מרכז המידע למודיעין ולטרור
על שם אלוף מאיר עמית

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי-פלסטיני
) 29 – 23בנובמבר (2011

נזק שנגרם כתוצאה מירי אחת הרקטות לעבר הגליל המערבי
)באדיבות  29 ,NRGבנובמבר  .2011צילום :מקס ילינסון(

עיקרי המסמך


בליל  29-18בנובמבר שוגרו שלוש רקטות משטח לבנון לעבר הגליל המערבי .לא היו נפגעים אך
נגרם נזק  .התארגנות המזוהה עם אלקאעדה והג'האד העולמי בשם גדודי עבדאללה עזאם נטלה
אחריות לירי .אותה התארגנות נטלה אחריות לשני אירועים קודמים של ירי רקטות לפני כשנתיים.



נמשך "טפטוף" ירי הרקטות מרצועת עזה .השבוע אותרו שתי נפילות בנגב המערבי .בתגובה תקף
חיל האוויר שתי מטרות טרור ברצועת עזה.



ב 24-בנובמבר התקיימה בקהיר פגישה בין אבו מאזן וח'אלד משעל במסגרת תהליך הפיוס בין שני
הצדדים .שני הצדדים הציגו את הפגישה כחיובית .בפועל דומה כי שניהם העדיפו שלא להכריע
בנושאים המהותיים העומדים על הפרק וההסכמות שהושגו משקפות מכנה משותף נמוך.
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רקטות בצפון ישראל

 בליל  29-28בנובמבר שוגרו שלוש רקטות משטח לבנון לעבר הגליל המערבי .לא היו
נפגעים .נגרם נזק ללול ומיכלי גז ,שספגו רסיסים .צה"ל השיב באש לעבר מקורות הירי )דובר
צה"ל 29 ,בנובמבר  .(2011בבוקר  29בנובמבר החלו כוחות יוניפי"ל וצבא לבנון לסייר באזור
שיגור הרקטות )אזור הכפר עיתא אלשעב ,שבגזרה המערבית של דרום לבנון( )אלג'זירה29 ,
בנובמבר  .(2011יוניפי"ל הודיע כי הוא פועל לחקירת האירוע ) 29 ,MTVבנובמבר .(2011
 מאז מלחמת לבנון השנייה אירעו מקרי ירי ספורים משטח לבנון לעבר ישראל .אירוע
הירי האחרון היה לפני כשנתיים ,ב 27 -באוקטובר  , 2009אשר נורתה לעבר אצבע הגליל רקטה,
ככל הנראה  107מ"מ )דובר צה"ל 27 ,באוקטובר .1(2009

צוות כיבוי אש מכבה את אחת השריפות שנגרמה כתוצאה מירי הרקטה בגליל
)באדיבות  29 ,NRGבנובמבר  . 2011צילום :מקס ילינסון(

 את האחריות לביצוע הירי

נטל על עצמו ארגון בשם גדודי עבדאללה עזאם )אתר

אלנשרה 29 ,בנובמבר  .(2011ארגון זה מזוהה עם אלקאעדה וארגוני הג'האד העולמי.
בראש הארגון עומד צלאח אלקרעאוי ,סעודי שנלחם נגד האמריקאים בפאלוג'ה שבעיראק.
לגדודי עבדאללה עזאם תשתית טרור בלבנון הפועלת ממחנות הפליטים הפלסטינים ושלוחה
בחצי האי ערבה המכנה עצמה "פלוגות יוסף אלעיירי".2
 גדודי עבדאללה עזאם לקחו אחריות על שני אירועי ירי רקטות לעבר ישראל מדרום
לבנון:
 ב 11-בספטמבר  ,2009נורו שתים או שלוש רקטות  122מ"מ מאזור העיירה קלילה,
שבגזרה המערבית של דרום לבנון לעבר הגליל המערבי .בפורום אינטרנט המזוהה עם
אלקאעדה פורסם ) 14ספטמבר( כי גוף המתקרא גדודי עבדאללה עזאם ,השלוחה בלבנון

