממשל חמאס ברצועה אסמעיל הניה )יושב
רביעי מימין(

יד .בשנים האחרונות היה מעורב בשיגור משטים לרצועת עזה .במהלך  2010נסע ללבנון על
מנת לקדם שיגור ספינות לרצועה.
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נספח ב'
רשימת פרויקטים ש FPM-מנסה לקדם
 .1בניגוד לארגונים אחרים החברים בקואליציה  FPMמרבה לפרסם כוונותיו ותוכניותיו ,בפרוט
רב יחסית .זאת ,להערכתנו ,במגמה לגייס כספים עבור הפרויקטים שהקואליציה מנסה לבצע
)בדגש על ארה"ב( ולקדם את יחסי הציבור של ה FPM-והעומד בראשו.
 .2תוכניות הארגון הוצגו בחודשים האחרונים בכמה הזדמנויות :באירוע גיוס כספים שהתקיים ב-
 8באוגוסט ב ,Newark-קליפורניה; בראיון של פול לארודי לערוץ אלמנאר של חזבאללה ) 16ביוני
 (2010ובאתר האינטרנט של הארגון .להלן עיקרי התוכניות:
א" .עזה בדרך הים" :מטרת  FPMלהבטיח השתתפות אמריקאית מירבית במשט,
שיכלול  20-10ספינות וייצא לפועל בסביבות אוקטובר-נובמבר ) 2010להערכתנו המדובר
ב"צי החירות  ,"2שלארודי וארגונו מהווים חלק ממנו( .לארודי וארגונו מקווים שיעלה
בידם לשלב במשט חברי קונגרס אמריקאים ,פעילי זכויות אדם ידועים וידוענים .בנוסף
לכך מתוכננת הפגנת נוכחות ימית מול חופי עזה של עשרות סירות קטנות וספינת אספקה
גדולה.
ב" .עזה בדרך האוויר" :הכוונה לשבור את "המצור" על רצועת עזה באמצעות שיגור
מטוס ,ובשיתוף פעולה עם גורמים נוספים .לדברי לארודי המדובר בתוכנית קונקרטית
סביבה מתקיימת פעילות נמרצת ,בין השאר מגעים עם "השלטונות בעזה" )קרי,
ממשל חמאס(.

ראיון ד"ר פול לארודי לערוץ אלמנאר )עמוד השער של אתר ערוץ אלמנאר באנגלית(

9
ג" .החייאת" "זכות השיבה" )"השיבה מהגלות"( :לדברי לארודי בראיון לרשת
הטלוויזיה של חזבאללה ,אלמנאר התקיימו סביב תוכנית זאת מגעים עם הPalestinian -
) ,Return Center (PRCגוף המזוהה עם חמאס הפועל בבריטניה 2ועם שלוחת
ארגון ") AL-Awdaהשיבה"( בארה"ב .3הכוונה היא לארגן כ 200-פלסטינים בעלי
דרכונים אירופאים ודרכונים מצפון אמריקה .הם יטוסו לנמל התעופה בן גוריון מערים
שונות במדינות שונות ,באותו יום בטיסות מסחריות שונות .בידי הפלסטינים יהיו
העתקים של הבעלות על אדמותיהם וצילומים של משפחותיהם שהתגוררו שם לפני ,1948
והם ידרשו לשוב לבתיהם .הם יקיימו ראיונות לפני שיעלו למטוס ,אשר ישוחררו לעיתונות,
לאחר הגעתם .את פניהם יקבלו פלסטינים" ,צוות משפטי" ועיתונאים .צפוי כי הישראלים
ינסו לשגר אותם חזרה אולם הם מתכוונים לגלות התנגדות ולסרב לעלות על מטוסים
החוזרים מישראל .במהלך אירוע ההתרמה ציין לארודי כי יש כבר פלסטינים בישראל
הפועלים בכל הנוגע ללוגיסטיקה ולכיסוי התקשורתי.
ד" .קונצרט למען פלסטין" בלונדון באוקטובר  .2010המארגנים יזהו אותו עם
הקונצרט שקיים נלסון מנדלה בשנת  1986במסגרת גיוס התמיכה העולמי נגד האפרטהייד
וכונה ") 4"The Freedomfestעל מנת לזהות את המאבק "למען פלסטין" עם המאבק נגד
האפרטהייד( .המאורגנים מעוניינים לקיים סדרת קונצרטים שכזאת באירופה .הם מעוניינים
להביא את הקונצרט לארה"ב ,אף כי הדבר נראה להם כמעט כחסר סיכוי.

