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בשנים האחרונות מתנהל ברחבי העולם ובעיקר במדינות המערב קמפיין מאורגן, . 1
מתוכנן ומתואם היטב, שנועד לחולל דה-לגיטימציה למדינת ישראל ולעודד חרמות 

נגדה. 

הקמפיין מובל ע"י רשת של ארגוני חברה אזרחית, שלחלקם קשרים הדוקים עם . 2
ארגוני טרור מוכרזים בישראל, בארה"ב ובמדינות אירופה, ובראשם החמאס והחזית 
העממית לשחרור פלסטין. ארגוני הטרור תופסים את המאבק האזרחי נגד ישראל, 
הכולל תהלוכות, הפגנות, כינוסים, גיוסי כספים, לובי פוליטי ומשטי "שלום" לכאורה, 

ככלי משלים למאבק המזוין. 

למעשה, מדובר בהתפתחות אבולוציונית בשיטות המאבק של ארגוני הטרור נגד . 3
ישראל, לאחר שהפנימו כי המאבק המזוין אינו מביא לתוצאה המיוחלת ואף אינו נתפס 
כלגיטימי בעיני החברה המערבית. כתוצאה מכך, החמאס והחזית העממית החדירו 
פעילי טרור לארגונים התמימים, לכאורה, ברשות הפלסטינית, באירופה ובצפון 
אמריקה, במטרה לקדם את משנתם האידיאולוגית - חיסולה של ישראל כמדינה 
יהודית ודמוקרטית. מעבר לכך, להבנתנו, ארגוני הטרור רואים בארגוני החברה 
האזרחית במערב כלי לגיוס משאבים כלכליים, שלא היו יכולים להשיג בדרך אחרת. 

כיצד עובדת השיטה? פעילי טרור ומחבלים מורשעים, שריצו עונשי מאסר, מכהנים . 4
כיום בתפקידים בכירים בארגוני דה-לגיטימציה ו-BDS וממנים לצידם פעילי טרור 
נוספים. בתי דין בישראל קבעו כי לגבי חלק מפעילי הטרור המוזכרים בדו"ח קיימת 

מסוכנות ממשית. 

ההסוואה של הקשר לארגוני הטרור הובילה לכך שגורמים מערביים, בעיקר באירופה, . 5
רואים בפעילותם של פעילי הטרור כאג'נדה לגיטימית של ארגוני ז"א. במסגרת 
זו נפגשים פעילי טרור עם חברי פרלמנט אירופיים כדי להפעיל לחץ למען שחרור 
מחבלים עם דם על הידיים הכלואים בבתי סוהר בישראל, וכן לקדם חרמות נגד 

ישראל כחלק ממימוש טקטיקת המאבק בה.

עבודת מחקר זו נועדה להסיר את המסכה מעל פניהם של פעילי הטרור ולחשוף . 6
את שיטות הפעולה שלהם. מדינת ישראל קוראת למדינות המערב, לקרנות סיוע 
בינלאומיות, לקרנות פילנטרופיות פרטיות ולגופים פיננסיים לבחון את הפעילות של 

אותם ארגונים ופעילים המוזכרים בדו"ח ולהפסיק את הסיוע הכספי שניתן להם.

בשורת מחקרים בשנה החולפת חשף המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה, זיקה . 7
 )BDS( Boycott, Divestment, Sanctions -עמוקה בין קמפיין הדה-לגיטימציה וה
לבין ארגוני הטרור הפלסטיניים. כך הוסרה המסכה מעל פני הפעילים, המצטיירים, 

לכאורה, כמי שמובילים קמפיין לגיטימי ובלתי אלים נגד מדינת ישראל. 

בשלב הראשון בוצעה סקירה מקיפה, אשר מיפתה מתוך כ-300 ארגונים ברחבי . 8
העולם, המקדמים דה-לגיטימציה וחרמות נגד ישראל את 42 הארגונים הבולטים. 
הסקירה חשפה כי ארגונים אלו פועלים כרשת, המקיימת קשרים בין מרכיביה. 
העבודה הנוכחית מהווה שלב נוסף בחשיפה של קשרים בין מרכיבי הרשת לארגוני 
הטרור. קשרים אלו באים לידי ביטוי ברבדים שונים ומגוונים: פעילים משותפים, 

קמפיינים משותפים, קשרים כספיים ועוד. 

:BDS-תמנון ה 
הכלי המשלים של המאבק המזוין
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המחקר הנוכחי, שכאמור מקלף שכבה נוספת, חושף את מערכת הקשרים בין . 9
ארגוני הטרור לבין ארגונים לא-ממשלתיים ברשות הפלסטינית, ברצועת עזה, 

בבריטניה, בבלגיה, בדרום אפריקה, בארה"ב ובמקומות נוספים.

המחקר מתבסס ברובו על מידע גלוי באנגלית ובערבית הנמצא באתרי האינטרנט . 10
וברשתות החברתיות של ארגוני הטרור, ארגוני הדה-לגיטימציה והפעילים המרכזיים 
בהם. הוא נעזר גם בפרסומים פומביים של שירות הביטחון הכללי, בפסקי דין וכתבי 
אישום נגד פעילי טרור ובמידעים מהימנים נוספים. יצוין, כי לשם נוחות הקריאה, לא 

בוצעה במחקר הקפדה על כללי התעתיק המקובלים מהשפה הערבית.

ארגוני הטרור החמאס והחזית העממית
החדירו פעילים לארגונים התמימים, לכאורה,

ברשות הפלסטינית, באירופה ובצפון אמריקה; 
אלו רואים בארגוני החברה האזרחית במערב

כלי לגיוס משאבים כלכליים ולהלבנת
שיטות פעילותם
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המחקר – עיקרי הממצאים
המחקר מצביע על עשרות רבות של מקרים המעידים על זיקה ממשית בין מחוללי . 1

קמפיין הדה-לגיטימציה )להלן: דל"ג( וה-BDS לבין החמאס והחזית העממית 
לשחרור פלסטין )להלן: החזית העממית(, המוכרזים כארגוני טרור בישראל, באיחוד 
האירופי ובארה"ב. החל מפעילים, המזוהים כאנשי טרור בעבר ואף בהווה וממלאים 
כיום תפקידי מפתח בארגוני דה-לגיטימציה; המשך בקידום פעילויות וקמפיינים 

משותפים נגד ישראל; וכלה בסיוע כספי. 

מבחינה רעיונית, הן ארגוני הטרור והן ארגוני הדה-לגיטימציה שוללים את קיומה . 2
של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ומתנגדים באופן זהה ונחרץ לכל 
סממן של התקרבות ונורמליזציה בינה לבין מדינות האזור. זהות רעיונית זו 
 BNC( BDS-באה כאמור לידי ביטוי גם בקשרים בין הארגונים. כך למשל, ארגון ה
NATIONAL COMMITTEE( המוביל את קמפיין החרמות העולמי, מורכב מקואליציה 
של 28 ארגונים פלסטיניים, ובראשם הכוחות הלאומיים והאסלאמיים, שחתומים על 
הקריאה ל-BDS משנת 2005. הכוחות הלאומיים והאסלאמיים הינם מסגרת תיאום 
רחבה, בה חברים ארגוני טרור מוכרזים כחמאס, החזית העממית לשחרור פלסטין 

והגי'האד האסלאמי.

המחקר מצא כי עשרות פעילים מארגוני הטרור הפכו לפעילים מרכזיים בארגוני . 3
הדל"ג וה-BDS, תוך שהם מסתירים או לפחות מצניעים את עברם. חלקם ממשיכים 
לשמש כחברים או פעילים בשירות ארגוני הטרור גם כיום. כך נוצר מצב שבעלי 
תפקידים בארגוני דל"ג פלסטיניים, אמריקניים ובריטיים מציגים עצמם כפעילי זכויות 

אדם, ללא כל אזכור לקשריהם לארגוני טרור. כך למשל:

מוסטפא עוואד - נעצר ונשפט לשנת מאסר בפועל כשניסה להיכנס לישראל 	. 
מירדן. עוואד הינו פעיל החזית העממית, שעבר הכשרה ע"י חזבאללה. עוואד 
העביר כספים בין מדינות לפעילי טרור. במקביל, עוואד פעיל בארגון סאמידון, 
שפועל במשותף עם החזית העממית לשחרור מחבלים ומקדם חרמות נגד ישראל.

מוחמד סואלחה - היה בעברו פעיל בזרוע הצבאית של חמאס ובשנים האחרונות 	. 
חבר הלשכה המדינית של חמאס ונציגה בבריטניה. סואלחה נמצא גם כיום 
בקשרים עם חמאס. השתתף בביקור שערכו בכירי התנועה ברוסיה ב-2017. 
סואלחה הקים ועמד בראש מספר ארגוני חברה אזרחית בבריטניה, שפועלים, 

בין השאר, לקדם דה-לגיטימציה ו-BDS נגד מדינת ישראל. 

לילא ח'אלד - טרוריסטית שהיתה מעורבות בחטיפת מטוסים בשנות השישים. 	. 
ח'אלד מקיימת גם בשנים האחרונות קשרים עם פעילי טרור ועסקה בין היתר 
בתיווך בין מפקדת החזית העממית בסוריה לתשתית טרור של החזית העממית 
בירושלים שתכננה לרצוח ישראלים. בכובע השני שלה, ח'אלד מרבה להסתובב 
ברחבי העולם למטרת קידום חרמות. כך למשל, ערכה מסע גיוס כספים לטובת 

ארגון BDS דרום אפריקה.

ח'אלדה ג'ראר - בכירה בחזית העממית, ובמקביל שימשה במשך שנים רבות 	. 
בתפקידי ניהול בכירים בארגון אל-דמיר, המקדם חרמות נגד ישראל. בית המשפט 

הצבאי קבע כי נשקפת ממנה מסוכנות.

שעואן ג'בארין - מנכ"ל ארגון אל-חק ובעברו פעיל בכיר בחזית העממית שריצה 	. 
 מספר שנות מאסר. בית המשפט בישראל כבר קבע לגביו כי מדובר במעין "ד"ר ג'קיל 
ומיסטר הייד". ג'בארין דאג לצרף לארגון אל-חק פעילים נוספים בחזית העממית.

תקציר מנהלים
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סלאח ח'ואג'א - חבר במזכירות ה- BNC, פעיל החזית עממית לשעבר וחבר 	. 
בהנהגת הכוחות הלאומיים והאסלאמיים. בשנת 2016 הורשע במגע עם גורם 

עוין וריצה שנת מאסר.

צבר המידעים מעלה, כי מדובר בשיטת פעולה מתוכננת ומאורגנת, ובבסיסה רצונם של . 4
ארגוני הטרור "להלבין" את משנתם ופעילותם נגד מדינת ישראל. זאת באמצעות מערך 
ארגוני החברה האזרחית, הפועלים בעיקר ברשות הפלסטינית, בבריטניה ובארה"ב, 
המנסים להצטייר כארגוני זכויות אדם לגיטימיים. בפועל, מדובר ב"אותה גברת בשינוי אדרת". 

מדובר באבולוציה נוספת של שיטות הלוחמה שנוקטים ארגוני הטרור נגד מדינת . 5
ישראל. היא נובעת מהבנתם כי בעידן החדש, לחברה האזרחית יש יכולת השפעה 
מהותית על ממשלים במדינות המערב. לתפיסתם, הדרך ללב התודעה הציבורית 
עוברת באימוץ שיטות פעולה לגיטימיות. על כן אימצו ארגוני הטרור גישה חדשה, 
שבבסיסה: מאמץ לנהל את המערכה בזירה התודעתית והמשפטית, תוך שימוש 
ציני ומכוון בארגוני זכויות אדם הנתפסים במערב כלגיטימיים. להבנתנו, ארגוני הטרור 
מקווים כי בדרך זו יצליחו לרתום את החברה האזרחית על מנת לגרום למדינות 
המערב להשפיע על התנהלותה ומדיניותה של ישראל, להסב לה נזקים כלכליים 

ובעיקר לכרסם בחופש הפעולה הצבאי שלה.

מעבר לכך, בראיית ארגוני הטרור, התחברות לגורמי חברה אזרחית במערב פותחת . 6
בפניהם נתיב להשגת סיוע כלכלי, שלא ניתן היה לקבלו בדרך אחרת. זאת, בשל 
הסנקציות המוטלות עליהם במדינות המערב. בהקשר זה יצוין, כי בשנים האחרונות 
חשפו שירותי הביטחון בישראל כי החמאס ניצל ארגוני סיוע בינ"ל הפועלים ברצועת 

עזה כדי לקבל כספים שיועדו לסיוע הומניטארי.

המחקר בחן, בין השאר, את הקשרים הכספיים והחומריים בין ארגוני הטרור לבין . 7
ארגוני חברה אזרחית המקדמים את קמפיין הדל"ג והחרמות. קשרים אלה פועלים 
בשני הכיוונים. כך, פעילים בארגוני הטרור מסייעים לארגוני חברה אזרחית במאמצי 
גיוס כספים. כן ניכרים שיתוף במשאבי כוח אדם וקידום משותף של קמפיינים 

ציבוריים, כנסים, משלחות ואירועים. 

זאת ועוד, חלק מארגוני החברה האזרחית הקשורים לארגוני הטרור קיבלו בעבר . 8
ועודם מקבלים מימון ממדינות אירופיות וממוסדות האיחוד האירופי. הארגונים אף 
זוכים למימון מגופי סיוע המתוקצבים על ידי מדינות )מימון מדינתי עקיף( וקרנות 
פילנטרופיות פרטיות. להערכתנו, לנוכח הקשרים בין ארגוני הטרור לארגוני הדה-
לגיטימציה וה-BDS, קיים חשש כי כספים מדינתיים ופרטיים זולגים לארגוני טרור 

מוכרזים, הן במישרין והן באופן עקיף. 

בכוונת המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה לבצע בשנת 2019 מחקר המשך, אשר . 9
יבחן את המימון המדינתי הישיר והעקיף ואת תמיכתן של קרנות סיוע בין לאומיות 
וקרנות פילנטרופיות פרטיות בארגונים המוזכרים במסמך זה וכן בארגונים נוספים, 
העומדים בקשרים עם ארגוני טרור. זאת, בהמשך למחקר שפורסם לאחרונה על 
אודות הסיוע שמעניקים מוסדות האיחוד האירופי לארגונים מקדמי דה-לגיטימציה 

וחרמות  אלו, הנאמד במיליוני יורו מדי שנה.

7



המלצות

ארגוני הטרור המוכרזים, חמאס והחזית העממית, מקיימים פעילות . 1
מגוונת במדינות מערביות לקידום אג'נדה רדיקלית באמצעות 
ארגוני חברה אזרחית. להערכתנו, קיים חשש שחלק מתקציבי 
הסיוע, המענקים המדינתיים והתרומות הפילנטרופיות במיוחד 
לארגוני חברה אזרחית פלסטיניים, בריטיים ואמריקניים זולגים 
לפעילותם של ארגוני טרור מוכרזים. חשש זה גובר לנוכח חוסר 
השקיפות בדרכים שבהן חלק מהארגונים, בעיקר אלו הפלסטיניים, 

מנצלים את כספי הסיוע המוענקים להם.

על כן, מדינת ישראל קוראת למדינות המערב, לקרנות סיוע . 2
בינלאומי, לקרנות פילנטרופיות פרטיות ולגופים פיננסיים ובנקאיים 

בינלאומיים:

לבחון את פעילותם של ארגוני חברה אזרחית הפועלים בתחומן  א. 
לקידום אג'נדה רדיקלית של ארגוני טרור מוכרזים, ולוודא כי לא 
מתקיימים קשרים, ישירים או עקיפים, בינם לבין ארגוני טרור 

מוכרזים, כמו חמאס והחזית העממית. 

להפסיק לאלתר כל מימון שניתן לארגונים אלו ולבצע בדיקות  ב. 
מקיפות על מנת לוודא כי כספים שניתנו בעבר לא הועברו 
לארגוני טרור מוכרזים, בהתאם לאמנות ולחקיקה למניעת 

מימון טרור.
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 חלק ראשון: 
ארגון הטרור החזית העממית לשחרור פלסטין

 "פלסטין תשוחרר באמצעות ההתנגדות על כל צורותיה, 
ובראשן המאבק המזויין" )לילא ח'אלד, אוקטובר 2018(



סקירה תמציתית

החזית העממית לשחרור פלסטין )להלן החזית העממית( הינה ארגון טרור מוכרז . 1
בישראל )1986(1, ארה"ב )1997(2, האיחוד האירופי )2002(3 וקנדה )2003(4.

הארגון נוסד על ידי ג'ורג' חבש ומוסטפא אבו עלי בשנת 1967. החזית העממית דוגלת . 2
באידיאולוגיה מרכסיסטית, לאומית-חילונית, והיתה הארגון הפלסטיני הראשון שחטף 
מטוסים בסוף שנות ה-60 וה-70 ברחבי העולם. אידיאולוגית, החזית העממית רואה 
עצמה חלק מציר הטרור העולמי כפי שהתבטא חבר הלשכה המדינית של החזית 
העממית, ג'מיל מזהר: "אנו רואים את עצמנו כחלק בסיסי מציר ההתנגדות, אשר 

מתפרש מלבנון, עיראק, סוריה, תימן ואיראן"5. 