 1להרחבה ראו פרסום מרכז המידע למודיעין ולטרור מ 29-באוקטובר " :2009אירוע נוסף של ירי רקטה מדרום לבנון
לעבר אצבע הגליל ,מהווה הפרה נוספת של החלטה "1701
 2לפירוט נוסף ראו פרסום מרכז המידע מה 1-בספטמבר " : 2010ארגון בשם "גדודי עבדאללה עזאם" ,המזוהה עם
אלקאעדה והג'האד העולמי ביצע ,ככל הנראה ,את הפיגוע נגד מיכלית הנפט היפנית במיצרי הורמוז .לארגון ,שהחל
לפעול ב ,2009-גם שלוחה פעילה בלבנון ,שביצעה ירי רקטות לעבר ישראל".
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המכונה פלוגות זיאד אלג'ראח ,לקחה על עצמה את האחריות לביצוע הירי )פורום
אלפלוג'ה 14 ,בספטמבר(.



ב 27-באוקטובר  2009נורתה לעבר ישראל רקטה ,ככל הנראה  107מ"מ ,מאזור

ואדי ג'מאל שליד הכפר השיעי חולא ,בגזרה המרכזית של דרום לבנון .הנפילה זוהתה
בשטח פתוח סמוך לאחד הישובים באצבע הגליל .לא היו נפגעים אולם הפיצוץ גרם
לשריפה של צמחייה )דובר צה"ל 27 ,באוקטובר( .בבוקר שלמחרת הירי ,איתרו הכוחות
הסורקים ארבע רקטות נוספות מוכנות לשיגור במיקום ממנו שוגרה הרקטה .הרקטות
נמצאו בחצר בית הנמצא בתהליכי בנייה בפאתי העיירה חולא השייך לפיצל חג'אזי ,ראש
עיריית חולא )סוכנות הידיעות הלבנונית 28 ,באוקטובר( .בפורום הג'האד העולמי פורסמה
נטילת אחריות להצבתן של חמש רקטות בסביבות כפר חולא )פורום פלוג'ה 29 ,באוקטובר
.(2009

לוגו גדודי עבדאללה עזאם

אירועים בולטים בדרומה של ישראל

ירי רקטות לעבר ישראל
 במהלך השבוע אותרו שתי נפילות רקטות )ב 26-בנובמבר( בשטח ישראל .נפילה אחת
של רקטה אותרה בשטח פתוח בתחום שיפוט המועצה האזורית אשכול .נפילה נוספת אותרה בו
ביום גם היא בשטח פתוח .לא היו נפגעים ולא נגרם נזק.

271-11

4

ירי רקטות ופצצות מרגמה לעבר יישובי הנגב המערבי

 19-26באפריל

 21בספטמב ר 26-בספטמבר

 14בספטמב ר 20-בספטמבר

 7בספטמבר 13-בספטמבר

 31באוגוס ט 6-בספטמבר

 17באגוסט 30-באוגוס ט

 10באוגוס ט 16 -באוגוס ט

 3באוגוסט  9 -באוגוסט

 27ביולי  2 -באוגוס ט

 20ביולי 26-ביולי

 13ביולי 19-ביולי

 7ביולי  12 -ביולי

 28ביוני 5-ביולי

 22ביוני 27-ביוני

 15ביוני 21-ביוני

 7ביוני 14-ביוני

 31במאי 6-ביוני

 25במאי 31-במאי

 18במאי  24 -במאי

 10במאי  17 -במאי

 4במאי 9 -במאי

 27באפריל 3-במאי

 23בנובמבר  29 -בנובמבר

 16בנובמב ר 22 -בנובמבר

 9בנובבמר  15-בנובמבר

 2בנובמבר  8 -בנובבמר

 26באוקטובר  1 -בנובמבר

 19באוקטובר  25 -באוקטובר

 11באוקטובר  18 -באוקטובר
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 15במרץ 22-במרץ

ירי רקטות בשנה האחרונה

 2במרץ 8-במרץ

 5באוק טובר  10 -באוק טוב ר

1
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סה"כ אותרו מתחילת שנת
 558 2010נפילות רקטות
בשטח ישראל .רקטות נוספות
נפלו בשטח רצועת עזה
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 8במרץ 15-במרץ