 2גוף המזוהה עם חמאס הפועל בבריטניה .פעילי חמאס בעברם שמצאו מקלט בבריטניה ,מכהנים בעמדות בכירות
במועצת המנהלים של גוף זה .הבולטים שבהם הינם מאג'ד ח'ליל מוסא אלזיר וזאהר ח'אלד חסן אלביראוי )ראו לקט
מידע מה 20-פברואר " :2010בריטניה כמוקד לפעילות מדינות ,תעמולתית ומשפטית של חמאס בבריטניה"( .אלביראוי
נטל חלק בטקס השקת ה"מרמרה" באיסטנבול ,ב 22-במאי .2010
3
גוף פרו-פלסטיני הפועל בארה"ב במטרה לקדם את "זכות השיבה עבור הפלסטינים" .שמו המלא "The Palestine Right
" ,to Return Coalitionאו .PRRC
 4קונצרט שנערך ב 11-ביוני  1988בלונדון ,לציון יום הולדתו ה 70-של נלסון מנדלה ובמטרה להביא לשחרורו מהכלא
בדרום אפריקה ולסיום האפרטהייד .בקונצרט השתתפו עשרות מלהקות ואמני הפופ הגדולים של התקופה הוא שודר ל-
 67מדינות ולכ 600-מיליון צופים .מבקרי מוזיקה הגדירו אותו כאירוע הפופ-הפוליטי הגדול והמרהיב ביותר אי פעם".
הקונצרט העלה את המודעות ברחבי העולם לנושא האפרטהייד .זהות הקונצרט המתוכנן עם קונצרט זה מיועד
לקבע את הדימוי של היות ישראל "מדינת אפרטהייד".
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נספח ג'
(FGM) Free Gaza Movement

לוגו תנועת Free Gaza

.1

 ,Free Gaza Movementשד"ר פול לארודי היה אחד ממייסדיה ,מילאה תפקיד חשוב

בארגון המשט האחרון )בהובלת  .(IHHהיא העמידה לרשות המשט את היכטות Challenger 1
ו) Challenger 2-שבהם התגלו בעיות טכניות( ואת ספינת המטען "רייצ'ל קורי" ,שהגיעה באיחור.
.2

 Free Gazaהינה מסגרת פרו-פלסטינית\פרו-חמאסית שמטרתה המוצהרת הינה "שבירת

המצור" על רצועת עזה .הארגון רשום בקפריסין כמיזם של זכויות אדם ומטהו שוכן
בניקוסיה .באתר האינטרנט של הארגון נאמר כי יש לו סניפים ב 28-מדינות ברחבי העולם ,מהם
 11במדינות אירופה 5 ,בצפון אמריקה ) 4בארה"ב וסניף אחד בקנדה( ,וסניף בישראל )המוגדרת
באתר הארגון כ"שטחי פלסטין  ,"1948טרמינולוגיה המביעה אי הכרה בישראל( .במסגרת
הארגונית של  Free Gazaנכלל גם הארגון לסולידריות בינלאומית ) ,(ISMשגם בו היה
חבר ד"ר פול לארודי.
.3

על פי אתר הארגון ,הרשום כקרן צדקה בקפריסין ,יש לו ארבעה סניפים בארה"ב :במזרח

ארה"ב ,מרכז ומערב ארה"ב ,צפון קליפורניה ודרום קליפורניה .פעילי הארגון במקומות אלה
הינם:
א .מזרח ארה"ב – מוזכרות באתר הארגון שתי נשות קשר  ,Dina Kennedyחברת ארגון
הנשים הפלסטיניות בארה"ב ו  ,Susan Kerin-המוגדרות כ"מתאמות מתנדבים".
ב .מרכז ומערב ארה"ב  -איש הקשר הוא .Kevin Clark
ג .צפון קליפורניה –  Donnaאו  .Darlene Wallachדונה וולך היא בת  57יהודיה ,פעילה
אנטי-ציונית .השתתפה בעבר במשט .דונה וולך ,ביקרה בעבר ברצועת עזה ובראמאללה.
.4

במסמך פנימי של ארגון  ,Free Gazaשנתפס במשט האחרון ,מפורטים אנשי קשר של הארגון

ברחבי העולם .במסמך הופיע שמו של  ,Ramzi Kysiaשתפקידו הוגדר כ"מתאם בוושינגטון".
שמו אינו מופיע ברשימת המתאמים המופיעה באתר הארגון .רמזי קיסיה ,סופר
אמריקאי ממוצא לבנוני ואחד ממקימי ארגון  .Free Gazaכארבע שנים הוא פעל במזרח
התיכון כולל שנה בעיראק ושנה בלבנון )ב 2006-במהלך מלחמת לבנון השנייה( .כמו כן ,הוא
שהה כמה חודשים בירדן ,סוריה ,תימן והרשות הפלסטינית.
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רמזי קיסיה )בלוג (gaza-journey