החזית העממית ביצעה פיגועי התאבדות וירי בישראל במהלך מתקפת הטרור . 3
הפלסטינית )2005-2000(. פיגועים אלו גבו את חייהם והביאו לפציעתם של עשרות 
בני אדם. ב-2001 הארגון היה אחראי לרציחתו של שר התיירות דאז רחבעם זאבי ז"ל. 

בשנת 2005 נעצרה חוליית טרור של החזית העממית שניסתה להתנקש בחיי הרב . 4
עובדיה יוסף זצ"ל. בין חברי החוליה היה סלאח חמורי. הלה השתחרר ב"עסקת 

שליט" לחילופי שבויים )2011( ועובד כפעיל שטח בארגון אל-דמיר.6

 1. אתר משרד הביטחון, "הכרזות על ארגוני טרור, התאחדויות בלתי מותרות וצווי החרמה", 
http://www.mod.gov.il/Defence-and-Security/Fighting_terrorism/Pages/default.aspx

https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm ,"2. אתר מחלקת המדינה, ארצות הברית, "ארגוני טרור זרים

 3. אתר חוקי האיחוד האירופי, "הטמעת רגולציות",
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1548657999398&uri=CELEX:32002E0462

 4. אתר ממשלת קנדה, "רשימת ישויות טרור",
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx%20-%202042

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=955317 ,16/7/2018 ,5. אתר סוכנות מען

 http://www.addameer.org/prisoner/salah-hammouri 6. אתר אל-דמיר

טרוריסט מורשע
תכנן לרצוח את הרב עובדיה יוסף

BDS פעיל
חוקר שטח בארגון ה-BDS "אל-דמיר"

סלאח חמורי
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בשנים האחרונות, חוליות טרור של החזית העממית שביצעו פיגועים, כולל תכנון . 5
חטיפת חיילים ישראלים, נעצרו על-ידי שירות הביטחון הכללי הישראלי.7 בשנת 
2011, שימשה בכירה בחזית העממית, לילא ח'אלד, כמתווכת בין מפקדת החזית 
העממית בסוריה לפעיל בכיר בחזית העממית בירושלים שעמד בראש תשתית 
צבאית שהחלה בהכנות להוציא פיגועים. יודגש כי לצד פעילותה בחזית העממית, 

לילא ח'אלד מעורבות גם בקידום חרמות במספר אפיקים.

הזרוע הצבאית של החזית העממית לקחה אחריות גם על פעולות טרור נוספות, . 6
ובראשן הטבח שבוצע בבית הכנסת בירושלים )2014( בו נרצחו חמישה מתפללים 
ושוטר. שני המרצחים היו קרובי משפחה של פעיל החזית העממית שריצה 22 שנות 

מאסר בגין דקירת חייל ונעצר כמה ימים לפני הטבח.9 

כמו כן, הזרוע הצבאית של החזית העממית לקחה חלק בסבבי הלחימה מול ישראל . 7
בעזה באמצעות שיגורי טילים לעבר ישראל. החזית העממית גם נטלה חלק ב"צעדות 
השיבה" )צעדות טרור שהחלו במרץ 2018 בהובלת החמאס, שניסה לשוות להן 

 7. אתר השב"כ, פירוט חשיפה של מספר חוליות טרור:
;https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/NewItem091115.aspx 

;https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/NewItem260215.aspx 
;https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/NewItem040517.aspx 

;https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/shotef160712.aspx 
https://www.shabak.gov.il/SiteCollectionImages/Hebrew/TerrorInfo/docs/students_terror210709.pdf

 8. אתר השב"כ, "נחשפה תשתית צבאית של החזית העממית", 26/6/2011,
https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/shotef270611.aspx

https://bit.ly/2FKaX5Z 9. אתר אל-ג'זירה, נובמבר

חשיפת תשתית צבאית חשאית של החזית העממית באיו"ש 8
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פעילות אזרחית ספונטנית, אך בפועל היו מתוכננות ונועדו לעשות דה-לגיטימציה 
לישראל(. לדברי לילא ח'אלד, לחזית העממית תפקיד בצעדות בין היתר, לנוכח מספר 

ההרוגים והפצועים המשוייכים לחזית.10

בעשורים האחרונים החזית העממית מתנגדת בחריפות להסכמי אוסלו, בין ישראל . 8
לבין רשות הפלסטינית, ומובילה קמפיינים למען ביטולם.11 לילא ח'אלד, נתנה ביטוי 
לתפיסה זו, כאשר טענה בעת ביקור בגרמניה )2016( במסגרת מסע במדינות 

אירופה, כי "מו"מ יתקיים רק עם סכינים וכלי נשק".12 

יצוין כי משרד החוץ של גרמניה ביקש )דצמבר 2018( מהנציגות הפלסטינית בברלין . 9
להסיר תוכן שפורסם בפייסבוק המעודד טרור. בפוסט מופיעה תמונה של לילא 

ח'אלד עם הכיתוב "התנגדות היא לא טרוריזם".13

החזית העממית, הנהגתה ופעיליה, קוראים להטלת חרמות על ישראל במשך . 10
שנים רבות ומתנגדים באופן מוחלט לכל נורמליזציה עם ישראל.14 החזית העממית 
רואה בקמפיין החרמות על ישראל אמצעי משלים להתנגדות המזוינת ואף 
 ברכה את קמפיין החרמות העולמית )BDS( על הגברת מאמציו בדמות קמפיינים 

לקידום חרמות.15 

http://hadfnews.ps/post/47413 ,22/10/2018 ,10. אתר אלהדף 
 ;http://maannews.net/Content.aspx?id=520177 ,14/9/2012 ,11. אתר מען 

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=617526 ,29/7/2013 ,אתר מען 
 http://pflp.ps/ar/post/9619 ,21/12/2014 ,אתר החזית העממית 

http://pflp.ps/english/2015/09/13/barakat-oslo-agreement-was-the-palestinian- ,13/9/2015 ,אתר החזית העממית
/bourgeoisies-declaration-of-bankruptcy-and-failure 

http://pflp.ps/ar/post/11400 ,15/9/2015 ,אתר החזית העממית 
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/09/30/784491.html ,30/9/2015 ,אתר אל-ווטן

 https://goo.gl/jUn2tq ,2016 12. אתר ממרי, אפריל
 https://goo.gl/V8KcbU ,13. האתר הגרמני בילד

https://goo.gl/W238XY ,18/2/2015 ,14. אתר החזית העממית
 ;https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/10/26/1186114.html 26/10/2018 ,15. אתר אל-ווטן 

http://pflp.ps/ar/post/15351 ,1/6/2017 ,אתר החזית העממית 
/http://pflp.ps/ar/post/17253 ,6/6/2018 ,אתר החזית העממית

13חלק 1 | קשרי החזית העממית לשחרור פלסטין



הארגון ה-BNC) BDS NATIONAL COMMITTEE( הממוקם ברמאללה, שולל 
את קיומה של מדינת ישראל, פועל למתג אותה כמדינת אפרטהייד ולפגוע בה 
בהיבטים מדיניים, כלכליים, ביטחוניים ותרבותיים. ה-BNC רואה את עצמו כארגון 
PACBI זרוע תרבותית-אקדמית בשם BNC-העולמי. ל BDS-גג המוביל את קמפיין ה 
 ,)The Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel)
הפועלת לבידוד אקדמי-תרבותי של ישראל ונוקטת לא אחת באמצעי אלימות והפחדה כנגד 

גורמי תרבות המקיימים קשרים עם ישראל. 

ל-BNC מתאמים ביבשות שונות ברחבי העולם מדרום אסיה, עבור במזה"ת ובאירופה, 
וכלה בארה"ב, ובאמריקה הלטינית. ה-BNC נעזר בפעיליו וברשת הארגונים הקשורים 

אליו ברחבי העולם כדי לגייס כספים.

בזירה הפלסטינית, ה-BNC מאגד תחתיו 28 ארגונים והתאגדויות פלסטיניים ובראשם 
"מועצת הכוחות הלאומיים האסלאמיים", המהווה קואליציה של שנים עשר פלגים 

פלסטיניים בהם ארגוני הטרור החזית העממית, חמאס והג'יהאד האסלאמי.

קשרים בין ארגון הטרור החזית העממית 
לשחרור פלסטין לוועדה הלאומית 
PACBI-ול (BNC) BDS-הפלסטינית ל

BNC :כרטיס ביקור

אזור הקמה: רמאללה. 1

שנת הקמה: 2007. 2

אזורי פעילות: כלל עולמי. 3

בעלי תפקידים מרכזיים:. 4

 .	BDS-עומר ברגותי – מייסד שותף של קמפיין ה

 .	BNC-מחמוד נוואג'עה – מתאם כללי של ה

 .	BNC-סלאח ח'ואג'א – חבר מזכירות ה

 .	BNC-חיידר עיד – חבר מזכירות ה

זייד שועייבי – מתאם מול מדינות ערב	. 

עבד אל-רחמן אבו נחל – מתאם ה-BNC בעזה	. 

אליס אסטפה – מתאמת הקמפיינים של ה-BNC באירופה	. 

גאריק רואיז – מתאם ה-BNC בארה"ב	. 

פדרו שרבל – מתאם ה-BNC באמריקה הלטינית	. 
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קשרים בין ה-BNC לארגוני טרור 
בזירה הפלסטינית, ה-BNC מוביל קואליציה של 28 ארגונים, אגודות, מסגרות . 1

והתאחדויות פלסטיניים ובראשם, הכוחות הלאומיים והאסלאמיים.19 הכוחות 
הלאומיים האסלאמיים חתומים על הקריאה ל-BDS משנת 2005. 20 כמו כן, הכוחות 
הלאומיים האסלאמיים לקחו חלק בכנס יסוד ארגון ה-BNC בשנת 2007 ובכנסים 

שהוביל לאחר מכן. 

https://www.youtube.com/watch?v=vYvpsGd8K4Y ,2014 16 עומר ברגותי, מאי

https://twitter.com/haidareid/status/1079610931573854208 ,2018 17 עמוד הטוויטר של חיידר עיד, דצמבר

https://bdsmovement.net/campaigns ,"תחומי הקמפיין" ,BDS 18 אתר

https://bdsmovement.net/bnc ,"הוועידה השנתית" ,BDS 19 אתר

https://bdsmovement.net/call ,BDS , 9/7/2005 20 אתר

פעילות אזרחית: . 5
ארגון ה-BNC פועל לקדם חרמות נגד ישראל ולפגוע בה תדמיתית וכלכלית. 	. 

כך, הארגון חותר ללא הפסקה למתג את ישראל כמדינת אפרטהייד דמונית 
שיש לפעול להפלתה, בדומה למשטר שהיה נהוג בדרום אפריקה.

עומר ברגותי, ממייסדי ה-BDS, אמר כי "אין פלסטיני אחד אשר יסכים 	. 
למדינה יהודית בפלסטין על איזשהו חלק ממנה."16 חיידר עיד, חבר מזכירות 
ה-BNC מטעם PACBI, ציין כי מטרותיו ל-2019 - הינן, בין היתר, "לשחרר את 

פלסטין, לעבור לחיפה ולכתוב ספר על תבוסתה של הציונות."17

ברמה הגלובאלית, ה-BNC רואה את עצמו כארגון שמוביל ותומך בקמפיין 	. 
ה-BDS העולמי. כך, ל-BNC מתאמים ביבשות שונות ברחבי העולם מדרום 

אסיה, עבור במזה"ת, באירופה, וכלה בארה"ב ואמריקה הלטינית.

ה-BNC מוביל ומכווין קמפיינים בזירה הפלסטינית והבינ"ל במספר תחומים 	. 
)כלכלי, אמל"ח, תרבותי, אקדמי( וכן מול מספר גורמים בשטח וברשתות 

החברתיות: גורמי ממשל, איגודי עובדים ועוד.18 

 .	 ,BNC-הוקם ע"י עומר ברגותי בשנת 2004, עוד טרם הקמת ה – PACBI
כדי לפגוע במדינת ישראל בזירה האקדמית והתרבותית, ומשמש כיום כזרוע 
של ה-BNC. בעקבותיו קמו ברחבי העולם מספר ארגוני חרמות בזירות 
אלו, ששואבים השראה ממנו. PACBI ורשת הארגונים הקשורים אליו 
אימצו בשנים האחרונות שיטות של הפחדה והפעלת לחצים על אומנים - 
המטרה למנוע מהם מלהופיע בישראל. הארגון גם משמש כאחת הזרועות 

של ה-BNC לגיוס כספים בארה"ב.

 BDS NATIONAL
 COMMITTEE

 ארגון
 BNC-ה

הכוחות הלאומיים 
האסלאמיים

27+ ארגונים פלסטיניים

PACBI

 9+ ארגונים
פלסטיניים

החזית העממית 
לשחרור פלסטין גא"פ חמאס
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הכוחות הלאומיים והאסלאמיים הינה מסגרת תיאום של שניים עשר הפלגים . 2
הפלסטיניים )הזרם הלאומי והדתי(, כאשר המרכזיים בהם הינם ארגוני הטרור 
המוכרזים חמאס, החזית העממית לשחרור פלסטין והג'יהאד האסלאמי.21 מסגרת 
תיאום זו הוקמה בשנת 2000, בראשית האינתיפאדה השנייה בה נרצחו למעלה 
מ-1000 ישראלים ונפצעו כ-6,000. תכליתה היתה להוביל ולתאם את פעילויות 

הטרור בשטח, בין הארגונים השונים.

כבר מראשית דרכה של מסגרת התיאום, קראו הכוחות הלאומיים והאסלאמיים, בין . 3
היתר, להחרמת תוצרת ישראלית. הקריאות מצידם להשית BDS נגד ישראל נמשכות 
על-בסיס שבועי. לצד זאת, קוראים הכוחות הלאומיים והאסלאמיים להפגנות 
בנקודות החיכוך עם מתיישבים ביהודה ושומרון. בעקבות העברת השגרירות של 
ארה"ב לירושלים, הגבירו הכוחות הלאומיים והאסלאמיים את הסנטימנט השלילי 
כלפי ארה"ב. הם אף מחשיבים מוסדות אמריקאים ביהודה ושומרון כיעדים 

לגיטימיים לפגיעה. 22

הכוחות הלאומיים והאסלאמיים פעלו לקיום עצרת לכבוד "השהידים של פלסטין", . 4
 אשרף נעאלווה וסאלח ברגותי, שביצעו פיגועים רצחניים בסוף שנת 2018. 23

 21 מרכז ירושלים למדיה ולתקשורת )"אינתיפאדת אל-אקצא"(, פברואר 2001, 
 https://goo.gl/xEkaAg

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/7936.pdf ,"22 "המכון לחקר פלסטין 
https://bit.ly/2MFEFtM ,2018 אתר חדשות 24, מאי

 23 עמוד הפייסבוק של סוכנות הידיעות "שהאב",
https://www.facebook.com/ShehabAgency.MainPage/photos/a.182662565109505/3118248571550875

קריאה של הכוחות הלאומיים והאסלאמיים לקיים עצרת לכבוד המרצחים
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אשרף נעאלווה ירה באכזריות בשלושה ישראלים ורצח שניים מהם )אוקטובר 
פלסטיני. כגיבור  מוצג  תוך שהוא  כחודשיים  כעבור  ונהרג  נתפס   .)2018 
סאלח ברגותי ביצע ירי מרכב לעבר ישראלים )דצמבר 2018(. בין הפצועים, זוג נשוי 
בגיל 21. האישה, בשבוע ה-30 להריונה נפצעה קשה וכעבור מספר ימים נפטר 

התינוק שיולד בעקבות הפציעה.24

מתאם ה-BNC ודובר הארגון, מחמוד נוואג'עה, העלה תוכן בו הוא מאדיר את 
המחבל נעאלווה: "מה ההבדל בין אשרף נעאלווה ואשרף אל-עג'רמי )שר פלסטיני 
לשעבר שהופיע בערוץ 'כאן' הישראלי כשהוא מגנה את האלימות(? אל-עג'רמי לא 

שווה את סוליית הנעל הקרועה של נעאלווה"25

קשרים בין הכוחות הלאומיים והאסלאמיים החברים ב-BNC לבין החזית . 5
העממית לשחרור פלסטין:

סלאח ח'ואג'א חבר במזכירות ה-BNC.26 פעיל החזית עממית לשעבר וחבר 	. 
בהנהגת הכוחות הלאומיים והאסלאמיים.27 ח'ואג'א נעצר מספר פעמים מאז 
שנות ה-80', בשל מעורבותו בפעילות טרור. מעצרו האחרון היה בשנת 2016, 
שהוביל להעמדתו לדין והרשעתו באימונים ובמגע עם גורם עוין. ח'ואג'א נידון 

ל-12 חודשי מאסר ולקנס כספי. 