נכון ל 29-בנובמבר  .2011בסטטיסטיקה לא נכללו רקטות ופצצות מרגמה שנפלו בשטח רצועת עזה.
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ירי פצצות מרגמה בשנה האחרונה
סה"כ אותרו מתחילת שנת  272 2010נפילות של
פצצות מרגמה בשטח ישראל .פצצות מרגמה
נוספות נורו לעבר כוחות צה"ל ,שעסקו בפעילות
סיכול ומנע ,ונפלו בשטח רצועת עזה.
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פעילות חיל האוויר
 בתגובה לירי הרקטה לעבר ישראל תקפו כלי טיס של חיל האוויר ב 27-בנובמבר שני מוקדי
פעילות טרור בדרום רצועת עזה ובמרכזה )דובר צה"ל 27 ,בנובמבר .(2011

יהודה ושומרון
אירועים בשטח
 גם השבוע המשיכו כוחות הביטחון הישראלים בפעילות סיכול ומנע ברחבי יהודה ושומרון.
במסגרת זו בוצעו מעצרים של חשודים בפעילות טרור והוחרמו אמצעי לחימה .נמשכת
התופעה רחבת ההיקף של יידוי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה לעבר כוחות הביטחון
וכלי רכב ישראליים.

ההתפתחויות ברצועת עזה
החל יצוא של תוצרת חקלאית מרצועת עזה לאירופה
 ב 27-בנובמבר החל יצוא של תוצרת חקלאית מרצועת עזה ,לשווקים ברחבי אירופה.
במסגרת זאת צפויים להישלח כ 150-טון עגבניות שרי 50 ,טונות פלפלים כ 1,000-טונות תותים
וכ 20-מיליון פרחים .מעבר משאיות הסחורה מתבצע במעבר כרם שלום .יצוא זה הוא חלק
מפרויקט רחב היקף ,המתבצע בתיאום מנהלת התיאום והקישור ובמימון ממשלת הולנד )דובר
צה"ל 27 ,בנובמבר .(2011
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משאית עמוסה בתות שדה המיועדים ליצוא לאירופה
)אתר גדודי עז אלדין אלקסאם 28 ,בנובמבר (2011

ציפיות חמאס ממערכת הבחירות במצרים
 חמאס תולה ציפיות בבחירות המתקיימות עתה במצרים .זאת ,בהנחה שתנועת האחים
המוסלמים ,תנועת האם של חמאס,תזכה לכוח פוליטי משמעותי בזירה הפנים-מצרית ותוכל
לסייע לחמאס בתחומים שונים ובמרכזם הסכסוך עם ישראל .עם זאת ,כלפי חוץ מקפידים דוברי
חמאס להביע תמיכה פומבית בכל המפלגות במצרים על מנת לשמור לעצמם גמישות וחופש
תמרון.
 כך למשל אמר ט'אהר אלנונו ,דובר חמאס ,כי חמאס הרחיבה את קשריה עם מפלגות רבות
במצרים בכירים בחמאס התבטאו ,כי הבחירות במצרים משרתות את האינטרס של חמאס
בין אם תנצח תנועת האחים המוסלמים בין אם לאו .זאת מכיוון שבראייתם לאחר הבחירות סביר
שהתמיכה המצרית בפלסטינים בכלל וברצועת עזה בפרט תגדל )סוכנות הידיעות
הצרפתית 27 ,בנובמבר .(2011
 יוזכר ,כי בסוף אוקטובר  2011ביקרה משלחת בכירה מטעם תנועת האחים המוסלמים
לראשונה ברצועת עזה .מנגד ,תנועת האחים המוסלמים ,שקיבלה לגיטימציה פוליטית והפכה
למוקד כוח חשוב בפוליטיקה המצרית ,מעוניינת גם היא להדק את הקשרים הפומביים עם
חמאס ,תנועת-הבת הפלסטינית ,לאחר שבתקופת משטר מבארכ הם נאלצה תנועת האחים
המוסלמים לצמצם למינימום את קשריה עם חמאס מסיבות בטחון פנים.4