.5

מסמכים פנימיים של ארגון  ,Free Gazaשנתפסו במשט האחרון ,עוסקים באסטרטגיה של

הארגון ובתדרוכים שהוא העביר לפעיליו לקראת המשט .ניתוח המסמכים הפנימיים והשוואתם
לעמדותיו הפומביות של הארגון חושף פער ניכר בין השניים ולעיתים אף סתירות .5כך
למשל:
א .במישור המשפטי :מתדרוך משפטי של ארגון  Free Gazaמסתבר כי הוא מודע
היטב לבעייתיות החוקית ,שבהעברת סיוע לממשל חמאס ברצועה ,בפרט במדינה
כמו ארה"ב שם הוצאה חמאס מחוץ לחוק .מבין השיטין עולה גם כי הארגון ,על אף
שהוא מצהיר שהסיוע מיועד לאוכלוסיה הפלסטינית ברצועה ,מודע לכך שלמעשה הוא
מסייע לממשל חמאס .לפיכך בתדרוך משפטי לפעילים שהשתתפו במשט הוזהרו
פעיליו להימנע מכל הצהרה או פעולה העלולה להתפרש כהענקת "סיוע חומרי"
לחמאס ,על מנת שלא להפליל את עצמם בארה"ב ובמדינות נוספות )לארגון פעילים
בארה"ב ,שהשתתפותם במשטים עומדת לכאורה בניגוד לחוק האמריקאי ,ולפיכך יש היגיון
מבחינתו בפעילות באמצעות ארגוני חזית כגון ה.(FPM-
ב .במישור המדיני :בתדרוך המשפטי ,וכמענה לבעייתיות של הגדרת חמאס כ"ארגון
טרור" ,נאמר לפעילים כי  Free Gazaהצהיר בפומבי שאין לו אג'נדה פוליטית ,וכי הוא
מחויב "לסיוע הומניטארי בלתי אלים" לעם הפלסטיני )הארגון רשום כ" Human Rights
 ,"Projectהגדרה המופיעה באתר שלו( .אולם במסמך פנימי שנמצא על גבי

Mavi

 Marmaraהוגדרו למשט מטרות פוליטיות מובהקות ,ולא מטרות הומניטאריות )מטרות
המינימום שהוגדרו במסמך הן יצירת תהודה תקשורתית ל"מצור" על רצועת עזה,
ודרבון ממשלות זרות לנקוט צעדי ענישה נגד ישראל .לא צוינה כמטרה העברת
סיוע הומניטארי לרצועה(.
ג .המענה לתסריטים אפשריים בעת המשט :הארגון גיבש תסריטים "הגנתיים"
לקראת המשט על בסיס הנחת מוצא שצה"ל לא יוכל לעצור את הספינות מבלי
להפעיל כוח .כמענה לתסריטים הללו מפורטות טקטיקות שנועדו למנוע השתלטות צה"ל

 5פרוט ראו לקט מידע מה 14-ביוני " :2010מסמכים פנימיים של ארגון  ,Free Gazaשנתפסו במשט האחרון ,חושפים
סתירות מהותיות בין מדיניותו האמיתית של הארגון לבין התנהלותו הפומבית .המסמכים מעידים ,בין השאר ,כי הארגון
מנסה להסתיר את סיועו למשטר חמאס ,בשל הגדרת חמאס כארגון טרור בארה"ב ובמקומות נוספים".

12
על האוניה .בין השאר הוזכרה הנחת מכשולים מחודדים על הסיפון והתבצרות
פעילי הארגון בחדר ההגאים ובחדר המנועים.

אחת מספינות המשט האחרון )לא ה"מרמרה"( ממוגנת בגדרות תיל לקראת עימות
)צילומים שנתפסו ע"י צה"ל על גבי אחת הספינות(

ד .טקטיקות אלה אומנם נופלות בהרבה מהאלימות המאורגנת שהפעיל  ,IHHאולם מאידך
אינן תואמות את הנחיות שחילק ארגון  Free Gazaלפעיליו ,שאסרו באופן חד משמעי
שימוש באלימות ,מילולית או פיזית .דומה איפוא כי המונח non-violent resistance
המופיעים בהנחיות של ארגוני זכויות אדם שהשתתפו במשט ,נתון לפרשנות
רחבה ,של הארגונים השונים ושל הפעילים השונים ,וחלקם הנחו להתעמת עם
חיילי צה"ל )כפי שהומחש בהיערכות המוקדמת של  ,IHHשגם הוא מגדיר עצמו כארגון
הומניטארי ,לעימות אלים עם צה"ל(.
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נספח ד'
תנועת הסולידריות הבינלאומית )(ISM