ג'מיל מזהר, בכיר בחזית העממית 	. 
וחבר הוועדה המרכזית, משמש 
ים  הלאומי בכוחות  כנציגה 
והאסלאמיים בעזה. ג'מיל מזהר 
התבטא בעצרת של ארגון הטרור 
המוכרז החזית העממית, ביולי 
2018 במסגרת ועידה עם איראן, 
בזכות התנגדות אלימה של ארגוני 
"הפלגים  ארה"ב:  וכנגד  טרור 
הפלסטינים מביעים סולידריות 
הבריונות  מול  אל  איראן  עם 
האמריקאית, והכנסת הפלגים 

https://www.youtube.com/watch?v=5bdmXWlgSR4 ,2018 תיעוד פיגוע הירי בעופרה, דצמבר ,ynet 24

 25 עמוד הפייסבוק של מחמוד נוואג'עה, דצמבר 2018,
 https://m.facebook.com/photo.php?fbid=10156967843068185&id=725158184&set=a.10150438589023185&source=48

https://goo.gl/zyvZb7 ,2016 26 הקמפיין הפלסטיני לחרם אקדמי ותרבותי על ישראל, מרץ

https://paltimes.net/post/184708 ,"27 אתר "פלסטין אל-א'אן 
http://palestinemonitor.org/details.php?id=t007bja2932yxrkzknuq5

 /http://pflp.ps/ar/post/11268 ,2015 28 אתר החזית העממית, אוגוסט

ג'מיל מזהר בעצרת של ארגון הטרור 
המוכרז החזית העממית לשחרור פלסטין28
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לרשימת הטרור הינה הוכחה לצדקת דרכה של ההתנגדות. אנו רואים את עצמנו 
כחלק בסיסי מציר ההתנגדות, אשר מתפרש על פני לבנון, עיראק, סוריה, תימן 

ואיראן".29

עבד אל-רחים מלוח, סגן מזכ"ל ארגון החזית העממית לשעבר. שימש כנציג 	. 
בכוחות הלאומיים והאסלאמיים שנים רבות.30 נעצר בשנת 2002 והשתחרר 
בשנת 2007. הואשם בחברות בהתאחדות בלתי מותרת ובנשיאת משרה בחזית 

העממית לשחרור פלסטין.31

מחמוד אבו טה מרמאללה, נציג החזית העממית בכוחות הלאומיים והאסלאמיים, 	. 
נעצר ביוני 2017. שלושת המפגעים הינם בני אותו הכפר, דיר אבו משעל.32

קשרים בין הכוחות הלאומיים והאסלאמיים החברים ב-BNC לחמאס. 6

תנועת חמאס היא הגורם הבולט בקרב הכוחות הלאומיים והאסלאמיים בעזה. 	. 
כך, בכיר התנועה, סעיד סיאם, אשר שימש כשר הפנים בממשלת חמאס ואף 
הקים את הכוח המבצעי של חמאס בעזה שסילק את הפת"ח מרצועת עזה 

בשנת 2007 היה נציג בגוף זה.33

כיום, איסמעיל רדואן, בכיר חמאס, הוא נציג ארגון הטרור בכוחות הלאומיים 	. 
והאסלאמיים.34 רדואן היה בעבר שר בממשלת חמאס ודובר תנועת הטרור. כמו 
כן, משמש כסגן יו"ר מועצת המנהלים של רשת התקשורת אל-אקצא של החמאס. 
 רדואן הוא מהדוברים הבולטים של צעדות הטרור של חמאס שהחלו במרץ 2018. 
רדואן מקורב מאוד לראש הלשכה המדינית של חמאס, אסמאעיל הנייה. 
רדואן השתתף  הרוגים.  לבקר משפחות של מחבלים  נוהגים  השניים 
בוועידת האחדות האסלאמית שנערכה בטהרן )נובמבר 2018(35, במהלכה 
רדואן התייחס לסיוע האיראני: "תודה רבה לאיראן אשר תמכה ועודנה 

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=955317 ,2018 29 אתר מען, יולי

 30 אתר הגולן האלקטרוני, 22/5/2010,
 http://www.jawlan.org/openions/read_article.asp?catigory=220&source=8&link=2348

https://goo.gl/Xo9Qf5 ,31 אתר אל-ג'זירה 
 http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=47923 ,אתר אל-חיאת

http://paltoday.tv/post/82956/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A ,"32 אתר "פלסטין אל-יום

 ;http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=JFvEhka905117103aJFvEhk ,9/6/2005 ,33 סוכנות הידיעות הפלסטינית וואפא 
 https://goo.gl/px5q3C ,16/1/2009 ,אתר אלג'זירה 

https://hamas.ps/ar/martyr/463/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF- %D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF- ,אתר החמאס
 ;%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/01/15/1116280.html ,15/1/2018 ,אתר אל-ווטן

 ;http://www.moc.ps/site/?p=3677 ,34 אתר משרד התרבות בעזה 
 ;https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/07/15/1067205.html 15/7/2017 ,אתר אל-ווטן 

 https://www.kuna.net.kw/ViewPics.aspx?id=146918735 סוכנות הידיעות הכווייתית

 35 מרכז המידע למודיעין ולטרור על שם אלוף מאיר עמית, דצמבר 2018,
https://bit.ly/2LbNzki

חלק 1 | קשרי החזית העממית לשחרור פלסטין 18



 תומכת בהתנגדות מבחינה פוליטית, חומרית, צבאית ותקשורתית".36 
לרדואן התבטאויות מסיתות ואנטישמיות חריפות ביותר לאורך השנים. רדואן 
משמש גם כנציג חמאס ב"רשות הלאומית העליונה לצעדות השיבה ושבירת 
המצור", הגוף המארגן את הפעילויות במסגרת צעדות הטרור שהחלו במרץ 
37.2018 במסגרת זו, התבטא רדואן )נובמבר 2018(: "הפחדנים האלו, אלו 
שמתאמים, משתפים פעולה, ומנרמלים )את היחסים( עם הכיבוש. הם יישרפו 
בגיהנום ביחד עם הקופים והחזירים. אתם יודעים מי אלו הקופים והחזירים? 

אלו הם היהודים, שהפך אותם האל לקופים ולחזירים". 38

לחמאס יש גם מתאם ונציגים בוועדה לענייני אסירים של הכוחות הלאומיים 	. 
והאסלאמיים – אבו ח'מיס דבאבש ואיאד אבו פנונה.40 אבו פנונה הינו פעיל 
חמאס מבית לחם שהורחק לעזה בשנת 2013. לאבו פנונה תכנית בערוץ אל-

https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/7/16 ,16/7/2018 ,36 אתר אלערבי בבריטניה

http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=42561; http:// ,37 סוכנות הידיעות הפלסטינית-ירושלמית קדס פרס
assabeel.net/news/2018/3/7/%D8%AA%D8%B4; http://www.maannews.net/Content.aspx?id=964416

 38 אתר ממרי, נובמבר 2018, 
https://www.memri.org/tv/fmr-hamas-minister-radwan-collaborate-israel-hell-jews-apes-pigs

 39. עמוד הפייסבוק של איסמאעיל רדואן,
https://www.facebook.com/esradwan/photos/a.373285966129767/503179939807035/?type=3&theater

 ;https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/11/28/1102669.html ,28/11/2017 ,40 אתר אל-ווטן 
http://safa.ps/post/233996 ,סוכנות החדשות הפלסטינית ספא

רדואן מנשק במסגד את אחד המחבלים של יחידת העלית של חמאס שנהרגו בקריסת 
מנהרת טרור )2016(39
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אקצא של חמאס בו הוא נושא תדיר מסרים מסיתים לטרור.41 זאת, לצד דרשות 
קיצוניות באמצעות פלטפורמות חברתיות נוספות שלו וביוטיוב.42 אבו פנונה נשא 
דברים בשם ועדת האסירים של הכוחות הלאומיים והאסלאמיים ביום האסיר 

הפלסטיני האחרון )אפריל 2018(.43 

עבדאללה יאסין פוקהא הינו דובר חמא"ס בטול כרם ונציג בכוחות הלאומיים והאסלאמיים. 	. 
נעצר חמש פעמים משנות ה-80 וריצה כשלוש שנות מאסר )2010-2007(.44 

קשרים בין הכוחות הלאומיים והאסלאמיים החברים ב-BNC לג'יהאד האסלאמי:. 7

ח'אלד אל-בטש, אחד ממנהיגי הג'יהאד האסלאמי )להלן גא"פ(, נעצר מספר 	. 
פעמים בשנות ה-80' וה-90' ע"י ישראל ולאחר מכן ע"י הרשות הפלסטינית. 
אל-בטש עומד בראש הכוחות הלאומיים והאסלאמיים בעזה משנת 45.2007 
אל-בטש קורא לאורך השנים לטרור ולאלימות נגד ישראל. כמו כן, הדגיש את 
הסיוע האיראני לטרור הפלסטיני: "איראן כולה, על מפקדיה, צבאה ולוחמיה, 
 עומדת לצד פלסטין, ולצד ההתנגדות הפלסטינית ולצדו של כל לוחם".
בשנת 2015, בראשית גל הטרור העממי הפלסטיני קרא לחידוש פיגועי 

ההתאבדות.46 

ולג'יהאד 	.  חצ'ר חביב, חבר בהנהגת הג'יהאד האסלאמי, קורא לאלימות 
כי  ציין   2015 כך, בראשית  לאורך השנים.  ישראל  נגד  )מלחמת קודש( 
 47 געש". הר  כמו  ]הישראלי[  הכיבוש  בפני  יתפוצץ  הפלסטיני   "העם 
חביב נשא דברים )דצמבר 2018( בשם הכוחות הלאומיים והאסלאמיים על-רקע 
צעדות הטרור בעזה ואמר שהן "תמשכנה עד לשחרור פלסטין וסיום הכיבוש 
באופן מלא". עוד הוסיף: "אנו אומרים לאויב שלנו ]ישראל[ כי הג'יהאד שלנו 

ייפסק רק כשהמתנחל והחייל האחרונים יסתלקו מהאדמה הזו." 48 

שנעצרו  באיו"ש  והאסלאמיים  הלאומיים  בכוחות  האסלאמי  הג'יהאד   נציגי 
בשנים האחרונות:

טארק קעדאן נציג הכוחות הלאומיים והאסלאמיים ובכיר הג'יהאד האסלאמי באזור 	 
יהודה ושומרון. בשל השתייכותו לארגון טרור, קעדאן נעצר פעמים רבות לאורך 

https://www.memri.org/tv/hamas-gaza-cleric-iyad-abu-funun-tips-for-terror-aqsa-tv ,2018 41 אתר ממרי, אוקטובר
 ;https://twitter.com/IyadFanon ,2016 42 עמוד הטוויטר של אבו פנונה, דצמבר

http://www.maannews.net/Content.aspx?ID=946461 ,17/4/2018 ,43 אתר מען
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=577704 ,2010 44 אתר פלדף, מרץ

https://bit.ly/2SksJTs ,2015 ,45 אתר אל-ג'זירה
http://www.hr.ps/news/page-80770.html ,17/9/2015 ,46 אתר חור הפלסטיני

http://paltoday.tv/post/55336/%D8%AE%D8%B6%D8%B1- 2015 47 אתר "פלסטין אל-יום", אוקטובר
%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8

 https://bit.ly/2MrJbvN ,48 אתר "אלערבי" בבריטניה 
 חביב נשא דברים גם במסגרת צעדה שארגנה החזית העממית על רקע הכרזת טראמפ בנוגע לירושלים כבירת ישראל.

 http://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=12202&lang=ar&name=external_news , 9/12/2017 ,סוכנות הידיעות הירדנית
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השנים וריצה במצטבר 12 שנות מאסר. שוחרר לאחרונה במאי 2018. 49

ודובר 	  והאסלאמיים  הלאומיים  בכוחות  הג'א"פ  בכיר  אל-עורי,  אחמד 
 50 הביטחון הפלסטיניים. כוחות  על-ידי   2016 בשנת  נעצר  הטרור,   ארגון 
אל-עורי אמר כי מדובר באדם יוצא מן הכלל, לוחם ג'יהאד המחויב להגות ולדרך של 

הג'יהאד האסלאמי.51

מוסטפא בריג'יה, נציג הג'א"פ בכוחות הלאומיים והאסלאמיים בבית לחם. נעצר 	 
מספר פעמים מאז שנת 2003. 52

;https://www.wattan.tv/ar/news/251654.html ,7/5/2018 ,49. אתר אל-ווטן 
 http://maannews.net/Content.aspx?id=377502; ,2011 אתר מען, אפריל 

https://goo.gl/rFyAZS ,אתר "פלוגות אל-קדס" של הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני

 50. אתר עמאד הפלסטיני, 11/10/2016,
https://www.amad.ps/ar/Details/141819;%20https://www.fpnp.net/ar/?Action=PrintNews&ID=77338

 51. האתר הפלסטיני "קול האסירים", 18/10/2016,
 -http://asravoice.ps/post/4265/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF

http://paltoday.tv/post/27459/%D8%A3% ,13/9/2014 ,"52. אתר "פלסטין אל-יום

אל-עורי מעניק מגן הוקרה מטעם הג'יהאד האסלאמי למשפחה של המחבל מוחמד אל-
עאסי מהג'יהאד האסלאמי שתכנן פיגוע באוטובוס בתל אביב בשנת 2012.
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ארגון סאמידון, הפועל במישור האזרחי לשחרור אסירים פלסטיניים, בעיקר אסירי החזית 
העממית, ומקדם חרם כנגד ישראל, מנהל רשת קשרים עבותה עם ארגון הטרור המוכרז 

החזית העממית לשחרור פלסטין. 

פעיל סאמידון אף עבר אימונים ע"י חזבאללה בלבנון והעביר כספים מלבנון ומסוריה לפעיל 
חז"ע בבלגיה, ולא מן הנמנע כי מדובר בשיטת פעולה שקרתה יותר מפעם אחת.

קשרים בין ארגון הטרור החזית העממית 
לשחרור פלסטין לארגון סאמידון

כרטיס ביקור: סאמידון

אזור הקמה: צפון אמריקה. 1

שנת הקמה: 2012. 2

אזורי פעילות: לבנון, קנדה, ארה"ב, שבדיה, בריטניה, צרפת, . 3
גרמניה, בלגיה, יוון, וברשות הפלסטינית.

בעלי תפקידים מרכזיים:. 4
שארלוט קייטס - מתאמת בינ"ל	. 
מוחמד ח'טיב - מתאם אירופה	. 
מוסטפא עוואד - נציג אירופה	. 
ג'ו קטרון - מתאם ארה"ב	. 
מראם סעדי - מתאמת לבנון	. 

פעילות אזרחית: . 5
הקמפיינים הציבוריים של סאמידון קשורים לשחרור אסירים פלסטיניים 	. 

המשוייכים לחזית העממית.53 כך, סאמידון קורא לשחרר את מזכ"ל 
החזית העממית הכלוא, אחמד סעדאת, ואף החל בקמפיין חדש לשחרורו 

בתחילת ינואר 2019. 

 53. אתר סאמידון, ספטמבר 2018,
/https://samidoun.net/category/take-action/page/2
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קשרים בין סאמידון לארגון הטרור החזית 
העממית לשחרור פלסטין

פעילים זהים בשני הארגונים/ קרבה משפחתית. 1
לסאמידון שני פעילים המוצבים אירופה – מוסטפא עוואד ומוחמד ח'טיב – 	. 

המשויכים לארגון הטרור החזית העממית. כך, שירות הביטחון הכללי הישראלי 

 54 אתר סאמידון, 27/12/2018,
https://samidoun.net/2018/12/call-to-action-international-week-to-free-ahmad-saadat-15-22-january-

2019/?fbclid=IwAR158dSBl_JpHTJc_CDXscHpPjKGyGKvGWn5XbihqO2fxgCzi8Ph3Vz_xT0

https://goo.gl/TM1Y9a ,2018 ,55 אתר הקמפיין לחרם אקדמי ותרבותי על ישראל, מאי 
http://www.al-awda.org/convention/speakers.html ,אתר אל-עודה

 56 אתר סאמידון, 3/8/2015,
/https://samidoun.net/2015/08/stop-g4s-a-call-to-the-global-boycott-movement-from-palestinian-political-prisoners

 57 אתר סאמידון, 3/12/2018,
/https://samidoun.net/2018/12/send-gaza-activists-your-videos-in-support-of-palestinian-resistance

הארגון פועל לטווית רשת קשרים עם ארגונים המובילים את קמפיין הדה-	. 
לגיטימציה והחרמות )BDS( נגד מדינת ישראל. שארלוט קייטס, המתאמת 
הבינ"ל, חברה גם בארגון החרמות האקדמי האמריקאי USACBI והיתה 
מראשי הסניף של ארגון אל-עודה בניו-יורק.55 יצוין, כי קיימים קשרים בין 
ארגונים אלו לארגון ה-BNC, שהינו ארגון הגג לשורה של ארגוני חרמות 
בזירה הפלסטינית וברחבי העולם. ל-BNC, כאמור, קשרים לארגוני טרור 

מוכרזים, כגון חמאס, החזית העממית והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני.

סאמידון משלב בקמפיינים שלו קריאה לפעולה בהקשרי BDS. כמו כן, הארגון 	. 
מהדהד קריאה של ארגון החרמות המוביל, ה-BNC , להחרים את חברת 

האבטחה הגלובלית G4S בשל מעורבותה בבניית מתקני כליאה בישראל.56

סאמידון נמצא בקשר עם המארגנים של "צעדות השיבה והסרת המצור" 	. 
)צעדות הטרור( בהובלת חמאס, הג'יהאד האסלאמי והחזית העממית. כך, 
בעקבות בקשת המארגנים של צעדות השיבה, ביקש סאמידון מעוקביו 
לשלוח לפעילים בעזה קטעי וידיאו נגד ההחלטה של מועצת הביטחון של 

האו"ם לגנות את חמאס )3 בדצמבר 2018(.57

 מתוך אתר סאמידון54
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פרסם באוגוסט 2018 כי ארגון הטרור גייס לשורותיו את פעיל סאמידון מוסטפא 
עוואד מאז שנת 2010. 58 

החקירה העלתה כי עוואד, יליד לבנון, היה חבר בחוליה של פעילי טרור בארגון 
החזית העממית המתגוררים ופועלים באירופה וכן עמד בקשר עם פעילי טרור 

מלבנון, סוריה, ירדן וכן פעילים באיו"ש.