פעילות מדינית של חמאס
הפיוס בין פתח לחמאס
 ב 24-בנובמבר נערכה פגישה בין אבו מאזן לח'אלד משעל בקהיר ,שנועדה להגיע
להסכמות ,שיאפשרו יישומו של הסכם הפיוס בין חמאס לפתח .בתום הפגישה ,שארכה
כשעתיים ,כינסו עזאם אלאחמד מפתח ועזת אלרשק מחמאס מסיבת עיתונאים בה מסרו ,כי
הפגישה הייתה "חיובית גלויה וכנה" וכי הצדדים הגיעו להסכמות בנושאים שונים .אבו מאזן
 4להרחבה ראו לקט מרכז המידע מה 15-בנובמבר " :2011משלחת בכירה מטעם תנועת האחים המוסלמים במצרים קיימה
לאחרונה ביקור ראשון מסוגו ברצועת עזה בהמשך לפגישות קודמות עם בכירי חמאס ,שהתקיימו בקהיר .שני הצדדים
רואים בשיפור קשריהם הפומביים מנוף להשגת רווחים בזירה הפוליטית הפנים-מצרית ואמצעי לביסוס כוחם ומעמדם"
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וח'אלד משעל פרסמו הודעות ,עם תום הפגישה ,בהן הדגישו שהפגישה הייתה "חיובית" ולא
התגלעו במהלכה מחלוקות בין הצדדים.

פגישת אבו מאזן וח'אלד אלמשעל בקהיר )ופא  24בנובמבר (2011

 אולם בפועל ,דומה כי שני הצדדים העדיפו שלא להכריע בנושאים המהותיים הנוגעים
לזירה הפנים-פלסטינית והסכסוך הפלסטיני-ישראלי וההסכמות אליהם הגיעו היו כלליות
ושיקפו מכנה משותף נמוך .בפגישה הוסכם להקים ועדת בחירות מרכזית ולקיים בחירות
למוסדות ברשות במאי  .2012אולם לא הושגו הסכמות בעניין הרכבת ממשל מעבר ,זהותו של
ראש הממשלה והשינויים באש"פ .בנושאים הללו סוכם להמשיך ולקיים את ההידברות בין
פתח לחמאס ולקיים פגישה נוספת בין אבו מאזן לח'אלד משעל.
 ובאשר לסכסוך עם ישראל  -על פי דיווחי התקשורת הפלסטינית התחייבה חמאס
בפגישה לשמור על ה"הרגעה" ברצועת עזה ביהודה ושומרון ולמנוע משאר הארגונים
להפר אותה בשטח שליטתה ברצועה .כמו כן דווח ,כי חמאס אימצה את אופציית ה"התנגדות
העממית" כמכנה משותף בין הרשות הפלסטינית לחמאס .אולם בכירי חמאס הדגישו כי אין
פירוש הדבר ויתור על דרך ה"התנגדות" )קרי ,הטרור(  .כך למשל:



ח'אלד משעל ,ראש הלשכה המדינית של חמאס ,אמר כי ה"התנגדות" הינה "זכותו"

של כל עם הנתון לכיבוש ,כולל בדרכים צבאיות )סוכנות הידיעות הצרפתית 25 ,בנובמבר
.(2011



מוסא אבו מרזוק סגן ראש הלשכה המדינית של חמאס הדגיש ,כי חמאס לא

החליטה לוותר על ההתנגדות המזוינת .לדבריו "ההתנגדות העממית" היא אחד
האמצעים שבהם ניתן לשתף פעולה אך בסופו של דבר לכל צד יש תוכנית משלו .עוד
הדגיש ,כי לא יתכן שתהיה תוקפנות נגד רצועת עזה בלי תגובה פלסטינית .אולם
"ההתנגדות" היא זו שתחליט באילו מקרים היא בוחרת בהסלמה ובאילו לא ) Palestine-
 26 ,infoבנובמבר .(2011