.1

תנועת הסולידריות הבינלאומית ) ,(ISMהינה מסגרת-על שהייתה שותפה לארגון המשט

האחרון בהובלת  IHHוהיא גם נוטלת חלק בארגון הפרויקטים העתידיים .ד"ר פול לארודי היה
אחד ממייסדיה ונטל חלק בפעילותה ביהודה ושומרון.
.2

זהו ארגון אנטי-ישראלי ופרו-פלסטיני הפועל מאז שנת  2001במסגרת  .Free Gazaהארגון

שם לעצמו מטרה להתנגד למדיניות הישראלית )ל"אפרטהייד הישראלי בפלסטין"( ,תוך שימוש
בפעולות ישירות  (direct) actionsובלתי אלימות .6מטרה נוספת של הארגון הינה לתמוך
ב"התנגדות העממית הפלסטינית" באמצעות סולידריות בינלאומית ו"הקול הבינלאומי".
 .3קיימות סתירות פנימיות ועמימות ביחסו של הארגון לטרור :באתר של הארגון המוקדש
ל"שאלות ותשובות" נאמר כי  ISMאינו תומך במאבק מזוין ב"כיבוש" .מאידך ,באתר הארגון
מוזכרת אמנה )) (Mission statementשאינה נמצאת באתר במלואה( ,שבה נאמר :הארגון "מכיר
בזכותם של הפלסטינים להתנגד לאלימות ולכיבוש הישראליים באמצעות מאבק מזוין
לגיטימי .עם זאת אנו מאמינים שאי האלימות עשויה להיות נשק רב עוצמה במאבק נגד
הדיכוי ואנחנו מחויבים לעקרונות ההתנגדות הבלתי-אלימה" )אתר הארגון(.
 .4פעילי  ISMנוטלים חלק בפעילות המחאה בבלעין ,בנעלין ובמוקדי חיכוך נוספים
ביהודה ושומרון .במקומות הללו מתקיימות פעולות מחאה בעידוד הרשות הפלסטינית של
פלסטינים ופעילים פרו-פלסטינים מחו"ל .פעולות אלה מלוות באופן שיטתי בגילויי אלימות:
יידוי אבנים וכדוריות מתכת ,השלכת בקבוקי תבערה ועימותים פיזיים עם חיילי צה"ל ,תחת
הכותרת של "התנגדות עממית בלתי אלימה.

 ISM 6וארגונים נוספים מציגים בפומבי את התנהלותם כבלתי אלימה וכחלק מ"ההתנגדות העממית" .אולם באירועים
רבים בבלעין ונעלין ומקומות נוספים ביהודה ושומרון ,בהם נטלו חלק פעילי  ISMלצד פלסטינים ופעילים זרים פרו-
פלסטינים מארגונים נוספים ,הופעלה אלימות תוך שימוש באמצעי לחימה כמו בקבוקי תבערה ,ותוך התעמתות פיזית עם
חיילי צה"ל.
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נספח ה'
האחים המוסלמים ומאפייני התשתית שלהם
בבריטניה
כללי
 .1תנועת האחים המוסלמים הינה תנועת האם של חמאס ,החולקת עם

IHH

אידיאולוגיה אסלאמית-סונית-רדיקלית דומה .מהבחינה הפורמאלית היא אינה משתתפת
כתנועה בקואליציה המארגנת את הפרויקטים השונים אולם לפעיליה ולמוסדותיה בעולם
הערבי\מוסלמי וממדינות המערב היה ייצוג רב על גבי ה"מרמרה" ,והם נוטלים חלק פעיל בגופים
ובארגונים השונים המרכיבים את הקואליציה האנטי-ישראלית והשותפים לפעילותה.

קוים לדמותם של האחים המוסלמים

סמל תנועת האחים המוסלמים – שתי חרבות והקוראן
ביניהן והמילה "הכינו" ,קיצור של פסוק מהקוראן מסורת
אלאנפאל ]פסוק  .[60נוסח הפסוק" :הכינו לקראתם את כל
העוצמה שאתם מסוגלים לגייס ,לרבות פרשים ]המוכנים
לקרב[ ,שבאמצעותם תטילו אימה על אויבי אללה ואויבכם".