בתיווכו של ח'אלד ברכאת, חבר הוועדה המרכזית של ארגון הטרור החזית 	. 
העממית בלבנון )על ברכאת ר' בהמשך(, השתתף עוואד ב-2015 בפגישה של 
פעילים מרכזיים בחזית העממית בגרמניה, במהלכה דנו באופן חידוש פעילות 
הארגון. באותה שנה עוואד גם יצא להכשרה צבאית בלבנון, שהועברה לו על ידי 
פעילים של ארגון הטרור חיזבאללה. יצוין כי ארגון חזבאללה מוכרז כארגון טרור 
על-ידי ארה"ב, קנדה והליגה הערבית )לבנון ועיראק מתנגדות(, הולנד ויפן.59 הזרוע 

הצבאית של הארגון מוכרזת על-ידי האיחוד האירופי, בריטניה, צרפת וניו זילנד.

עפ"י כתב האישום, עוואד העביר כספים מלבנון ומסוריה לח'אלד ברכאת, לפחות 	. 
בשתי הזדמנויות בשנים 60.2017-2016 עוואד השאיר את מחשבו האישי והטלפון 
הנייד שלו בידי לילא ח'אלד בירדן לפני שניסה להיכנס לישראל דרך מעבר גשר 
אלנבי שם נעצר )יולי 2018(. על עוואד נגזרו 12 חודשי מאסר בפועל מיום מעצרו 
ובנוסף 12 חודשי מאסר על-תנאי במשך שלוש שנים. עוואד הורשע על-פי הודאתו 

 58. אתר השב"כ, "מעצר פלסטיני תושב בלגיה הנאשם בגיוס ופעילות בארגון הטרור 'החזית העממית' ", 15/8/2018,
https://bit.ly/2sQvbmt

/https://www.idf.il/en/minisites/facts-and-figures/hezbollah/hezbollah-profile ,59. אתר דובר צה"ל באנגלית 
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-35789303 ,2016 מרץ ,BBC-אתר ה 

60. מתוך כתב האישום של מוסטפא עוואד.

טרוריסט מורשע
 

בוגר הכשרה של ארגון חיזבאללה

BDS פעיל
נציג ארגון סאמידון באירופה

מוסטפא עוואד
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והואשם, בין היתר, בעברות הבאות: חברות בארגון טרור, אימונים צבאיים אסורים, 
איסור פעולה ברכוש טרור.

המתאמת הבינ"ל של ארגון סאמידון, שארלוט קייטס, וח'אלד ברכאת נשואים 	. 
זה לזו.61 קייטס וברכאת, מופיעים יחד בכנסים, מנהלים קמפיינים יחד - נציגה 

רשמית של סאמידון, ארגון אזרחי, לצד נציג רשמי של החזית העממית.62

ברכאת, כאמור, חבר הוועדה המרכזית של ארגון הטרור החזית העממית ומתאם 	. 
קמפיין הסולידאריות למען שחרור מזכ"ל החזית העממית – אחמד סעדאת 
)ממתכנני הרצח של שר התיירות זאבי ז"ל(. לקמפיין אתר בעל מאפיינים זהים 
לאתר של סאמידון.63 לאור זה ולנוכח הקשרים בין קייטס לברכאת, לא מן הנמנע 

כי תרומות המתקבלות באתר סאמידון מגיעות לברכאת ולהחזית העממית.

יודגש כי ברכאת מוצג באתרים אלו, ובכלל בשפה האנגלית, כסופר ופעיל 	. 
פלסטיני, בעוד שבתקשורת הערבית הוא משויך לוועדה המרכזית של החזית 

העממית.64

ברכאת העלה בדף הפייסבוק שלו )5 בנובמבר( סרטון של המחבל שרצח שני 	. 
ישראלים בחודש אוקטובר 2018 עד שנתפס ונהרג בחודש דצמבר 65.2018 

http://hadfnews.ps/post/28125 2017 61. אתר אלהדף, אפריל

https://bit.ly/2S5wi0v 2018 62. אתר לאג'יין, אפריל

/http://freeahmadsaadat.org ,63. אתר לשחרור אחמד סעדאת

/http://alqudsnews.net/post/114215 ,9/8/2017 ,64. אתר קודסניוז 
;/https://paltoday.ps/ar/post/318311 ,18/3/2018 ,אתר פאלטודיי 

https://al-akhbar.com/Arab/243216 ,13/1/2018 ,"אתר העיתון "אל-אח'באר

 65. עמוד הפייסבוק של ח'אלד ברכאת, העמוד לא נמצא
https://www.facebook.com/KRBarakat?__tn__=%2Cd*F*FR&eid=ARCZP-7hFcv-c2D3PSmzSHShQpQCyUGZ9moDHjONiY

 -eunKhhZRBNbK1AN7UZ5eyJcyjQZalR1N8E5FcS&tn-str=*F

 66. פייסבוק של אדם פרטי מתוך אתר סאמידון, אוקטובר 2018,
/https://samidoun.net/2018/10/events-in-denmark-highlight-palestinian-prisoners-and-the-struggle-for-liberation

ברכאת וקייטס המייצגים את סאמידון ו"החזית העממית" באירוע 
בדנמרק על רקע דגל ארגון הטרור )אוקטובר 2018(66

 ברכאת כתב: 
"אשרף נעאלווה מוסר הנפש הגיבור"
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קמפיינים משותפים לשני הארגונים. 2
סאמידון מקיים פעילות אינטנסיבית לשחרור פעילי טרור של החזית העממית. 	. 

הפעילות מתקיימת, כאמור, תוך תיאום ושיתוף פעולה עם ארגון הטרור.

מוסטפא עוואד אשר אומן על ידי החיזבאללה, והעביר כספים מגורמי טרור מלבנון 
וסוריה לבלגיה, השתתף כנציג סאמידון באירועים במחנה הפליטים שתילה 
 בלבנון במסגרת קמפיין סאמידון לשחרור פעיל החזית העממית, בילאל כאיד 
)אוגוסט 2016(. כאיד שייך לזרוע הצבאית של החזית העממית, נעצר בשנת 2002 
ונגזרו עליו 14 שנות מאסר וחצי. כאיד הורשע בכך שהיה חבר בארגון החזית 
העממית וכן בשני ניסיונות של גרימת מוות בכוונה במסגרת שני פיגועי ירי בהם 

ירה בכלי נשק אוטומטיים. 

בהחלטת השופט הצבאי ביולי 2016, נכתב כי לאחר שעיין במידע החסוי שהינו 	. 
אמין ומהימן, עולה כי כאיד בעל קשרים ומעמד מרכזי בארגון החזית העממית. 
לדברי השופט, "כאיד לא הפסיק את פעילותו בארגון אלא שימש כראש אסירי 
החזית העממית בכלא מגידו ופעל בהתאם לקידום מטרות הארגון במסגרת 
הכלא". עוד ציין השופט כי כאיד היה פעיל גם במימד הצבאי ולא רק הארגוני. 
"לפעילות זו מימד צבאי חמור ואילולא מעצרו של המשיב היה משוחרר ומשלים 

מהלכים אלה." 67 

67. מתוך כתב האישום

 68. צילום מסך מתוך סרטון של
/STANDWITHUS, https://unitedwithisrael.org/watch-the-truth-about-mustafa-the-bds-activist

סאמידון מקיים פעילות אינטנסיבית
לשחרור פעילי טרור של החזית העממית

מוסטפא עוואד בדוכן של סאמידון בלבנון68
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בספטמבר 2015, קיים ארגון סאמידון יחד עם מרכז חנדלה )מועדון השבויים 	. 
והמשוחררים של החזית העממית( קמפיין ברשות הפלסטינית ובחו"ל, לתמיכה 
בשישה פעילי טרור של החזית העממית. חמישה מתוכם מופיעים על כרזות 

החזית העממית ומוגדרים כפעילים של ארגון הטרור.70

במסגרת הפעילות המשותפת של סאמידון והחזית העממית מול דיפלומטים זרים 	. 
לשחרור מחבלים, נפגשו הזוג שארלוט קייטס וח'אלד ברכאת עם שגריר דרום 

אפריקה בבלגיה )2016( ועם שגריר דרום אפריקה בברלין )2018(.71

תמיכת סאמידון ופעיליו בטרור . 3
שארלוט קייטס, המתאמת הבינ"ל של סאמידון, כתבה מאמר לרגל ה-17 	. 

באוקטובר 2001, יום ההתנקשות בשר התיירות הישראלי, רחבעם זאבי ז"ל, 

69. שם

https://bit.ly/2HK69zl ,2015 70. אתר החזית העממית, ספטמבר

https://goo.gl/jnQ9yt ,2018 71. אתר סאמידון, יולי

https://goo.gl/1RbMJs ,2016 72. לקוח מאתר סאמידון, מאי

עוואד על-רקע תמונות פעילי טרור כלואים ודגלים של החזית העממית69

ח'אלד ברכאת, מוחמד ח'טיב ומוסטפא עוואד עם שגריר דרא"פ בבלגיה אליון בק 72 
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 והביאה מדבריו של בכיר החזית העממית המכנה את הרצח סמל להרואיזם
)"a symbol of heroism"(.73קייטס אף מפנה במאמר שלה לאתר החזית 

העממית המהלל את הרצח:

באופן דומה, לג'ו קטרון, המתאם של סאמידון בארה"ב, היו התבטאויות 	. 
התומכות בפעולות ופעילי טרור ואנטישמיות. קטרון צייץ בעבר למנהיג 

חזבאללה: 
"הו נצראללה החביב, הכה הכה את תל אביב"75

 73. עמוד הפייסבוק של שארלוט קייטס, 17 באוקטובר 2016,
https://www.facebook.com/charlotte.kates/posts/10106971068364999

 74. אתר החזית העממית, 17/10/2018, 
http://pflp.ps/english/2016/10/17/october-17-resistance-continues-on-anniversary-of-historic-operation

 75. עמוד הטוויטר של ג'ו קטרון, 28/1/2015, 
https://goo.gl/U33aSe

מתוך אתר האינטרנט של ארגון הטרור בו הוא מבליט את "הפעולה ההירואית" של 
רצח השר הישראלי והבלטת משתיק הקול ששימש לרצח74

התבטאויות של ג'ו קטרון, המתאם של 
סאמידון בארה"ב, התומכות בפעולות

ובפעילי טרור
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 76. עמוד הפייסבוק של ג'ו קטרון, 19/1/2015 ,
https://goo.gl/w8p47q 

 קטרון צייץ בטוויטר ש"להתווכח עם ציוני זה כמו להתפלש בבוץ כדי להיאבק עם חזיר", 13/1/2016 ,
https://twitter.com/jncatron/status/687469297149554689

 קטרון בפגישה עם המחבלת המורשעת וחברת החזית העממית 
לילא ח'אלד75
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ארגון אל-דמיר הוקם על ידי פעילי ארגון הטרור החזית העממית, וחלק גדול מפעיליו, 
בעבר ובהווה, הואשמו בפעילות טרור. הארגון חתום על הקריאה לחרם ובמקביל 
ממשיך לנהל קשרים משמעותיים עם החזית העממית. קשרים אלו כוללים 'כובע 
כפול' של פעיליו, ייצוג משפטי של פעילי החזית העממית המואשמים בטרור, חלקם 

בעלי תפקיד בארגון, וקמפיינים משותפים לשחרור פעילי טרור.

 קשרים בין ארגון הטרור החזית העממית 
לארגון אל-דמיר

כרטיס ביקור: אל-דמיר

משרד ראשי: רשות פלסטינית, רמאללה. 1

שנת הקמה: 1992. 2

אזורי פעילות: הרשות הפלסטינית . 3

בעלי תפקידים מרכזיים:. 4
סחר פרנסיס – יושב ראש	. 
מחמוד חסאן – מנהל היחידה המשפטית	. 
אימן נאצר – מתאם היחידה המשפטית	. 
עבד אל-לטיף ריית' – יו"ר הוועד המנהל והאסיפה הכללית	. 
ח'אלדה ג'ראר – יושב ראש )2006-1993( וסגנית יו"ר הוועד 	. 

המנהל והאסיפה הכללית )2017-2006(

פעילות אזרחית: . 5
ייצוג אסירים ועצירים פלסטינים בדגש על כאלו המשוייכים 	. 

לארגון הטרור החזית העממית. 
הארגון חתום משנת 2005 על הקריאה לקמפיין החרם נגד 	. 

77.)BDS( ישראל
נגד חברת 	.  אל-דמיר פעיל בקמפיין משיכת ההשקעות 

האבטחה הגלובלית G4S לנוכח פעילותה בישראל.78

https://bdsmovement.net/call ,2005 יולי ,BDS 77. אתר

http://www.addameer.org/Campaign/StopG4S 78. אתר אל-דמיר
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קשרים בין אל-דמיר לארגון הטרור החזית 
העממית לשחרור פלסטין

פעילים זהים בשני הארגונים:. 1
 .	 ,2017 עד  אל-דמיר  של  המנהל  הוועד  יו"ר  סגנית   - ג'ראר   ח'אלדה 

חברה בכירה בהנהגת החזית העממית לשחרור פלסטין ונציגתה במועצה 
המחוקקת הפלסטינית. 

ג'ראר היתה מנכ"ל הארגון משנת 1993 עד שנת 2006. ג'ראר ריצתה שנת מאסר 
כסגנית יו"ר הוועד המנהל בגין הסתה לטרור. עצורה במעצר מנהלי מיולי 2017. 
זאת, בגין היותה פעילה בכירה בארגון החזית העממית ומעורבת בפעילות טרור 

המסכנת את ביטחון האזור.

מדינות מממנות עד 2017: המנהלת לז"א ומשפט בינ"ל )שוויץ, . 6
הולנד, שבדיה דנמרק(. בשלהי 2017 הפסיקה המנהלת את 
המימון לארגונים הפלסטינים, כך שלא ברור אם כיום מדינות 
אלו ממשיכות להעביר מימון לארגון אל-דמיר. נורבגיה ואירלנד 

העבירו מימון גם קודם לכן

היקף כספי ידוע, 2017-2014: 937,700 דולר. 7

טרוריסטית מורשעת
פעילה בכירה בארגון "החזית העממית"

BDS פעילת
ממייסדי ארגון ה-BDS "אל-דמיר"

ח'אלדה ג'ראר
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עבד אל-לטיף ריית' - יו"ר הוועד המנהל של אל-דמיר ואחד ממייסדיו )1992(.79 	. 
ריית' היה חבר בלשכה המדינית של "החזית העממית". 80 בשל פעילותו לעידוד 
טרור בחזית העממית וקשריו לפעילי ארגון הטרור בחו"ל הוצא נגדו ב-2017 צו 

איסור יציאה מהארץ. 81 

איימן נאצר - מתאם היחידה המשפטית באל-דמיר, ריצה עונש מאסר של שש 	. 
שנים בשנות ה-90 בגין חברות בחזית העממית והנחת חומרי חבלה.82 הוא 
נעצר שוב ב-15 באוקטובר 2012 בשל קשריו עם החזית העממית. הוגש כנגדו 
כתב אישום המייחס לו שורה של עבירות, לרבות חברות בארגון הטרור החזית 
העממית ובפעילות למען הארגון.83 ב-3 ביוני 2013, בית המשפט הצבאי באיו"ש 
הרשיע את נאצר, על פי הודאתו, בחברות בהתאחדות בלתי מותרת בחזית 

העממית, ובביצוע שירות עבור אותו ארגון:

"החל ממועד שאינו ידוע ועד ליום מעצרו 15/10/12 היה הנאשם חבר ופעיל 
בוועדה לפעילות ציבורית השייכת לארגון החזית העממית. בנוסף, ביום 
17/04/11, מסר הנאשם לע'סאן כ'רגה84 סכום כסף לטובת מימון אמצעי 
תחבורה שיאסוף פעילי חזית עממית נוספים אשר ישתתפו בתהלוכה לציון 
יום האסיר. בנוסף סיפק הנאשם לע'סאן כרוזים של החזית העממית על 
מנת שיחלק אותם ברמאללה בתהלוכה." נאצר הושם במעצר מנהלי למשך 
שנה בשנת 2014. בצו המעצר המנהלי כתב השופט הצבאי כי "הוצג בפניי 
חומר מודיעיני איכותי, ממספר מקורות, אשר מצביע על כך שקיימת סכנה 
לביטחון האזור לו ישוחרר האסיר, פעיל החזית העממית. המשיב פעיל 
החזית העממית, ובעברו מאסרים בגין פעילות המהווה סכנה לביטחון 
האזור. נחה דעתי, כי מעצרו של המשיב אינו קשור לעבודה תמימה במסגרת 
 ארגון זכויות האדם, אלא נובע מפעילותו במסגרת ארגון ההחזית העממית."
בספטמבר 2018 נעצר פעם נוספת עד למרץ 2019 בגין היותו פעיל החזית 

העממית.