מחמוד אלזהאר ,חבר הלשכה המדינית של חמאס ,הדגיש כי חמאס לא זנחה את

דרך המאבק המזוין .לדברי אלזהאר אופציית "ההתנגדות העממית" היא חלק "מאופציית
ההתנגדות הכוללת" ,שבה נכללת הפעילות המזוינת )פאל טודיי 26 ,בנובמבר .(2011
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עמדות הג'האד האסלאמי בפלסטין בנושא ה"התנגדות"
 על רקע הפרסומים בדבר ההבנות שהושגו בין חמאס לפתח הבהיר ח'אלד אלבטש ,בכיר
בג'האד האסלאמי בפלסטין ,את עמדת הארגון בכל הקשור לנושא ה"התנגדות" )קרי ,הטרור(.
לדבריו ,ארגונו לא ימנע מאימוץ אופציית ה"התנגדות העממית" אך בתנאי שזו לא תהווה
חלופה להתנגדות המזוינת .לדבריו ארגון הג'האד האסלאמי בפלסטין אינו מאמין בעימות
עם ישראל באמצעות תהלוכות שקטות "שלא מסבות אבידות לאויב ולא מכאיבות לו"
ורק "עימות כואב" יביא תועלת מול ישראל )מען 27 ,בנובמבר .(2011

ביקור ח'אלד משעל בסודאן
 ח'אלד משעל ,ראש הלשכה המדינית של חמאס יצא ,בראש משלחת חמאס ,לביקור
בבירת סודאן ח'ארטום .המשלחת כוללת את מוסא אבו מרזוק ,ח'ליל אלחיה ועוד .בתחילת
הפגישה נפגש ח'אלד משעל נפגש עם עמר אלבשיר,

נשיא סודאן ,ודן עימו בהתפתחויות

האחרונות בזירה הפלסטינית והערבית .נשיא סודאן עודכן אודות תוצאות פגישת אבו מאזן
וח'אלד משעל )מען 26 ,בנובמבר .(2011

ח'אלד משעל נועד עם יועץ נשיא סודאן
) 27 http://www.hamasinfo.netבנובמבר (2011

המאבק המדיני
העלאת נושא האסירים בפני מוסדות האו"ם
 עיסא אלקראקע ,השר לענייני אסירים ברשות הפלסטינית ,אמר כי משרדו סיים הכנות
להצגת נושא האסירים הפלסטינים בפני העצרת הכללית של האו"ם על מנת שזו
תעביר אותו לדיון בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג .עוד הוסיף כי הם מקיימים
התייעצויות בנושא

עם הליגה הערבית על מנת לגבש נוסחה משפטית להגשת הבקשה.

אלקראקע אמר כי מטרת הגשת הבקשה היא לבסס את מעמד האסירים כ"שבויי מלחמה"
ולשים קץ ל"התייחסותה של ישראל כלפיהם כאל פושעים" .הוא הוסיף ,כי חשוב שהנושא
יוצג כבר במושב הבא של האו"ם )אלביאן 24 ,בנובמבר .(2011
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תגובות לפרסומים על כוונת ישראל לבנות גשר חדש מעל שער
המוגרבים
 הפרסומים בתקשורת אודות כוונת תוכניות ישראל להרוס את גשר המוגרבים המחבר את
רחבת הכותל והר הבית ,אשר נמצא כבר זמן רב בסכנת התמוטטות ,עוררו תגובות נסערות
וזכו לקמפיין תקשורתי נרחב .עיקר הפניות כוונו לממשלת ירדן ,המזוהה כנושאת באחריות על
ההקדשים בירושלים ,על מנת שזו תפעל לשינוי ההחלטה הישראלית .להלן כמה דוגמאות:



באגרת ששלח יוסף אלקרצ'אוי ,ראש ההתאחדות העולמית של חכמי הדת

המוסלמים ,למלך ירדן הפנה קריאה בהולה שיפעל למנוע מה"כיבוש" )קרי ,ישראל(
להרוס את דרך שער המוגרבים במסגד אלאקצא .לדבריו ,הדבר מסוכן ביותר שמאיים על
ירושלים כיום הינה כוונת ה"כיבוש" להוציא לפועל את החלטתו להרוס את דרך שער
המוגרבים בכותל המערבי של מסגד אלאקצא ולהקים גשר ברזל במקומו.