 .2תנועת האחים המוסלמים הוקמה על-ידי חסן אלבנא ,מורה צעיר ,במצרים בשנת .1928
אלבנא שאף להחייאת האסלאם ,שהיה אז בשפל על רקע התפתחות הלאומיות המודרנית,
השפעת המערב על החברה המוסלמית במצרים ובמזרח התיכון ,נפילתה של האימפריה
העת'מאנית וביטול הח'ליפות .אלבנא ראה באסלאם מערכת כוללנית המקיפה את כל תחומי
החיים ,ובכללם :חברה ,כלכלה ,משפט ,פוליטיקה ופולחן דתי .הוא הדגיש את "הכשרת
הלבבות" ]דעוה[ ,כלומר חזרה בתשובה של המוסלמי היחיד והפיכת תהליך זה לכללי בציבור;
ואת הצורך בפיתוח הדור הצעיר על ברכי האסלאם השמרני ,כדי ליצור בסיס למדינה אסלאמית
הפועלת תחת ההלכה האסלאמית ]השריעה[.
 .3אלבנא ראה את הקמת המדינה האסלאמית כיעד ,ושאיפותיו היו עולמיות .הוא
הדגיש שהשגת היעד תגיע במספר שלבים :שלב הכשרת הלבבות ]דעוה[ :שלב התקרבות
היחיד לדת ,בהמשך הנחלת תפיסה זו מצד היחיד למשפחתו הקרובה ,כך עד שהאומה
המוסלמית למעשה כולה תאמץ סגנון חיים דתי-אסלאמי .בשלב הבא ,מעבר למעורבות פוליטית
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במסגרת המדינה עד להקמת מסגרת מדינית אסלאמית על-פי כללי ההלכה האסלאמית
]השריעה[ .בשלב השלישי  -כשיש מספיק כוח ,עוברים לג'האד ,למלחמת קודש שתתקיים
במקביל לדעוה בקרב עמי העולם הלא-מוסלמי ,כדי להפיץ את האסלאם בקרבו ולהפכו
למוסלמי 7.בסופו של דבר ,חוסל אלבנא בהתנקשות בשנת  ,1949בעקבות רציחתו של ראש
ממשלת מצרים ,מחמד פהמי אלנקראשי ,על-ידי פעילים בתנועת "האחים המוסלמים" ,כשלושה
שבועות קודם לכן.
 .4במהלך השנים חלו התפלגויות בתנועה וזרמים שונים החלו להופיע .אחד מהמעצבים
הבולטים של הזרם הג'האדיסטי ב"אחים המוסלמים" הנו סייד קטב ,שהוצא להורג
במצרים בשנת  .1966קטב דגל בפרישה מהחברה והקמת חברה חלופית לחברה המוסלמית,
שהיא חברה אסלאמית ,ועודד את הג'האד האלים נגד הממשלות המוסלמיות הבלתי אסלאמיות
]קרי :שאינן דתיות די הצורך ,לשיטתו[ עוד לפני הג'האד נגד הכופרים .קטב השפיע מאד על
ארגונים ג'האדיסטים שקמו בהמשך ,ביניהם האידיאולוגים שהקימו את אלקאעדה,
לרבות עבדאללה עזאם ,החונך האידיאולוגי של אסאמה בן לאדן ,שבעברו היה איש
האחים המוסלמים בירדן .בקרב ערביי ישראל מיוצגים האחים המוסלמים באמצעות
התנועה האסלאמית על שני פלגיה ,הצפוני והדרומי.
 .5במהלך השנים נפתחו סניפים של תנועת האחים המוסלמים גם במדינות ערביות נוספות:
בירדן ,בסוריה ,בתימן ,בערב-הסעודית ועוד .חמאס ,תנועה שקמה בשלהי שנת 1987
בעזה ,היא תנועת-בת פלסטינית של האחים המוסלמים .כיום ,לפי דברי ראשי התנועה,
היא מיוצגת בלמעלה מ 80 -מדינות ברחבי העולם.
 .6תנועת האחים המוסלמים פעילה מאד באירופה בימינו ,במיוחד בתחום הפצת
האסלאם ]הדעוה[ וגיוס הכספים ]בין השאר לטובת תנועת החמאס[ .ראשית התפתחות
התנועה באירופה החל בשנות החמישים של המאה ה ,20-בעקבות הדיכוי המר שקיים נאצר
במצרים נגד אנשי התנועה .רבים מאנשי התנועה עברו ממצרים לסעודיה ,ומשם הגיעו שליחים
לאירופה ,לארצות-הברית ולמקומות נוספים בעולם כדי לקדם את חזון התנועה.
 .7חברי התנועה היו שותפים מרכזיים בהקמתם של ארגונים בינלאומיים להפצת
הדעוה ברחבי העולם ,כגון Muslim World League (MWL) :וכמו-כן (WAMY) the World
 ,Assembly of Muslim Youthשמרכזם בסעודיה .בנוסף ,הוקמו ארגונים מקומיים על-ידי
יחידים ברחבי העולם ובין השאר באירופה ובארצות-הברית ,המושפעים מהאידיאולוגיה של
התנועה )בבריטניה יש לפעילי תנועה זאת משקל נכבד ,ראה להלן(.
 .8אחד המנהיגים הדתיים הבכירים של התנועה כיום ,השיח' יוסף אלקרצ'אוי ,מצרי
המתגורר בקטר ,החל לפעול בצורה שיטתית בשנות השמונים המאוחרות להפצת האידיאולוגיה
של התנועה בקרב המוסלמים באירופה .הוא פיתח דוקטרינה הלכתית ייחודית הנוגעת בחיי
היומיום של מיעוטים מוסלמים תחת שלטון שאינו מוסלמי ,ושמתירה למוסלמים לפעול תחת