יעקוב עודה חבר הוועד המנהל והאסיפה הכללית באל-דמיר ופעיל מזה עשרות 	. 
שנים בחזית העממית.85 נשפט לשלושה מאסרי עולם, אך ריצה רק 17 שנות מאסר 
לאחר ששוחרר בעסקת שחרור מחבלים ב-1985 )עסקת ג'יבריל(.86 עודה היה מעורב 

בפיגוע בשופרסל בירושלים בשנת 1969 בו היתה מעורבת גם רסמייה עודה. 

http://www.addameer.org/about/board-general-assembly  ,79. אתר אל-דמיר
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=221904  ,27/8/2009 ,80. אתר מען

 81. אתר השירותים והמידע הממשלתי הישראלי, רשות האוכלוסין וההגירה, פברואר 2017,
https://www.gov.il/he/Departments/news/exit_prohibition_for_activist_jat_sahadah

http://www.addameer.org/about/our-staff  ,82. אתר אל-דמיר
https://goo.gl/KGWLvy ,2014 83. אתר אל-דמיר, דצמבר 

https://goo.gl/mVrHZs  ,1/6/2014 ,84. אתר החזית העממית 
כ'רגה הינו חבר בחזית העממית אף הוא. 

http://www.addameer.org/about/board-general-assembly ,85. אתר אל-דמיר
/http://pflp.ps/ar/post/7488  ,8/2/2014 ,86. אתר החזית העממית 

https://bit.ly/2BhAn7n ירושלים נזכרת
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בפיגוע נרצחו שני ישראלים )אדוארד יפה ואריה קנר( ונפצעו תשעה.87 רסמייה 
ויעקוב עודה ילידי הכפר ליפתא ובני אותה חמולה.88

טרוריסטית מורשעת
רצחה שני סטודנטים ישראלים

בפיגוע בירושלים

BDS פעילת
אורחת כבוד בכנסי ה-BDS  בארה"ב

טרוריסט מורשע
שלושה מאסרי עולם בגין רצח סטודנטים 

ישראלים ופעילות חבלנית בירושלים

BDS פעיל
חבר וועד בארגון ה-BDS אל-דמיר 

רסמייה עודה

יעקוב עודה 

 87. אתר הביטוח הלאומי, אזרחים חללי פעולות איבה,
http://laad.btl.gov.il/Web/He/TerrorVictims/Page/Default.aspx?ID=37677 
http://laad.btl.gov.il/Web/He/TerrorVictims/Page/Default.aspx?ID=37678 

https://goo.gl/GcAjgt ,אתר אלג'זירה

 88. אתר 'פלסטין זוכרת', 
http://www.palestineremembered.com/Jerusalem/Lifta/ar/Picture48312.html
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סלאח חמורי - חוקר שטח באל-	. 
דמיר. תושב ירושלים בעל אזרחות 
צרפתית. חמורי נעצר בשנת 2005 
בגין מעורבות בחוליית הטרור של 
החזית העממית שתכננה להתנקש 
זצ"ל.  יוסף  עובדיה  הרב  בחיי 
מעורבות זו כללה יצירת קשר עם 
פעילים צבאיים של החזית העממית, 
והנחייתם של שני חבריו  גיוסם, 
החזית  מטעם  צבאית  לפעילות 
העממית. השלושה רכשו כלי נשק 
פעילות  ביצוע  לשם  ותחמושת 
טרור והחלו בתכנון פיגועים ברחבי 
ירושלים. חמורי נעצר באוגוסט 2017 

ושוחרר כעבור שנה.

מחמוד ג'דה - חבר הוועד המנהל, פעיל בחזית העממית.90 היה חבר גם בוועד 	. 
המנהל של ארגון DCI-P )ר' בהמשך(.91 הוא ובן דודו נכלאו למשך 17 שנים עד 
ששוחררו בעסקת ג'בריל בשנת 1985. מחמוד נעצר בגין השתייכותו לחזית 
העממית וביצוע פיגועים בנשק חם בירושלים, חברון ותל אביב.92 בן דודו נכלא 
בגין ביצוע "התקפות רימוני יד" נגד אזרחים ישראליים בירושלים ב- 1968. 93 

מחמוד ג'דה נעצר שוב בשנת 2006. 94

בשיר אל-חירי - חבר הוועד המנהל בארגון אל-דמיר, בכיר לשעבר בחזית 	. 
העממית לשעבר שריצה 17 שנות מאסר לאחר ששוחרר בעסקת שחרור 
מחבלים ב-1985 )עסקת ג'יבריל(. אל-חירי נעצר פעמיים באינתיפאדה השנייה 
ובשנת 2010. שימש גם כנשיא לשעבר של חבר הנאמנים של איחוד ועדות עובדי 

החקלאות.

 89. עמוד הפייסבוק של FREE MUSTAPHA WAWD, נובמבר 2018,
https://goo.gl/hXuwqU

http://www.addameer.org/about/board-general-assembly ,90. אתר אל-דמיר

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=291498 ,12/6/2010 ,91. אתר מען

https://bit.ly/2T9zLaS ,2017 92. אתר אלג'זירה, פברואר

 93 .אתר "פלסטין מאחורי הסורגים", רשימת שמות האסירים ששוחררו בעסקת חליפין
https://goo.gl/Cc3HHk 
https://goo.gl/TeBQbB

http://www.alriyadh.com/138925  ,17/3/2006 ,94. אתר אל-ריאד

סלאח חמורי נושא כרזה לשחרור 
מוסטפא עוואד מסאמידון89 
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פעילים בעלי קרבה משפחתית בשני הארגונים: . 2
יוסוף חבש הוא חבר וועד המנהלים והאסיפה הכללית של אל-דמיר.95 חבש 	. 

הוא אחיינו של ג'ורג' חבש, מייסד החזית העממית.96 בשנת 2001 נעצר על ידי 
הרשות הפלסטינית במסגרת גל מעצרים נגד פעילי החזית העממית באיו"ש 

98.BNC-ובעזה. 97 בנוסף, חבש היה חבר בארגון החרמות הבולט, ה

סומוד סעדאת - חוקרת שטח בארגון. סומוד היא הבת של מזכ"ל החזית 	. 
העממית, אחמד סעדאת, הכלוא בישראל בעקבות רצח שר התיירות הישראלי, 

רחבעם זאבי ז"ל.

סוהא ברגותי - חברת הועד המנהל והאסיפה הכללית. נשואה לפעיל החזית 	. 
העממית אחמד קטאמיש. 

 http://www.addameer.org/about/board-general-assembly ,95. אתר אל-דמיר

 96. האתר של המפלגה הקומוניסטית בבריטניה, 
 https://goo.gl/Cwn4Db

http://www.miftah.org/Display.cfm?DocId=68&CategoryId=2 ,26/10/2001 ,"97. אתר "מיפתח

https://goo.gl/rSWYNX ,צרפת BDS 98. אתר

מחמוד ג'דה 

טרוריסט מורשע
ביצע פיגועים בירושלים, חברון ותל-אביב

BDS פעיל
 BDS-חבר בוועד המנהל של ארגון ה

"אל-דמיר"
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קמפיינים משותפים לשני הארגונים: . 3
אל-דמיר הינו ממובילי הקמפיין הבינ"ל לשחרור המנכ"לית וסגנית יו"ר הוועד 

המנהל שלו לשעבר, ח'אלדה ג'ראר. 

בנוסף, גורמים באל-דמיר פועלים לשחרורם של פעילי טרור אחרים. כך למשל, 
סחר פרנסיס מנכ"לית הארגון, מייצגת לאורך השנים מחבלים ומפרי סדר 
פלסטינים, בהם גם איש הזרוע הצבאית של החזית העממית, בילאל כאיד, 
שנכלא בשנת 2002 בראשית גל הטרור הפלסטיני לתקופה של חמש עשרה 

שנה, ונעצר במעצר מנהלי לאחר מכן.

תמיכת אל-דמיר ופעיליו בטרור: . 4
באפריל 2015 הוגש נגד ח'אלדה ג'ראר, המנכ"לית וסגנית יו"ר הוועד המנהל 	. 

בעבר, כתב אישום המייחס לה שורה של עבירות ביטחוניות, לרבות חברות 
פעילה בארגון הטרור החזית העממית ו"הסתה לחטיפת חיילים לצורכי מיקוח 
לשחרור אסירים ובראשם אחמד סאדאת, מזכ"ל הארגון". ג'ראר הסכימה 
לעסקת טיעון ושוחררה מהכלא ביוני 99.2016 ג'ראר עצורה במעצר מנהלי מיולי 
2017 ועד פברואר 2019. בהחלטת הארכת המעצר המנהלי מיום 29/10/2018 
מציין השופט הצבאי כי המשיבה הינה פעילה בכירה בחזית העממית ונמנית על 
ראשי הארגון בגדה. היא מעורבת בפעילות טרור ארגונית ועומדת בקשרים עם 
פעילי החזית העממית בגדה וברמאללה. עוד הוסיף כי לאחר בחינה מעמיקה 

של המידע יש בו כדי ללמד על הסכנה העתידית הנשקפת מג'ראר.

ח'אלדה ג'ראר הגיעה לבית משפחת ושחה )2015( ביום השנה למותו של מועתז 	. 
)פעיל הזרוע הצבאית של החזית העממית( והעניקה לאימו מגן הוקרה מטעם 
החזית העממית. פאדי ושחה, הודה בחקירתו בביצוע פיגוע ירי יחד עם אחיו 
מועתז ושחה, ואף הסגיר רובה מאולתר ששימש לביצוע הפיגוע. ביום הפיגוע, 
התמקם פאדי סמוך לעמדה וביצע את הירי באמצעות רובה. מועתז ושחה, 
ששימש כתצפיתן, אמור היה להזהירו מפני כוחות צבא. לאחר הפיגוע, נמלטו 

 99. אתר המשפט הישראלי פסק דין, "התביעה הצבאית נגד חאלדה כנעאן מוחמד גראר", 21/06/2015, 
https://bit.ly/2S6OYfq

באפריל 2015 הוגש נגד ח'אלדה ג'ראר,
המנכ"לית וסגנית יו"ר הוועד המנהל בעבר,

כתב אישום המייחס לה שורה של 
עבירות ביטחוניות
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השניים לביר זית. במהלך הניסיון לעצרו נהרג מועתז ושחה, לאחר מספר שעות 
בהן סרב להסגיר את עצמו לכוחות הביטחון.100

ג'ראר הדגישה באותו מעמד ש"לבסוף נתגבר על הכיבוש חרף כל פשעיו." 101

 100. אתר השב"כ, "פוענחו שני פיגועי ירי באיו"ש", 23/03/2014 
https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/240314NewItem.aspx

http://pflp.ps/ar/post/10005  ,27/2/2015 ,101. אתר החזית העממית

102. ציטוט מדבריו של אחד ממייסדי החזית העממית – רסאן כנפאני.

ג'ראר משמאל מעניקה את מגן ההוקרה 
של החזית העממית לאם המחבל. על המגן 
כתוב: "היזהרו מהמוות הטבעי... ואל תמותו 

אלא בין צרורות הכדורים"102
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ארגון אל-חק הינו ממובילי קידום חרמות ודה-לגיטימציה לישראל והוותיק בזירה 
הפלסטינית. לארגון שיתופי פעולה עם ארגוני דה-לגיטימציה פלסטיניים ואירופיים. 
בראש הארגון עומד שעואן ג'בארין, בכיר לשעבר בארגון הטרור החזית העממית 
לשחרור פלסטין שריצה שנות מאסר בגין פעילות טרור. ג'בארין מעסיק פעילי החזית 

העממית לשעבר שריצו עונשי מאסר גם כן.

קשרים בין ארגון הטרור החזית העממית 
לארגון אל-חק

כרטיס ביקור: אל-חק

משרד ראשי: רשות פלסטינית, רמאללה. 1

שנת הקמה: 1979. 2

אזורי פעילות: איו"ש, הולנד, צרפת, צפון אירופה. 3

בעלי תפקידים מרכזיים:. 4
שעואן ג'בארין – יושב ראש	. 
נדא קיסוונסון – נציגת הארגון באירופה	. 

פעילות אזרחית: . 5
לאל-חק קשרים ענפים עם שורה של ארגוני "זכויות אדם" 	. 

והוא פועל לקדם באמצעותם חרמות. כך לדוגמא, במרץ 2017 
קבוצת ארגונים צרפתיים יחד עם ארגון אל-חק פרסמו דו"ח 
תחת הכותרת "הקשרים המסוכנים של בנקים צרפתיים עם 
הקולוניזציה הישראלית". מדובר בדו"ח שכולל, בין היתר, המלצות 
לממשלת צרפת ביחס לקשריהם של מוסדות כלכליים צרפתים 

עם מערכת הבנקאות הישראלית ו"ההתנחלויות".103
הארגון פעיל מול מועצת זכויות האדם של האו"ם, ומעורב 	. 

בהפעלת הלחצים על המועצה לפרסם "רשימה שחורה" של 
חברות שפועלות באיו"ש.104 יוזכר, כי ארגון אל-חק )ביחד עם 
PCHR וארגון אל-מיזאן( היו מעורבים בהכנת החומרים שהובילו 
לפרסום דו"ח גולדסטון בעקבות מבצע עופרת יצוקה ב-2009. 
ארגונים אלו עודם פועלים גם להעמדה לדין של בכירים ישראליים, 

בגין ביצוע פשעי מלחמה, לכאורה.

 https://goo.gl/dPcrXr ,2017 מרץ ,SCRIBD מתוך אתר FIDH 103. ארגון

https://goo.gl/Nq7sck  ,30/11/2017 ,"104. הצהרת ארגון "אמנסטי
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 105. מרכז המידע למודיעין ולטרור על שם אלוף מאיר עמית, 13/2/2013
https://www.terrorism-info.org.il//Data/articles/Art_20478/H_027_13_330395193.pdf

קשרים בין אל-חק לארגון הטרור החזית 
העממית לשחרור פלסטין

פעילים זהים בשני הארגונים: . 1
שורה של בכירים בארגון, ובראשם המנכ"ל, היו חברים בחזית העממית ואף ריצו 

עונשי מאסר של מספר שנים בבתי כלא ישראלים בגין חברותם בארגון הטרור:

שעואן ג'בארין 	. 

מנכ"ל אל-חק משנת 2006, שימש כאחד מבכירי החזית העממית ועומד 
בקשרים שוטפים אל מול פעילי החזית העממית באיו"ש נכון ל-2017. ג'בארין 
נשפט והורשע בעבר בגין פעילותו הצבאית בחזית העממית וריצה עונשי מאסר 
של מספר שנים. בעת לימודיו באוניברסיטת ביר זית השתייך ג'בארין לתא 
סטודנטים של החזית העממית. בהמשך, הוא היה מעורב בגיוס פעילים לאימונים 

מחוץ לישראל והיה כלוא בישראל תשעה חודשים בגין אשמה זו.105

אל-חק מוביל גם את המאמץ המשפטי של ארגוני הדל"ג מול בית 	. 
.)ICC( הדין הפלילי הבינ"ל בהאג

מדינות מממנות: האיחוד האירופי ונורבגיה. לפחות עד 2017 גם . 6
שוויץ, הולנד, שבדיה ודנמרק מימנו את אל-חק במסגרת המנהלת 

לז"א ומשפט בינ"ל.

היקף כספי ידוע, 2018-2014: למעלה מ-3 מיליון דולר. 7

טרוריסט מורשע
גייס מחבלים עבור "החזית העממית"

BDS פעיל
מנכ''ל ארגון ה-BDS "אל-חק"

שעואן ג'בארין 
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בשנות ה-90', נעצר מספר פעמים, על רקע פעילותו כבכיר במפקדת "החזית 
העממית" באיו"ש. בית המשפט הגדיר את ג'בארין כך: "בהחלטתו מיום 
20.6.2007, מצא בית-המשפט כי "העותר דנא פועל ככל הנראה בבחינת ד"ר 
ג'קל ומיסטר הייד, בחלק משעות פעילותו הוא מנהל של ארגון זכויות ]אדם[, 
ובחלק אחר הוא פעיל בארגון טרור שלא בוחל במעשי רצח ובנסיונות לרצח, 
אשר דבר אין להם עם זכויות, ואדרבה, שוללים הם את הזכות הבסיסית מכולן, 
זכות היסוד שביסוד, שבלעדיה אין זכויות אחרות - הזכות לחיים". בהחלטתו מיום 
7.7.2008, מצא בית-המשפט כי "המדובר במידע מהימן ולפיו נמנה העותר על 

פעיליו הבכירים של ארגון הטרור החזית העממית"."106 

"...נסתבר לנו כי החומר המצביע על מעורבותו של העותר בפעילות גופי טרור 
הוא חומר ממשי ובר-סמך. עוד נתברר לנו כי נתווסף חומר שלילי נוסף אודות 
העותר גם לאחר שנדחתה עתירתו הקודמת. תשתית שלילית זו מאששת את 
עמדתן של רשויות הביטחון כי האיסור שהוטל על יציאתו של העותר מן הארץ לא 
נועד לצרכי "ענישה" על פעילותו האסורה, כי אם מתוך שיקולי ביטחון רלבנטיים. 
כיוון שכך, לא מצאנו דרך להתערב בהחלטות המשיב שלא לאפשר את יציאתו 

של העותר לחו"ל". 107

ג'בארין העסיק בארגון אל-חק מספר פעילי החזית העממית, אשר ריצו תקופת 
מאסר בבתי הכלא בישראל על רקע פעילות טרור.

זיאד מוחמד שחאדה חמידיאן 	. 