התארגנות )ככל הנראה ירדנית( ,המכנה עצמה פורום התרבות אלקדס ,הודיעה על

השקת קמפיין בשם "אני ירדני ואלאקצא באחריותי" על מנת להציב את ירושלים ומסגד
אלאקצא במוקד ההתעניינות ולהיחלץ נגד איומיה של ישראל

להרוס את מעלה שער

המוגרבים )אלערב אליום 24 ,בנובמבר .(2011



עבד אלסלאם אלעבאדי ,שר ההקדשים הירדני ,מסר ,כי ירדן תנהל מגעים על מנת

לשים קץ "להפרות במסגד אלאקצא" .הוא פנה לקהילה הבינלאומית בבקשה להפעיל לחץ
על ישראל על מנת שתפסיק לאיים על הר הבית ואיים כי חריגות אלה יובילו לפרץ חדש
של אלימות במזרח התיכון)סוכות הידיעות הירדנית 25 ,בנובמבר .(2011
 בתוך כך הורה בנימין נתניהו ,ראש הממשלה לעכב בשבוע את הריסת הגשר לאחר
שקיבל מסר מהמצרים והירדנים כי הדבר יעורר ההפגנות ומחאות .יצוין כי אין זו הפעם
הראשונה בה מתעכבת ההריסה המתוכננת מאז קרס שער המוגרבים בשנת ) 2004חדשות ערוץ
 27 ,2בנובמבר .(2011

שיירות והפגנות
מופעים תודעתיים שהבליטו את זהותה המוסלמית של
ירושלים
 ביום שישי  25בנובמבר התקיימו בכמה מוקדים במזרח התיכון אירועים תודעתיים,
שאורגנו על ידי פעילים אסלאמיים ובכללם אנשי תנועת האחים המוסלמים .האירועים,
שנועדו להבליט את המסר של זהותה האסלאמית של ירושלים ,התקיימו בסמיכות זמנים ליום
השנה להחלטת עצרת האו"ם על תוכנית החלוקה משנת ) 1947כ"ט בנובמבר(.
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רצועת עזה
 ברחבי רצועת עזה נערכו ) 25בנובמבר  (2011לאחר תפילת יום השישי תהלוכות המוניות
אשר קראו להגן על ירושלים ועל מסגד אלאקצא .את התהלוכות ארגנו תנועת חמאס
והג'האד האסלאמי בפלסטין .בתהלוכה השתתפו אסמאעיל הניה ,ראש ממשל חמאס,
אחמד בחר סגן יו"ר המעצה המחוקקת ובכירים נוספים .כן נטלו חלק בתהלוכה נציגי
המשלחות שהגיעו בשיירת "אביב החירות" .5אסמאעיל הניה נשא דברים במסגד אלעמרי
הגדול בה אמר כי ירושלים היא הבירה של הח'ליפות האסלאמית ) ,Palestine-infoפאל
טודיי 25 ,בנובמבר .(2011

אירועי "יום השישי להצלת אלאקצא" ברצועת עזה ) 25 ,Palestine infoבנובמבר (2011

"תהלוכת המיליון" בירדן
 כ 7,000-אזרחים נטלו חלק ב"הפגנת המיליון לעבר ירושלים" בבקעת הירדן .מופע
תודעתו זה נערך ב 25-בנובמבר כהזדהות עם ירושלים .המפגינים הגיעו ממחוזותיה השונים של
ירדן )באמצעות אוטובוסים שאורגנו מראש( .המפגינים התכנסו בסוימה שבצפון ים המלח.
לדברי כתב תחנת אלאקצא מרבית המשתתפים השתייכו לתנועה האסלאמית או היו תושבי
מחנות הפליטים .האירוע עבר ללא התכתשויות אלימות ומשתתפיו לא עשו ניסיון לצעוד
לעבר הגבול.
 מספר בכירים מתנועת האחים המוסלמים בירדן נשאו דברים ביניהם המאם סעיד המפקח
הכללי של הארגון בירדן ,שערך תפילת יום שישי בפני הבאים .שיח' אבראהים זיד אלכילאני,
בכיר התנועה האסלאמית ושר ההקדשים לשעבר אמר ,כי מסגד אלאקצא נתון "לקמפיין ייהוד".
במקום היו פעילויות שונות והמפגינים נשאו שלטים וקראו קריאות כגון "ברוח ובדם נפדה אותך
אלאקצא" .בסיום שרפו המשתתפים את דגל ישראל ודגמים של בית המקדש )סוכנות
הידיעות הצרפתית 25 ,בנובמבר .(2011