 7ראה לגבי השלבים בקובץ האגרות של חסן אלבנא :מג'מועת רסאא'ל אלאמאם אלשהיד חסן אלבנא )ביירות :ללא ציון
שנה( ,עמ' .101-100
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שלטון שאינו מוסלמי ,עד אשר ייצברו מספיק כוח משל עצמם ויתפסו את השלטון .קרצ'אוי הקים
ארגוני-גג המהווים מסגרות-על לתיאום חברתי ,פוליטי ,כלכלי ודתי בין הארגונים המזוהים עם
האידיאולוגיה של התנועה ברחבי היבשת ,ביניהם "קואליציית הצדקה" ,המסייעת מבחינה
כספית לחמאס ,כיום קרצ'אוי אינו חבר רשמי באחים המוסלמים במצרים ומעדיף לפעול באופן
אלטרנטיבי לממסד התנועה שבמצרים באמצעות מוסדותיו שלו )אם כי בפועל האידיאולוגיה שלו
זהה לזו של "האחים המוסלמים" והוא מחשיב עצמו לממשיך דרכו של חסן אלבנא(.
 .9האחים המוסלמים מהווים אופוזיציה למשטרים הערביים הפרגמאטיים ,בעיקר
במצרים ובירדן .הם תומכים בחמאס ומנגחים לא פעם את המשטרים הערביים בשל
יחסם החשדני ,אם לא העוין לחמאס .המשטר המצרי במיוחד מתייחס בחשדנות רבה לקשר
שבין חמאס ברצועת עזה לבין האופוזיציה הפנימית של "האחים המוסלמים" ,בראותו בקשר זה
פוטנציאל לחתרנות המהווה סכנה לביטחונה הלאומי של מצרים.
 .10אנשי התנועה ברחבי העולם מגלים הזדהות מלאה עם הפלסטינים בכלל ועם
החמאס בפרט ,מגייסים עבורו כספים ותמיכה הסברתית/תקשורתית .חלקם אף הביעו
תמיכה גלויה בפיגועי התאבדות נגד אזרחים ישראלים ,בראשם שיח' קרצ'אוי ,הנתפס כדמות
מופת וכסמכות דתית בכירה עבור החמאס .רבים מהם פועלים לסייע לחמאס באמצעות
לובי פוליטי ,ארגון הפגנות נגד ישראל ,ריכוז מאמצים משפטיים לתביעות נגד בכירים ישראלים
ועוד.
 .11הגם שתנועת האחים המוסלמים אינה מבצעת פיגועי טרור נגד ישראל והמערב )בשונה
מאלקאעדה והתארגנויות הג'האד העולמי( ,היא מציגה אתגר משמעותי למדינות ערב
המתונות ולמדינות המערב בטווח הארוך .זאת ,משום שיש לתנועה זאת תשתית ארגונית
חברתית אזרחית ענפה ,ברחבי העולם ,כולל בארה"ב ובאירופה )כשבריטניה מהווה את מרכז
הפעילות של האחים המוסלמים באירופה( .פעילי "האחים המוסלמים" ,בעלי האידיאולוגיה
האסלאמית רדיקלית ,מהווים תשתית אנושית פוטנציאלית לארגוני הטרור האסלאמיים
ולפעילי טרור למיניהם .בשנים האחרונות ניתן לזהות טרוריסטים רבים בעלי אזרחות מערבית,
שהתחנכו בשלב זה או אחר במוסדות המזוהים עם האידיאולוגיה של "האחים המוסלמים" ,או
שעברו תהליכי אסלאמיזציה רדיקלית באמצעות האינטרנט.