עבד באל-חק משנת 1996 לפחות עד שנת 2017 כראש המחלקה לבניית יכולות 
והכשרות בארגון.108  נעצר בשנת 1996, ובין השנים 2007-2005 על רקע פעילותו 
הצבאית בחזית העממית. בצו הארכת המעצר המנהלי )2006( נכתב כי חמידיאן 
"קשר את עצמו לפעילות צבאית מובהקת בארגון החזית העממית. תוכן המידע 
החסוי מלמד באופן אמין, כי הסכנה מהמשיב טרם חלפה...בחינת אופיו של 
העצור מלמדת, כי יש בסיס להערכה, שהסיכון הנשקף מן העצור לא יקטן 

בחודשים הקרובים."

https://bit.ly/2sOpRj7 ,106. אתר תקדין, פס"ד בג"ץ 1520/09: שעואן ראתב עבדאללה ג'בארין
 107. מרכז המידע למודיעין ולטרור על שם אלוף מאיר עמית, 3/6/2013,  

https://www.terrorism-info.org.il//Data/articles/Art_20523/H_085_13_1912371889.pdf
/http://labaribrahim.unblog.fr/2017/05 .2017 108. השתתף בכנס בחו"ל כנציג הארגון במאי

בית המשפט הגדיר את ג'בארין בבחינת 
ד"ר ג'קל ומיסטר הייד, בחלק משעות

פעילותו הוא מנהל של ארגון זכויות ]אדם[,
ובחלק אחר הוא פעיל בארגון טרור שלא

בוחל במעשי רצח ובנסיונות לרצח
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זאהי עבד אל-האדי מוחמד ג'ראדאת 	. 

עובד באל-חק מספר שנים כאחראי על תפעול, ניהול, גיוס כספים וניהול  תקציב 
הארגון.109 נעצר מספר פעמים בעבר על רקע פעילות צבאית בחזית העממית 

בין השנים 1992-1988.

מאג'ד עומר דאוד עבאדי 	. 

עבד באל-חק מספר שנים עד שנת 2016 כמנהל פרויקטים ותכניות בארגון.110 
נעצר בראשית שנות ה-90' על רקע פעילותו ב"חזית העממית".

/http://www.alquds.com/articles/1536989930143132800  ,15/9/2018 ,109. אתר אל-קדס 
בידיעה מוזכרים גם ג'בארין המנכ"ל וסחר פרנסיס מנכ"לית אל-דמיר, לצד אישים מוכרים נוספים בתחום הדל"ג. 

https://www.facebook.com/mjabbadi  ,110. עמוד הפייסבוק של מאג'ד עומר דאוד עבאדי
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"האגודה הבינלאומית לזכויות הילד - פלסטין" (DCI-P( מובילה את סוגית היחס של 
ישראל לילדים ולנוער הפלסטינים. במסגרת זו הארגון מוביל, בין היתר, קמפיינים 
בשיתוף פעולה עם ארגוני דה-לגיטימציה וחרמות באירופה ובארה"ב. חברי הועד 
של הארגון לאורך השנים היו חברים בארגון הטרור החזית העממית לשחרור פלסטין.

קשרים בין ארגון הטרור החזית העממית 
לאגודה הבינלאומית לזכויות הילד-פלסטין

כרטיס ביקור: האגודה הבינלאומית 
לזכויות הילד - פלסטין

משרד ראשי: רשות פלסטינית, רמאללה. 1

שנת הקמה: 2003. 2

אזורי פעילות: איו"ש, ארה"ב. 3

בעלי תפקידים מרכזיים:. 4
ח'אלד קוזמאר – מנהל כללי	. 
שאדי ג'אבר – יושב ראש הוועד	. 

פעילות אזרחית: . 5
הארגון חתום על הקריאה לקמפיין BDS משנת 2005. 111	. 
לארגון רשת קשרים עם ארגוני חרמות בזירה הפלסטינית וברחבי 	. 

העולם, בעיקר בארה"ב.
DCI-P חבר בארגון הגג של ארגוני החרמות והדה-לגיטימציה 	. 

112.)PHROC( הפלסטיניים

מדינות מממנות: לפחות עד סוף 2017, שוויץ, הולנד שבדיה . 6
ודנמרק במסגרת המנהלת לז"א ומשפט בינ"ל. ב-2017 גם האיחוד 

האירופי העביר מימון לארגון. 

היקף כספי ידוע, 2017-2014: 1,104,700 דולר. 7

BDS, 9/7/2005,  https://bdsmovement.net/call 111. אתר

Palestinian Human Rights Organizations Council .112. ב-PHROC חברים ארגונים פלסטיניים בולטים המקדמים BDS כגון 
 אל-חק, בדיל, אל-דמיר, PCHR. ראה:

 ,17/4/2012 BDS אתר 
https://goo.gl/1aeAvA 

 ;/http://bdsberlin.org/2015/09/11/joint-letter-to-un-secretary-general-terminate-contracts-with-g4s ,ברלין BDS אתר
https://goo.gl/ZfB9M3 ,11/5/2018,אתר אל-חק
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קשרים בין האגודה הבינלאומית לזכויות 
הילד-פלסטין לארגון הטרור החזית העממית 

לשחרור פלסטין
פעילים זהים בשני הארגונים: . 1

חברי וועד קודמים של הארגון השתייכו ל"חזית העממית":

חסן עבד אל-ג'ואד - עיתונאי ואחד ממנהיגי "החזית העממית" באזור בית לחם. 	. 
היה חבר וועד ב- DCI-P עד מאי 2018. 113

חלימה אבו סלב - נשפטה כמשויכת לחזית העממית בסוף שנות ה-80 ונדונה 	. 
לשלוש שנות מאסר. היתה חברת וועד בארגון עד מאי 2018. 115

עבד אל-ג'ואד נושא דברים בשם החזית העממית בטקס אזכרה שנתי למחבל מועתז 
זואהרה, שהיה פעיל בחזית העממית )2016( 114

;http://www.maannews.net/Content.aspx?id=244392 ,5/12/2009, 113. אתר מען
  http://www.maannews.net/Content.aspx?id=840550 ,11/4/2016 אתר מען

http://pflp.ps/ar/post/14131 ,13/10/2016 ,114. אתר החזית העממית 
qudsn, https://www.qudsn.co/article/76283 אתר

 115. אתר קולות אל-ווטן, https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/94200.html; סוכנות מען, 11/4/2016,
  http://www.maannews.net/Content.aspx?id=840550
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מחמוד ג'דה - חבר בחזית העממית ובעבר גם בוועד של DCI-P.116 חבר גם בוועד 	. 
המנהל של ארגון אל-דמיר.117 כזכור, הוא ובן דודו נכלאו למשך 17 שנים עד 

ששוחררו בעסקת ג'בריל בשנת 1985. 

מארי רוק - לפני כעשור הייתה בין המועמדים להנהגת "החזית העממית" באזור 	. 
בית לחם. היתה חברת וועד ב DCI-P עד שנת 2018. 118

האשם אבו מריה - מתאם היחידה לקשרים עם הציבור.119	. 

בהודעה רשמית של "החזית העממית" תואר אבו מריה כ"חבר" ואחד ממפקדי 
ארגון החזית העממית לאחר שנהרג בהפרות סדר )2014(.120 זאהי ג'ראדאת 
מארגון אל-חק ציין בדברי הספד שהכיר את אבו מריה מהמאבק בשטח 

ומהכלא.121  

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=291498 ,12/6/2010 ,116. אתר מען
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=291498 ,12/6/2010 ,117. אתר מען

 ;https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/32255.html 118. אתר אל-ווטן 
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=840550 ,אתר מען 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/36243.html ,אתר אל-ווטן
https://bit.ly/2sGhgPI ,25/7/2014 ,"119. האתר הפלסטיני ל"הגנה על הילדים

 120. אתר החזית העממית, 3/8/2014,
/http://pflp.ps/english/2014/08/03/pflp-mourns-comrade-hashem-abu-maria-murdered-by-occupation-forces

https://goo.gl/1589RK ,25/7/2015 ,121. עמוד הפייסבוק של זאהי ג'ראדאת

 כרוז רשמי של החזית העממית 
בעקבות מותו של אבו מריה
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)European Coordination of Committees and Associations for Palestine) ECCP ארגון 
פועל בבריסל ומהווה ארגון גג של 42 ארגוני חרם (BDS( אירופיים ופעיל בעיקר מול 
מוסדות האיחוד האירופי. הארגון תומך בשחרור פעילי טרור, ומימן מתקציביו פעילות 

חברים בארגון הטרור המוכרז "החזית העממית לשחרור פלסטין".

קשרים בין ארגון הטרור החזית העממית 
 ECCP לארגון

מדינת מקור: בלגיה. 1

שנת הקמה: 1986. 2

אזורי פעילות: מטה האיחוד האירופי בבריסל. 3

בעלי תפקידים מרכזיים:. 4
אנטה ג'רסקה - מתאמת 	. 
ורוניק דה-קייזר - נשיאה, חברת פרלמנט לשעבר בא"א 	. 

פעילות אזרחית: . 5
הארגון מצהיר באתר הרשמי שלו כי אחד מיעדיו הוא "קידום 	. 

קמפיין ה-BDS ומטרותיו" לצד "שחרור ללא תנאים של כל 
האסירים הפלסטינים".122

בתחילת 2016, קרא ה-ECCP להפסקת הקשרים המסחריים 	. 
בין הממשלות באירופה לבין חברת G4S משום שלטענת הארגון 
מספקת החברה שירותים וציוד לבתי כלא ישראליים המחזיקים 

באסירים פלסטיניים.123 
הארגון קורא תדיר להשעיית הסכם האסוציאציה בין הא"א 	. 

לישראל.124

/http://www.eccpalestine.org/about-us/ http://www.eccpalestine.org ,ECCP 122. אתר

/http://www.eccpalestine.org/call-on-the-eu-to-end-its-contracts-with-g4s ,25/1/2016 ,ECCP 123. אתר

,27/2/2017 ,ECCP 124. אתר 
/http://www.eccpalestine.org/eccp-letter-to-the-eu-ahead-of-eu-israel-association-council-meeting 

 האתר האירופי Free Palestine, כרזות להחרמת הקשר הישראלי-אירופי
uploads/2014/10/No_association_factsheet_A4_2.pdf/

ECCP :כרטיס ביקור
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קשרים בין ECCP לארגון הטרור החזית 
העממית לשחרור פלסטין

קמפיינים משותפים לשני הארגונים: 
בפברואר 2016 קיימו נציגי ארגון סאמידון ו-ECCP, יחד עם חברת החזית העממית, 
לילא ח'אלד, פגישות בבריסל עם חברי פרלמנט הא"א, כחלק מקמפיין לשחרורם 
של בכירי ארגון החזית העממית: המזכ"ל אחמד סעדאת, ובכירה בהנהגת החזית 

העממית ח'אלדה ג'ראר. 125

ה-ECCP מימן את הגעתו והשתתפותו בכנס בבריסל )2014( של דאוד מחמוד 
דאוד אל-ע'ול, פעיל טרור וחבר החזית העממית, שהיה מעורב בתכנון פעולות 
טרור נגד יעדים ישראלים/יהודים.127 חצי שנה לאחר מכן נעצר אל-ע'ול באשמת 

תמיכה בחזית העממית.128 

מימין: מוסטפא עוואד )סאמידון( אשר נעצר בגין העברת כספי טרור וקשרים עם 
חזבאללה, אנטה ג'רסקה )מתאמת ECCP(, לילא ח'אלד )החזית העממית(, ומוחמד 

ח'טיב )סאמידון(126

 125. נלקח מאתר סאמידון, 9/2/2016,
https://samidoun.net/2016/02/leila-khaled-urges-freedom-for-mohammed-al-qeeq-justice-for-omar-nayef-zayed-in- 

/meetings-at-european-parliament
 126. סאמידון )קייטס וח'טיב( קיימו כנס תמיכה באסירים הפלסטינים בבריסל )אפריל 2014(, במסגרתו העבירה לילא ח'אלד מסרים בוידיאו. ר'

/https://www.facebook.com/events/677640418948165
 ,ECCP, 21/11/2014 127. אתר 

http://www.eccpalestine.org/eu-obligations-towards-east-jerusalem
 128. אתר סאמידון, 28/11/2016, 

/https://samidoun.net/2016/11/palestinian-youth-activist-daoud-ghoul-released-from-israeli-prison

חלק 1 | קשרי החזית העממית לשחרור פלסטין 46



ארגון BDS דרום אפריקה הינו ארגון החרמות הבולט בדרום אפריקה. הארגון מהווה 
ציר מרכזי בקמפיין החרמות העולמי, וארגוני דה-לגיטימציה רבים בעולם מהדהדים 
את מסריו. זאת, בשל מאבקה של דרא"פ במשטר האפרטהייד, המשמש כמודל לחיקוי 
עבור תומכי החרם. חברת החזית העממית, הטרוריסטית לילא ח'אלד שהיתה מעורבת 
בחטיפת מטוס, פעלה נמרצות כמגייסת כספים רשמית עבור הארגון. הכספים שגויסו 

בעקבות פעילותה שימשו את הארגון. 

קשרים בין ארגון הטרור החזית העממית 
לשחרור פלסטין לארגון BDS דרום אפריקה

מדינת מקור: דרום אפריקה. 1

אזורי פעילות: דרום אפריקה. 2

בעלי תפקידים מרכזיים:. 3
מוחמד דסאי - מייסד שותף, מנהל, וחבר וועד 	. 
קווארה קקנה - דוברת,  אחראית קמפיינים, וחברת וועד	. 
פאריד אסאק - יו"ר הוועד	. 

פעילות אזרחית: . 4
 .	 ,ANC-הארגון השקיע מאמצים רבים בשכנוע מפלגת השלטון, ה

להורדת דרג הנציגות הדיפלומטית בישראל משגרירות לנציגות. 
הארגון פעיל ואקטיבי בפעילויות מגוונות להחרמת ישראל 

בתחומי תרבות, אקדמיה, כלכלה, כנסיות. 129
הארגון מקדם למעלה מעשור את "שבוע האפרטהייד הישראלי" 	. 

בערים ובאוניברסיטאות ברחבי המדינה.130 קמפיין זה הביא 
לעשרות מקרים של הפעלת אלימות בקמפוסים כנגד סטודנטים 

יהודים. 131 

 129. אתר BDS דרום אפריקה,
/http://www.bdssouthafrica.com

 130. אתר BDS דרום אפריקה, עמוד הקמפיינים,
/http://www.bdssouthafrica.com/israeli-apartheid-week

,7/11/2018 ,MEE 131. אתר 
https://www.middleeasteye.net/news/trudeau-bds-848286726

כרטיס ביקור: BDS דרום אפריקה 
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קשרים בין BDS דרום אפריקה לארגון הטרור 
החזית העממית לשחרור פלסטין

קמפיינים משותפים לשני הארגונים: . 1
הארגון פעל לשחרור פעיל הטרור של ארגון החזית העממית בילאל כאיד.134 כאיד 
שייך לזרוע הצבאית של החזית העממית, נעצר בשנת 2002 ונשפט ל-14 שנה בגין 

שני ניסיונות לגרימת מוות בירי.

קשרים כספים: . 2
בכירה בחזית העממית, חוטפת המטוסים לילא ח'אלד, השתתפה במסע גיוס 
הכספים עבור BDS SOUTH AFRICA בפברואר 2015. מלווה בנציגי הארגון, גייסה 

ח'אלד כספים לפעילות הארגון.135

 132. אתר BDS דרום אפריקה, עמוד הקמפיינים,
/http://www.bdssouthafrica.com/campaigns

 133. אתר BDS דרום אפריקה, עמוד הקמפיינים,
/http://www.bdssouthafrica.com/sports-boycott-2

 134. אתר BDS דרום אפריקה, 24/8/2016,
http://www.bdssouthafrica.com/post/joint-press-statement-global-call-grows-israel-release-palestinian-hunger-

/striker-bilal-kayed
http://pflp.ps/english/2015/02/07/comrade-leila-khaleds-south-africa-tour- ,7/2/2015 ,135. אתר החזית העממית

/continues-with-successful-fundraisers-in-pretoria-and-rustenberg 
/https://www.facebook.com/events/312970982245657

 136. הכרזה הרשמית לאירוע גיוס הכספים ברוסטנבורג, דרום אפריקה,
https://www.facebook.com/bdssouthafrica/photos/a.893749080689243/893749207355897/?type=3&theater

הארגון הוביל את המאבק להחרמת חברת G4S בדרום אפריקה, 	. 
וזאת כחלק מקמפיין בינ"ל של ארגוני החרם, לנוכח פעילותה 

בישראל.132
במהלך שנת 2017 הארגון הוביל בקרב ארגוני החרם את הקמפיין 	. 