 5שיירת סיוע בינלאומית ,שהגיעה לרצועת עזה ב 21-בנובמבר  .2011בשיירה כ 200-פעילים ממדינות שונות .בין הפעילים
הוזכרו ערפאת מאצ'י יו"ר ארגון  ,ECESGהמתמחה בפרויקט המשטים וקליר שורט ,פעילה בריטית חברת מפלגת הלייבור
מברמינגהם.
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"תהלוכת המיליון" בירדן ) 25 ,Palestine infoבנובמבר (2011

קהיר
 בקהיר צוינו אירועי "יום שישי להצלת אלאקצא" בכינוס רב משתתפים בכיכר מסגד
אלאזהר .על פי דיווחי התקשורת השתתפו באירוע כ 5,000-איש ,בעיקר מרצים וסטודנטים
באוניברסיטת אלאזהר .בנאומים שנישאו במהלך האירוע נאמר ,כי ירושלים היא "קו אדום"
שהמוסלמים לא ירשו לפגוע בו והושמעה קריאה למדינות האסלאמיות להתנגד ל"ייהוד
ירושלים".
 בנאום שנשא חבר לשכת ההדרכה באחים המוסלמים בשמו של המדריך הכללי
נאמר כי בעיית ירושלים היא "הבעיה העיקרית של האומה האסלאמית" )אלאהראם25 ,
בנובמבר  .(2011אחמד אלטיב ,שיח' אלאזהר אמר דברים דומים )אליום אלסבע 25 ,בנובמבר
 (2011באירוע השתתף גם ח'ליל אלחיה ,חבר הלשכה המדינית של חמאס .המשתתפים
פרסמו הודעה בה דרשו לגרש את שגריר ישראל מכל המדינות האסלאמיות )אלאהראם25 ,
בנובמבר .(2011

אירועי "יום השישי להצלת אלאקצא" בקהיר ) 25 ,Palestine infoבנובמבר (2011
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אירועים צפויים
כינוס אנטי-ישראלי בביירות כהכנה לכינוס לדרום אפריקה
 בבירות שבלבנון נערך כנס בן יומיים תחת הכותרת "הפורום הערבי למאבק לגזענות
הציונית -האפרטהייד" .הכנס ,שנערך הינו הכנה לכינוס נרחב יותר ,שיתקיים במרץ 2012
בדרום אפריקה .בכינוס בלבנון נטלו חלק משלחות ערביות אסלאמיות וזרות בין המשתתפים,
משלחת של "תנועת ההתנגדות העממית" בראשות זכריא דע'מש) 6מען 28 ,בנובמבר .(2011
 שגריר איראן בלבנון נפגש עם משתתפי הכנס בבניין השגרירות .השגריר הודה להם
על הפעילות שהם מקיימים נגד ארה"ב וישראל ועל תמיכתם בפלסטינים .הפעילים הביעו
תמיכה באיראן ובסוריה )איסנ"א 28 ,בנובמבר .(2011

"צעדה עולמית" לירושלים
 ב 30-במרץ  2012מתוכננת להתקיים "הצעדה העולמית לירושלים" ) Global March to
 .(Jerusalemבכוונת המארגנים לקיים צעדה המונית מכל קצות תבל בה יובלט המסר של "זכות
השיבה הפלסטינית" .בקרב המארגנים כמה דמויות בולטות הנוטלות חלק במתקפת הדה-
לגיטימציה נגד ישראל.
 אתר אחת ההתארגנויות העומדות מאחורי היוזמה ,הפועלת מהחוף המערבי של ארה"ב דיווח,
כי היוזמה לצעדה החלה בפברואר  2011על ידי המארגנים והמשתתפים של הצעדה האסיאתית.
מאז התרחב הקמפיין והוא מקיף עתה קבוצות רבות ברחבי העולם .במסגרת ההכנות כבר
נערכו ארבעה מפגשים בינלאומיים בירדן ,לבנון ותורכיה .כרגע פועלים הארגונים ברחבי
העולם לגייס פעילים להשתתפות באירוע זה).(www.gmj-na.org

 6זכריא דע'מש עומד בראש אחד הפלגים של וועדות ההתנגדות העממית שלו זרוע צבאית בשם "גדודי אלאנצאר צלאח
אלדין" .
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