תנועת האחים המוסלמים בבריטניה
 .12בריטניה משמשת מרכז לפעילות של האחים המוסלמים באירופה מבחינה פוליטית,
תקשורתית וכלכלית .נראה שפעילות האחים המוסלמים בבריטניה החלה בשנות החמישים של
המאה ה .20-במהלך השנים התרכזו בבריטניה מנהיגים מזרח-תיכוניים גולים של
התנועה )בעיקר ממצרים ,סוריה ,לוב ,תוניס ,אלג'ירה ועיראק( .בהמשך החל הדור השני ,בניהם
ובנותיהם של מנהיגים אלה ,למלא תפקיד בתנועה ,כשהם נהנים ממעורבותם המאסיבית בחברה
הבריטית ושולטים היטב בשפה ובתרבות האנגליים .במהלך שנות ה 90-הצטרפו לתנועה
פעילי חמאס בכירים שהגיעו לבריטניה מיהודה שומרון ומרצועת עזה שהבולט שבהם
הינו מחמד צוואלחה .פעילי האחים המוסלמים בבריטניה שיתפו פעולה לאורך השנים עם
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פעילים אסלאמיים ממוצא פקיסטאני המזוהים בעיקר עם האידיאולוגיה של אבו
אלאעלא אלמודודי.
 .13כיום מתקיימת בבריטניה פעילות ענפה של "האחים המוסלמים" המסייעת לחמאס.
חמאס נהנית מתמיכת האחים המוסלמים בבריטניה בפעילותה ,הפוליטית ,הכלכלית
והתקשורתית .מבחינה פוליטית ,חמאס מקבלת סיוע מהאחים המוסלמים בבריטניה
המשתפים פעולה עם גורמי שמאל רדיקאליים בריטיים ,מתוך עוינות משותפת לישראל
וכוונה לערער את יסודות החברה המערבית ,שנתפסת על-ידם כאימפריאליסטית וקפיטליסטית.
מבחינה כלכלית נהנית חמאס מתמיכת "קואליציית הצדקה" של השיח' קרצ'אוי וקרן
אינטרפאל המזוהה עם החמאס .אחד מהמוסדות בבריטניה המזוהים עם חמאס ו"האחים
המוסלמים" הינו ה ,(PRC) Palestinian Return Center-אשר הוזכר ע"י ד"ר פול לארודי כמי
שמשתף פעולה עם ה FPM-בקידום פרוייקט "החייאת" זכות השיבה )כפי שתואר לעיל(.
 .14הסיוע לחמאס מוצא ביטויו גם בתחום התקשורתי ,בעיקר באמצעות ערוץ הטלוויזיה
הלווייני "אלחואר" – זהו ערוץ לוויני בשפה הערבית הפועל מלונדון ומזוהה עם האחים
המוסלמים .הערוץ פונה למוסלמים בעולם ,במיוחד באירופה ,ומפיץ מסרים אסלאמיים ומסרי
הסתה נגד ישראל .פעיל חמאס שמצא מקלט בבריטניה ,מחמד צואלחה ,הינו אורח קבוע
בתוכניות הערוץ .שניים מבכירי התחנה מסייעים בהפצת מסרי חמאס :זאהר ביראוי ,פעיל
חמאס שנמלט לבריטניה ,משמש כמנהל התוכניות והמנחה הראשי של הערוץ ,וד"ר עזאם
אלתמימי ,איש האחים המוסלמים בירדן ,המזוהה עם חמאס ,שהקים את הערוץ והעומד בראשו
מאז שנת .82006
 .15פעילי האחים המוסלמים בבריטניה ,ובמרכזם מחמד כאט'ם צואלחה ,נטלו חלק
בארגון שיירות סיוע לרצועת עזה ,כולל השיירה האחרונה .מחמד צואלחה ,שהיה מעורב
בשיגור שיירת הסיוע הקודמת "עורק חיים  ,"3נטל חלק בהכנות לשיירה הנוכחית והשתתף
בהכנות למשט הימי מראשיתן .בעת שהותו באיסטנבול )ינואר  (2010הוא הצהיר כי שיירת
הסיוע הבאה תמנע מעימות "בלתי רצוי" עם השלטונות המצריים ,כפי שארע בפעם האחרונה.
בפעם הבאה ,ציין צוואלחה "העימות יהיה ישירות עם האויב הציוני עצמו בלב ים" )אלאנתקאד,
אתר האינטרנט של חזבאללה 17 ,בינואר  .(2010מחמד צוואלחה השתתף בטקס באיסטנבול של
יציאת ה"מרמרה" לדרכה ,אולם נמנע מלהצטרף לנוסעיה )מן הסתם בשל חששו כי ייעצר על ידי
ישראל(.9