133.FIFA אשר קרא להוביל להשעיית ישראל מארגון RED CARD

הכרזה הרשמית לאירוע גיוס הכספים ל BDS דרא"פ בעיר רוסטנבורג, המהללת את 
חברת החזית העממית, ח'אלד, המשמשת גם כמגייסת הכספים של BDS דרא"פ136 
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 137. עמוד הפייסבוק של BDS דרום אפריקה, אירוע גיוס כספים בפרטוריה, 8/2/2015, 
https://www.facebook.com/bdssouthafrica/photos/a.893734937357324/893734967357321/?type=3&theater

המחבלת לילא ח'אלד ויו"ר הוועד של BDS SA פריד אסאק במהלך אירוע ערב גיוס 
כספים בעיר פרטוריה 137
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 חלק שני: 
ארגון הטרור חמאס

"ההתנגדות החליטה שפלסטין היא כל פלסטין, מהים ועד הנהר שלה, מבלי 
לוותר על גרגר אדמה...אנחנו שולחים מסר ברור לכל מתנחל, אין לך מולדת 

כאן, עליך ללכת לפני שהאדמה תאכל אותך...בסרטן לא ניתן לטפל אלא 
באמצעות עקירה שלו" )בכיר חמאס, מחמוד אל-זהאר, יולי 2018(



סקירה תמציתית

חמאס הינו ארגון טרור מוכרז על-ידי ממשלת ישראל )1989(138, ארה"ב )1997(139,  . 1
והאיחוד האירופי )2001( 140, קנדה )2002(141.

ארגון הטרור נוסד על-ידי השיח' אחמד יאסין בעזה בדצמבר 1987 )ב"אינתיפאדה" . 2
הראשונה(. 

חמאס הינו ארגון טרור אסלאמי-סוני, השואף להקים מדינת הלכה דתית אסלאמית . 3
פלסטינית במקום מדינת ישראל. חמאס מגדיר את עצמו )על-פי אמנתו, שפורסמה 

באוגוסט 1988( כ"אגף הפלסטיני" של תנועת "האחים המוסלמים".142

המוקד העיקרי בהנהגת הארגון – חמאס "פנים" – כולל את הזרוע הצבאית והלשכה . 4
המדינית השולטות ברצועת עזה. המוקד המשני, הינו הנהגת חמאס היושבת מחוץ 
לרצועת עזה בדגש על תורכיה ולבנון. פעילי חמאס ב"חוץ" מקיימים קשרים עם 
מדינות וגופים שונים בעיקר למטרות גיוס כספים ומשאבים עבור חמאס ברצועת 

עזה.

בבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית שהתקיימו ב- 2006, זכתה חמאס ברוב . 5
גדול של מושבי "המועצה המחוקקת" )74 מושבים מתוך 132(. מאז הבחירות, חמאס 
חותר לבסס את מעמדו כמוביל הפלסטינים בשטחים וב"חוץ". ב-2007 ביצע הארגון 

הפיכה צבאית אלימה בעזה וסילק בכוח את הפת"ח. 

תחת שלטון חמאס ברצועה גבר ירי הרקטות מהרצועה לעבר ישראל, וכן התגברו . 6
המאמצים לשידרוג היכולות הצבאיות התקפיות של התנועה. פעילות זו של החמאס, 
הובילה לפריצת שלושה עימותים צבאיים )2009-2008, 2012, 2014(. יצוין כי ב-30 
בנובמבר 2018 קידמה ארה"ב הצעה תקדימית בעצרת הכללית של האו"ם המגנה 
את חמאס וארגוני טרור נוספים, בין היתר, בשל ירי הרקטות לישראל ופעילות אלימה 
כולל בלוני תבערה; גינוי שימוש בתשתיות אזרחיות למטרות צבאיות. ההצעה זכתה 

לרוב שלא הספיק לאישור ההחלטה )87 מדינות בעד, 58 התנגדו ו-32 נמנעו(. 

חמאס מבצע על בסיס יומי הפרה חמורה של זכויות אדם כלפי גורמים באוכלוסייה . 7
בעזה המעזים למתוח עליו ביקורת בפומבי. חמאס מוציא להורג באופן גלוי 

ובאכזריות פלסטינים המואשמים בשיתוף פעולה עם ישראל.

במקביל, פיתח חמאס אפיקי התנגדות 'אזרחיים', לכאורה, כגון משטים ימיים תוך . 8
שהוא מסתייע בתומכיו במערב. בשנה האחרונה, הגביר חמאס ביתר שאת את 

 138 אתר משרד הביטחון, הכרזה על ארגוני טרור, התאחדויות בלתי מותרות וצווי החרמה,
http://www.mod.gov.il/Defence-and-Security/Fighting_terrorism/Pages/default.aspx

 139 אתר מחלקת המדינה, ארצות הברית, "ארגוני טרור זרים",
https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm

 140 אתר חוקי האיחוד האירופי, "הטמעת רגולציות" 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:344:0093:0096:EN:PDF

 141 אתר ממשלת קנדה, "רשימת ישויות טרור",
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx%20-%202042

 142 להלן קישור לאמנת חמאס, ר'
https://www.terrorism-info.org.il/Data/pdf/PDF_18894_1.pdf
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מאמציו באפיק התודעתי-אזרחי בדמות "צעדות השיבה" הבלתי-אלימות, לכאורה, 
באמצעות רתימת ארגוני סיוע בינ"ל וארגוני דה-לגיטימציה לצידו. זאת, תוך כדי 
יצירת דה-לגיטימציה לישראל והגברת השימוש בשיח הקורא ל-BDS.143 צעדות 
אלה, הממומנות על-ידי חמאס, כוללות ניסיונות חבלה בכוחות הביטחון סביב גדר 
הגבול, הנחת מטענים, הפרחת עפיפוני תבערה לעבר יישובים ישראליים ופגיעה 
במערכת האקולוגית באזור. רוב ההרוגים הפלסטיניים בצעדות משתייכים לארגוני 

טרור פלסטיניים ובראשם חמאס והחזית העממית לשחרור פלסטין.

לאורך השנים, בניסיון להעמיק את יכולות גיוס הכספים והפצת משנתו, פועל חמאס . 9
יחד עם ארגוני חברה אזרחית, בעיקר באירופה )ולפחות בעבר גם בארה"ב(. ארגונים 
אלה מנוהלים על ידי אנשי חמאס ותומכיו ומקיימים קשר רציף עם בכירי הארגון. 
זאת, חרף הקפדה שיטתית לאורך השנים להסתיר קשר זה ו'להנמיך פרופיל' מתוך 
חשש שחשיפת הקשר תביא לפגיעה בו. הללו, תומכים במדיניות חמאס ומייצרים 
התבטאויות, אירועים, הפגנות, וקמפיינים שתכליתם לפגוע בלגיטימציה של מדינת 

ישראל ואף לשלול את זכות קיומה. 

פעילות זו עולה בקנה אחד עם חלק מאסטרטגיית חמאס, כפי שהגדיר ראש הלשכה . 10
המדינית איסמעיל הנייה )ספטמבר 2018(: "עלינו להגן על הסוגיה הפלסטינית גם 
בהיבט ההומניטרי והעולמי. כיום ישנם משתנים רבים וחשובים, כולל במדינות 
המערב, שניתן להסתייע ולהסתמך עליהם בבניית האסטרטגיה שלנו: תנועת החרם, 
ה-BDS, הצעדות, שיירות הסולידריות...". בנאום הפתיחה שלו כראש הלשכה 

145.BDS-המדינית של חמאס, הנייה אף בירך את תנועת ה

יתרה מכך, בשנתיים האחרונות הוקם גוף נוסף, רחב יותר, בשם "הועידה העממית . 11
של הפלסטינים בחו"ל". ועידה זו מזוהה בתמיכתה בחמאס ובשל כך אף זכתה 

https://bit.ly/2RfNafG ,2018 143 אתר שיהאב, נובמבר

https://www.parks.org.il/new/baz-t ,17/7/2018 ,"144 אתר רשות הטבע והגנים, "בז תבערה בעוטף עזה

https://www.facebook.com/paltodayps/videos/244736559541231/?t=1908 ,"145 עמוד הפייסבוק של סוכנות "פלסטין אל-יום

בז שנשלח מעזה ולרגליו מחובר חבל שבקצהו חומר דליק, תלוי על עץ144
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לביקורת מצד אבו מאזן ואנשיו. לגוף מזכירות כללית המתכנסת תדיר בלבנון בה 
חברים בין היתר, פעילים הידועים בתמיכתם בחמאס - מאג'ד אל-זיר, זאהר ביראווי - 
המתגוררים בבריטניה ופועלים בה.146 אל-זיר וביראווי מוכרזים על-ידי מדינת ישראל 

כפעילים בהתאחדות בלתי מותרת הקשורה לחמאס.

המזכירות הכללית ארגנה כנס שהתקיים באיסטנבול )פברואר 2017(. בהודעת הסיום . 12
נכתב כי "הועידה מוקירה את תפקידן יוצא הדופן של התנועות העולמיות התומכות 
בהשגת צדק לפלסטינים. הועידה קוראת לקבוצות להפעלת לחץ מדיני, לארגוני 
הזכויות, למשתתפים בספינות לשבירת המצור בעזה, לתנועות החרמת הכיבוש 
הציוני בעולם ולכל מי שדורשים להעמיד לדין את הכיבוש בגין פשעי מלחמה, 

להגביר את מאמצי התמיכה שלהם."147

מעבר לכך, חמאס מנצל קשרים עם ארגוני סיוע בינ"ל ובתוך כך עושה שימוש . 13
בכספים של ארגוני חברה אזרחית לקידום פעילות טרור. בשנתיים האחרונות 
התפרסמו שני מקרים חמורים של שימוש בכספים שנועדו לפעילות סיוע אזרחית, 

ולפחות חלקם זלגו לפעילויות טרור: 

WORLD VISION הינו ארגון סיוע נוצרי בינלאומי ותיק, הפועל בין היתר באיזור 	. 
יהודה ושומרון )איו"ש( ורצועת עזה. הזרוע הצבאית של חמאס גייסה את מוחמד 
חלבי בשנת 2005 לתוך הארגון ובשנת 2010 היה חלבי למנהל אזור מטעמו עד 
שנעצר בשנת 2016. בזמן הזה, ניצל חלבי את מעמדו והעביר ציוד וחבילות סיוע 
לחמאס ששימשו, בין היתר, למשכורות עבור אנשי חמאס, לבניית מנהרות טרור 
ולהתעצמות צבאית של ארגון הטרור. כ-60% מתקציבו השנתי של סניף הארגון 

בעזה הועברו בפועל לידי החמאס.148

י	.  הנורבג ן  הארגו כי  ות  האמריקני יות  הרשו פרסמו   2018 ל   באפרי
)Norwegian People's Aid )NPA, המקיים פעילות הומניטארית ברחבי העולם 
ומקבל מימון אמריקני לאורך שנים, נקנס ב- 2 מיליוני דולרים בעקבות ממצאי 
חקירה לפיהם NPA העביר בין השנים 2012 ל- 2016 תמיכה לפרויקטים של 
העצמה לנוער עזתי בהם נטלו גורמי חמאס והחזית העממית לשחרור פלסטין.149

https://bit.ly/2HrouRB ,31/3/2018 ,146 אתר אלג'זירה 
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/09/14/1173633.html ,14/9/2018 ,אתר אל-ווטן

https://palabroad.org/page/view/247 ,"147 "פלסטין בחו"ל

148 אתר השב"כ, "נעצר מחמד ח'לבי,מנהל סניף רצועתי של ארגון world vision, אשר פעל עבור הזרוע הצבאית של החמאס"| 
https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/Newitem100816.aspx 3/8/2016

https://bit.ly/2q7fMgf ,3/4/2018 ,149 אתר משרד המשפטים של ארה"ב

חמאס מנצל קשרים עם ארגוני סיוע בינ"ל
ובתוך כך עושה שימוש בכספים של ארגוני

חברה אזרחית לקידום פעילות טרור
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PCHR נוסד באמצע שנות ה-90 ועוסק בהיבטים משפטיים אזרחיים פנים-פלסטיניים 
ובהקשרי הסכסוך עם ישראל. לארגון שיתופי פעולה עם ארגוני דה-לגיטימציה 
וחרמות פלסטיניים ואירופיים. בראש הארגון עומד ראג'י סוראני, שנמצא בקשרים 
הדוקים עם חמאס הכוללים סיוע משפטי. סגן יו"ר מועצת המנהלים של הארגון 

לשעבר היה מבכירי הזרוע הצבאית של החזית העממית לשחרור פלסטין.

 https://pchrgaza.org/en/?p=11623 ,22/11/2018 , PCHR 150 אתר

 151 אתר BDS ברלין, 11/9/2015,
/http://bdsberlin.org/2015/09/11/joint-letter-to-un-secretary-general-terminate-contracts-with-g4s

http://pchrgaza.org/files/Reports/English/pdf_spec/PCHR-UJ-BOOK.pdf ,2010 , PCHR 152 דוח פעילות של

קשרים בין ארגוני הטרור חמאס והחזית 
העממית לשחרור פלסטין למרכז הפלסטיני 

)PCHR( לזכויות אדם

PCHR :כרטיס ביקור

משרד ראשי: עזה. 1

שנת הקמה: 1995. 2

אזורי פעילות: עזה, איו"ש, הולנד, צרפת, צפון אירופה. 3

בעלי תפקידים מרכזיים:. 4
ראג'י סוראני – מייסד ומנהל כללי	. 
איאד אל-עלמי – ראש המחלקה המשפטית	. 

פעילות אזרחית: . 5
PCHR קורא על-בסיס שבועי לקהילה הבינ"ל להחרים תוצרת מיהודה 	. 

ושומרון, ולאסור שם תעסוקת פלסטינים והשקעות. עוד קורא הארגון 
לעשות שימוש בכל האמצעים, "כולל סנקציות על-מנת להביא לסיום 

הכיבוש של מדינת פלסטין".150

 .	PHROC הפלסטינים  הארגונים  בקבוצת  חבר  הינו   PCHR  ארגון 
 )Palestinian Human Rights Organizations Council(. במסגרת זו,
PCHR היה חתום על מכתב למזכ"ל האו"ם להפסקת ההתקשרויות עם 

חברת G4S על רקע פעילותה בישראל. 151

PCHR ביחד עם ארגונים פלסטיניים נוספים, בהם אל-חק, פעילים מול 	. 
 PCHR ארגון .)ICC( התובעת של בית הדין הבינ"ל לפשעי מלחמה בהאג
ניסה להביא למעצרם של בכירים ישראלים באנגליה, הולנד, שווייץ, ספרד 

וניו-זילנד, בין היתר, בטענה של פשעי מלחמה באירועים שונים.152
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קשרים בין PCHR לארגוני הטרור חמאס 
והחזית העממית

פעילים זהים בארגונים: . 1
ג'בר וישאח, סגן יו"ר מועצת המנהלים של PCHR עד לשנת 153.2017 נשפט לשני 
מאסרי עולם וריצה חמש עשרה שנות מאסר )1999-1985(. וישאח היה אחראי על 

הזרוע הצבאית של החזית העממית.154 

במהלך תקופת מאסרו, ג'בר יצר קשרים עם המחבל סמיר קונטאר. השניים ריצו 
מאסר באותו תא במשך שלוש שנים וחצי. אמו של ג'בר 'אימצה' בין היתר גם את 
קונטאר וביקרה אותו בבית הסוהר.155 קונטאר שוחרר בעסקה עם חזבאללה בשנת 
2008 ונהרג כעבור מספר שנים. בעקבות מותו של קונטאר, אמו של ג'בר הקימה 
סוכת אבלים אליה הגיעו בכירי החזית העממית. ג'בר וישאח עצמו ספד לקונטאר 
ואמר כי הלה "דוגמא לכל נכבדי העולם במאבק נגד הרשעות וכי יש כיום אלפים 

ההולכים בדרכו של סמיר."156

;https://pchrgaza.org/en/?page_id=10014 , PCHR 153 מועצת המנהלים של 
https://pchrgaza.org/en/?p=8983 ,2017 סיום פעילותו של ג'בר וישאח, אפריל

https://www.albayan.ae/one-world/1999-09-23-1.1078751 ,"154 האתר המפרצי "אל ביאן

http://pflp.ps/ar/post/12189 ,22/12/2015 ,155 אתר החזית העממית

https://www.wattan.tv/ar/news/158218.html ,20/12/2005 ,156 אתר ווטן

מדינות מממנות: עד 2017, שוויץ, הולנד, שבדיה ודנמרק העבירו . 6
מימון במסגרת המנהלת לז"א ולמשפט בינ"ל. נורבגיה העבירה 

מימון לפחות עד 2016, ואירלנד גם קודם לכן.

היקף כספי ידוע, 2017-2014: מיליון וחצי דולר. 7

טרוריסט מורשע
ראש הזרוע הצבאית של "החזית 
העממית" נידון לשני מאסרי עולם

BDS פעיל
סגן יו"ר מועצת המנהלים של "המרכז 

הפלסטיני לזכויות אדם"

ג'בר וישאח
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תמיכת PCHR ופעיליו בטרור:. 2
יו"ר הארגון, ראג'י סוראני, וראש המחלקה המשפטית והתכנית לסיוע משפטי, 	. 

איאד אל-עלמי, קיימו קשר עם חמאס הכולל שיתוף פעולה הדוק בין הצדדים 
)נכון לשנת 2017(. שניהם הגישו סיוע וייעוץ משפטי לחמאס באיסוף נתונים 
וכתיבת מסמכים לצורך שימוש בהליכים משפטיים נגד ישראל בזירות הרלבנטיות.