 8להרחבה אודות בריטניה ככר לפעילות חמאס באירופה ראו לקט מידע מה 20-בפברואר " :2010בריטניה כמוקד
לפעילות מדינית ,תעמולתית ומשפטית של חמאס באירופה".
 9לפרטים על דמותו של מחמד צואלחה ,ראו לקט מידע מה 30-בינואר " :2010חמאס ממשיכה לעמוד בפועל מאחורי
פעילות הסברה אנטי-ישראלית :מחמד כאט'ם צואלחה ,פעיל חמאס ,שעסק בעבר בפעילות מבצעית ,מעורב אישית
בהכנות לשיגור שיירת סיוע נוספת לרצועת עזה דרך הים ,שתתעמת עם ישראל".
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נספח ו'
הקמפיין האירופאי להסרת המצור מעל רצועת
עזה )(ECESG

לוגו הארגון

.1

הקמפיין האירופאי להסרת המצור מעל רצועת עזה הינו ארגון גג פרו-פלסטיני המאחד

תחתיו כ 30-ארגונים לא ממשלתיים ) ,(NGOהמכריז כי יעדו להביא לסיום "המצור" של
ישראל על עזה .ארגון זה היווה חלק מהקואליציה של המשט הקודם והוא ממשיך להיות מעורב
בקידום הפרויקטים החדשים.
.2

הארגון טוען באתר האינטרנט שלו כי ערכיו נגזרים מההצהרה האוניברסאלית לזכויות

האדם .הארגון פועל בשיתוף פעולה עם פוליטיקאים ,אנשי אקדמיה וארגוני זכויות אדם ברחבי
אירופה .אולם בפועל הוא עוסק בפעילות פוליטית-תעמולתית ,שנועדה לקדם העברת
סיוע מדיני ,תעמולתי וחומרי לחמאס .כל אלו באים לידי ביטוי בדמותו של אמין אבו ראשד
)או אמין אבו אבראהים( ,אחד ממייסדי  ECESGומהמארגנים והמשתתפים של המשט
האחרון )אמין אבו ראשד שהה במהלך המשט בספינה  SFENDONI 8000בה שהה גם ד"ר פול
לארודי(.

אמין אבו ראשד )אלג'זירה 24 ,באפריל (2010

.3

אמין אבו ראשד )או אמין אבו אבראהים( הינו פלסטיני ,בעל דרכון הולנדי ,בן .43

בדעותיו הוא מזוהה עם ה"אחים המוסלמים" ועם ארגונים הקשורים ל"אחים המוסלמים"
בהולנד ,ובאירופה בכלל .בעברו היה חבר בסניף של קרן אלאקצא בהולנד ,שהשתייכה
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לרשת קרנות סיוע החברות ב"קואליציית הצדקה" ,והעוסקות בהעברת סיוע כספי לחמאס.
הקרן הוכרזה בישראל כ"התאחדות בלתי מותרת" ) (1997ו"ארגון טרור" ) .(1998הקרן הוצאה
מחוץ לחוק בארה"ב )מאי  (2003על פי הצו הנשיאותי ) 13224אתר  .(UStreas.govכמו כן נכלל
הסניף ההולנדי של קרן הסיוע אלאקצא ברשימת ארגוני הטרור של האיחוד האירופי )יוני .(2003
.4

במהלך משפט ה ,Holy Land Foundation-קרן חמאס בארה"ב ,הוצג מסמך חתום

בידי אמין אבו אבראהים הכולל כתובות של "מוסדות צדקה" באירופה הפועלים "למען
פלסטין" )קרי ,למען חמאס( ) .(nefafoundation.orgמסמך זה פורסם כמוצג משפטי במסגרת
המאבק המשפטי המוצלח ,שניהלה ארה"ב נגד הקרן.
.5

לאחר שהופסקה פעילות קרן אלאקצא בהולנד ,שינה אמין אבו ראשד את אופי

פעילותו והפך לראש ארגון מקומי בשם  PPMSהפועל בהולנד ) Palestinian Platform for
 .(Human Rights and Solidarityהמדובר בארגון פרו-חמאסי המזוהה עם האחים המוסלמים,
שנוסד בסוף שנת  2005ונחשב לארגון הרעשני ביותר מסוגו במדינה );ibloga.blogspot.com
.(nisnews.nl

הפגנה פרו-חמאסית למען עזה מאשימה את ישראל בג'נוסייד
)(ppms.nl

מפגין בהפגנה של ארגון  PPMSמחזיק שלט המדגיש את
"זכות השיבה" של הפליטים הפלסטינים לישראל
)(ppms.nl