שנים קודם לכן, סוראני התבטא בחיוב לגבי 'העבודה המקצועית' תחת חמאס, 	. 
חרף העובדה שהארגון מפר זכויות אדם בסיסיות מדי יום. בדברים שצוטטו או 
יוחסו לו באתר החדשות המזוהה עם חמאס )אוקטובר 2013(, הדגיש סוראני כי 

ארגוני זכויות האדם עבדו תחת שלטון חמאס באופן חופשי לגמרי.157

יצוין כי PCHR מעורב מאוד ב"צעדות הטרור" שמובילה חמאס. מעורבות זו 	. 
כוללת הפקת סרטונים, סיקור שבועי, והכנת דוחות על פעילות צה"ל.158

https://bit.ly/2DuKhDX ,28/10/2013 ,מרכז המידע הפלסטיני ,PIC 157 אתר
,PCHR 158 דיווחי האתר 

 ;https://pchrgaza.org/en/?p=11603 
 ;https://pchrgaza.org/en/?p=11615 
 ;https://pchrgaza.org/en/?p=11292 
https://pchrgaza.org/en/?p=11576

יו"ר הארגון וראש המחלקה המשפטית
קיימו קשר עם חמאס הכולל שיתוף פעולה

הדוק בין הצדדים 

פעיל BDSטרוריסט מורשע

ריצה שלוש שנים בכלא, סיפק ייעוץ 
משפטי לחמאס בשנת 2017 

מייסד ומנכ“ל
 "המרכז הפלסטיני לזכויות אדם"

ראג'י סוראני
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בשנת 2010, ציין שירות הביטחון הכללי, כי מרכז השיבה הפלסטיני (PRC( הינו ארגון 
חברה אזרחית בריטי, המשמש כזרוע ארגונית ומתאמת של תנועת חמאס באירופה. 
פעיליו מקדמים את מטרות חמאס ומקיימים קשרים עם בכירי התנועה. PRC למעשה 
מכווין את הפעילות האנטי-ישראלית ופרו-חמאס באירופה בשני העשורים האחרונים 
כאשר חלק בלתי נפרד מסדר היום הינו שלילת קיומה של ישראל והחרמתה. בשל קשריו 
העמוקים עם ארגון הטרור חמאס, הוצא מרכז השיבה הפלסטיני (PRC( מחוץ לחוק 

והוכרז כהתאחדות בלתי מותרת בישראל. 

 159 מרכז "אל-עודה" הפלסטיני, הצהרת הסיכום של הוועידה ה-16 של הפלסטינים באירופה, 29/4/2018, 
https://prc.org.uk/ar/post/3849

 160 מרכז "אל-עודה" הפלסטיני, הצהרת הסיכום של הוועידה ה-15 של הפלסטינים באירופה, 15/4/2017, 
https://prc.org.uk/ar/post/3667

קשרים בין ארגון הטרור חמאס לארגון 
)PRC( Palestinian Return Center

PRC :כרטיס ביקור
מדינת מקור: אנגליה. 1

שנת הקמה: 1996. 2

אזורי פעילות: בריטניה, מרכז וצפון אירופה. 3

בעלי תפקידים מרכזיים:. 4
מאג'ד אל-זיר – מנהל כללי	. 
רסאן פאעור – מנהל פרויקטים	. 
סלמאן אבו סיתה – מייסד	. 

פעילות אזרחית: . 5
ארגון "הוועידה של הפלסטינים באירופה" המתקיימת מדי שנה )החל 	. 

מ-2003( בערים מרכזיות כגון פריז, לונדון, מילאנו, ברלין, קופנהאגן. בכנסים 
נדונות פעילויות דה-לגיטימציה לישראל כגון משטים, צעדות, הפגנות ואף 
קמפיינים ספציפיים המתואמים עם מדיניות חמאס: 100 שנה להצהרת 

בלפור, שחרור מחבלים פלסטינים. 

בהודעות הסיכום של שני הכנסים האחרונים )2018-2017( הובלטה 	. 
התמיכה בקמפיין החרמות כנגד ישראל )ה-BDS(: "אנו מוקירים את התפקיד 
100 שנה לאחר  שממלאים הארגונים הבינ"ל באמצעות קמפיין החרמות.159
הצהרת בלפור, אנו דוחקים בתומכי הזכויות, הצדק, הערכים האנושיים והעקרונות 
המוסריים בכל מקום לעמוד לצד הסוגיה הפלסטינית הצודקת באמצעות 
החרמת הכיבוש, הסרת ההשקעות ממוסדותיו והטלת סנקציות עליו."160
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קשרים בין PRC לארגון הטרור חמאס
פעילים מוכרזים: . 1

הארגון הוכרז על-ידי שר הביטחון כהתאחדות בלתי מותרת )2010( בהיותו חלק 
מחמאס. להלן שמות פעיליו שהוכרזו:

מאג'ד אל-זיר - מנהל כללי PRC. אל-זיר חבר במזכירות הכללית של "הועידה 	. 
העממית של הפלסטינים בחו"ל" המתכנסת תדיר בלבנון.161 מדובר בוועידה 
הגדולה ביותר של הפלסטינים בפזורה שהתכנסה. אל-זיר התראיין לערוץ אל-
אקצא, הערוץ של חמאס, המוכרז אף הוא על-ידי מחלקת האוצר של ארה"ב, 

במהלך אחד מהמשטים הימיים שמארגן חמאס )דצמבר 2018(.162

רסאן פאעור – מנהל פרויקטים PRC. שימש גם כחבר במועצת הנאמנים של 	. 
קרן INTERPAL , אשר הוכרזה כארגון טרור בישראל ובארה"ב, בהיותה מרכיב 

מרכזי במערך המימון הגלובאלי של תנועת חמאס.163

https://bit.ly/2HrouRB ,31/3/2018 161 אתר אלג'זירה 
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/09/14/1173633.html ,14/9/2018 ,אתר אל-ווטן

https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg594.aspx ,18/3/2010 ,162 אתר משרד האוצר של ארה"ב

 163 אתר endole בבריטניה, רשימת בעלי תפקידים,
;https://suite.endole.co.uk/insight/company/03219238-the-palestinian-return-centre-ltd?page=people-contacts 

https://www.terrorism-info.org.il/Data/pdf/PDF_11_172_1.pdf 11/8/2011 ,מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש האלוף מאיר עמית

 164 עמוד הפייסבוק של אתר חדשות שיהאב, 17/12/2018,
https://www.facebook.com/ShehabAgency.MainPage/videos/1168357989986593/?t=297

ערוץ אל-אקצא: "מאג'ד אל-זיר – יו"ר הוועידה של הפלסטינים באירופה", לונדון )דצמבר 
164)2018
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מג'די עקיל – חבר מועצת הנאמנים של PRC. היה פעיל בקרן אינטרפאל. אסיר 	. 
שגורש לבריטניה אחרי שחרורו.

ערפאת מאדי שוכרי – שימש כמנהל ביצועי של PRC וכיו"ר "הקמפיין האירופי 	. 
לשבירת המצור על עזה" )ECESG( שהוקם בשנת 2007.

זאהר ביראווי )ראו פרק נפרד( – היה יו"ר חבר המנהלים של ה-PRC. חבר 	. 
במזכירות הכללית של "הועידה העממית של הפלסטינים בחו"ל" ועומד בראש 

ועדת החרם שלה.

קמפיינים משותפים לשני הארגונים:. 2
ה-PRC, בראשות מאג'ד אל-זיר, מארגן גם את "הוועידה של הפלסטינים 	. 

באירופה". אמנם ועידה זו אינה מאורגנת באופן רשמי ע"י חמאס, אך חלק ניכר 
מהמשתתפים בה לאורך השנים מזוהים עם התנועה. 

 .	 PRC-דוגמאות לבכירי חמאס, ובראשם איסמעיל הנייה שלקחו חלק בוועידה שה
מארגן לאורך השנים:

 עאטף עדואן – אחד ממנהיגי חמאס השתתף בוועידה בוינה )2005(.165
עדואן, כשר לענייני פליטים, השתתף גם בהכנות 
לוועידה הרביעית במאלמו שבשבדיה )2006(.166

באסם נעים – הוזמן לוועידה )2007( כשר 
הבריאות הפלסטינית, אולם כניסתו להולנד 
נמנעה בשדה התעופה של בריסל. נאם ישירות 
בפני המשתתפים בטלפון.167 משמש כיום כחבר 
בלשכה המדינית של חמאס. עומד כיום בראש 
המועצה לקשרי חוץ ו"ראש קמפיין החרמות 

בפלסטין".168

עזיז דוויק – יו"ר המועצה המחוקקת הפלסטינית נשא נאום משודר בוועידה 
השמינית בברלין )2010(. דוויק נשא דברים באמצעות נאום משודר גם בוועידה 
השתיים עשרה בפריז )2014(.170 דוויק נעצר בשנת 2006 בגין חברות ופעילות 
בהתאחדות בלתי-מותרת. בשנת 2008 נגזרו על דוויק 36 חודשי מאסר לריצוי 

http://www.alawda.eu/index.php/ar/conference?start=132 ,20/4/2009 ,165 אתר אל-עודה, סיכום הוועידה בוינה

https://prc.org.uk/ar/post/254 ,2006 ,סיכום הוועידה במאלמו ,PRC 166 אתר

https://bit.ly/2FKN5zd ,9/5/2007,מרכז המידע הפלסטיני, סיכום הוועידה הפלסטינית במאלמו ,PIC 167 אתר

https://bit.ly/2B83ycT ,168 אתר אלג'זירה, באסם נעים 
https://www.aljazeera.com/profile/basem-naim.html ;

 169 אתר PRC, הודעה על הועידה האירופית, 2/10/2009,
 https://prc.org.uk/ar/post/254/البيـان-الختـامي-لمؤتمـر-فلسطيني-ي-أوروبـا-الرابـع;

 אתר PRC, דברי הניה אל הפלסטינים, 2/10/2009,
 https://prc.org.uk/ar/post/259/هنية-يخاطب-فلسطينيي-في-أوروبا-في-مؤتمرهم-بهولندا-مصممون-على-النجاح-في-مواجهة-التحديات-ولن-ننكسر

 ;https://prc.org.uk/ar/post/261 ,2/10/2009 ,סיכום הוועידה ה-6 בקופנהגן ,PRC אתר 
%/http://samanews.ps/ar/post/238474 'קיבל מעמד של חבר באו"ם. ר PRC-הנייה התקשר לברך את זיר כאשר ה

https://prc.org.uk/ar/post/3294 ,3/5/2014 ,PRC 170 אתר

איסמעיל הנייה – נשא 
נאומים )2008-2006( 

בטלפון ובווידאו169
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בפועל מיום מעצרו, ושנתיים על תנאי במשך חמש שנים. נעצר פעמיים נוספות 
בשנים 2012 ו-2014. בשנת 2015 נגזר על דוויק עונש מאסר של שנה בשל אותן 

האשמות שלעיל.

מוחמד אבו טיר – חבר המועצה המחוקקת הפלסטינית מטעם חמאס נשא 
דברים באמצעות נאום משודר בוועידה האחת עשרה בבריסל )2013(.171 בשנת 
2016 נגזרו על אבו טיר 17 חודשי מאסר ו-30 חודשי מאסר על תנאי במשך 
חמש שנים בגין ניסיון להכנסת כספי אויב לאזור וניסיון לסחר בציוד מלחמתי. 

תמיכת PRC ופעיליו בטרור: . 3
PRC היה מעורב באמצעות ECESG בקידום משט המאווי מרמרה )משט שנשא 	. 

אופי אלים ביותר ב-31 מאי 2010( בין היתר, בשת"פ עם ארגון רדיקלי אחר, 
ה-IHH התורכי.172 

ה-PRC פעל לתמיכה בפעילותו ובשחרורו של המחבל דיראר אבו סיסי. אבו סיסי 	. 
מילא בחמאס שורת תפקידים בתחום פיתוח אמצעי הלחימה, בדגש על רקטות 
וטילי נ"ט. אלפי רקטות, שאבו סיסי עסק בשדרוג טווח הירי שלהם וחדירותן, 

שוגרו בשנים האחרונות לעבר ישראל וגרמו לרצח ישראלים. 
כתב האישום מייחס לאבו סיסי שורת עבירות חמורות, ביניהן: פעילות בארגון 
טרור, מתן שרות להתאחדות בלתי מותרת, קשירת קשר לפשע, ניסיון לרצח, 

עבירות נשק )ניסיון ליצור נשק(.173
2013 ובמסגרת הכנס  כך, במאי 
ה-11 בברלין, קיים ה-PRC מושב 
בנושא האסירים הפלסטינים, בדגש 
על דיראר אבו סיסי. בין הדוברים 
בפאנל היה האסיר לשעבר, מג'די 

.PRC-עקיל מה

;/http://omamh.com/post 171 אתר אומאמה, דברי מוחמד אבו טיר בבריסל 
,18/5/2013 ,PRC אתר 

https://prc.org.uk/ar/post/2996/فلسطينيو-أوروبا-يعقدون-مؤتمرهم-الـ-11-بمشاركة-ضيوف-عرب-وأجانب-في-بلجيكا

 172 סניף מקומי של IHH הוכרז בגרמניה כארגון לא חוקי, בשל קשרי טרור, פחות מחודש לאחר משט המרמרה 
https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-islamismus-und-islamistischer-terrorismus/verbotene-

organisationen-islamismus

 173 אתר השב"כ, "הוגש כתב אישום נגד דראר אבו סיסי", 3/4/2011, 
https://www.shabak.gov.il/publications/Pages/shotef040411.aspx

,23/5/2013 ,PRC 174 אתר 
https://prc.org.uk/ar/post/3009/الشبكة-الأوروبية-للدفاع-عن-الأسرى-الفلسطينيين-تشيد-بدور-مؤتمر-فلسطينيي-أوروبا-الحادي-عشر-في-تفعيل-قض

מארגני הכנס הקימו דוכן בבריסל 
הקורא לשחרור אבו סיסי174
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ה-PSC הינו אחד מארגוני הדה-לגיטימציה לישראל המובילים בבריטניה, ואחד 
המרכזיים באירופה בכלל. PSC פועל בשיתוף-פעולה הדוק עם ארגוני דל"ג נוספים 
כדי לקדם חרמות ופעילויות אחרות נגד מדינת ישראל. הארגון מקיים קשרים עם 
ארגון PRC, שהינו ארגון מוכרז כהתאחדות בלתי מותרת המשוייך לחמאס, ועם גורמים 
הקשורים לחמאס כגון מוחמד סואלחה וזאהר ביראווי. ראשי ה-PSC נפגשו בעבר עם 

איסמעיל הנייה כאשר היה ראש ממשלת חמאס בעזה.

,5/6/2018 ,PSC 175 אתר 
/https://www.palestinecampaign.org/events/london-protest-free-palestine-stop-the-killing-stop-arming-israel

/https://www.palestinecampaign.org ,סטודנטים אקטיביסטים למען פלסטין ,PSC 176 אתר
 177 מכתב ה PSC למדינות הא"א,

http://www.eccpalestine.org/wp-content/uploads/2017/02/Campaign_statement_endorsers22.pdf

קשרים בין ארגון הטרור חמאס לארגון 
)PSC( Palestine Solidarity Campaign

PSC :כרטיס ביקור

מדינת מקור: אנגליה. 1

שנת הקמה: 1982. 2

אזורי פעילות: בריטניה. 3

בעלי תפקידים מרכזיים:. 4
בן ג'מאל – מנהל	. 
יו לנינג – יושב ראש	. 

פעילות אזרחית: . 5
הארגון ממקד את פעילותו בקידום חרמות והפגנות מחאה נגד ישראל ונגד חברות 

בינ"ל הפועלות בישראל. כך למשל:

 .	 ")FOA( ארגן ביחד עם ארגון "חברים למען אל-אקצא PSC ,2018 ב-5 ביוני
הפגנה למען צעדות השיבה שמוביל ארגון הטרור חמאס. ההפגנה כללה גם 

175 .)Stop Arming Israel( מחאה נגד חימוש ישראל

הארגון הוביל את הפגנות ארגוני הדל"ג בבריטניה שהתקיימו בסימן 100 	. 
שנים להצהרת בלפור במטרה לקעקע את הלגיטימיות של ההצהרה.176

ה-PSC חבר בארגון ECCP וחתום על מכתב למדינות הא"א ומדינות אירופיות 	. 
הקורא להן להשעות את הסכם האסוציאציה עם ישראל ולהשעייה מידית 
של שיתופי פעולה צבאיים וביטחוניים במסגרת התכנית "הורייזן 2020".177

 .	 TLVinLONDON הארגון קרא להחרמת פסטיבל תרבות ישראלית בלונדון
שנערך ב-2017.
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קשרים בין PSC לארגון הטרור חמאס
פעילים זהים בשני הארגונים: . 1

כאמל חוואש, חבר בועד המנהל של ה-PSC ובעבר סגן יו"ר, משמש כחבר במזכירות 
הכללית של "הועידה העממית של הפלסטינים בחו"ל", כתומכת בחמאס. 

קמפיינים משותפים: . 2
PSC מקיים פגישות ופעילויות עם ארגון PRC ואנשים הקשורים אליו ומוכרזים 	. 

בישראל כהתאחדות בלתי מותרת. באוקטובר 2017, נשיאת הכבוד של ארגון 
178.)PRC( השתתפה בהשקת קמפיין בלפור של מרכז השיבה הפלסטיני PSC

 .	 PSC-ימים ספורים לאחר שהחלו צעדות השיבה של ארגון הטרור חמאס, האיץ ה
את הקמפיין נגד סחר הנשק עם ישראל ביחד עם שותפיו בבריטניה. ב-5 ביוני 
2018, ארגן PSC הפגנה ביחד עם ארגוני דל"ג אסלאמיים מול מעון ראש ממשלת 

בריטניה בלונדון.179

במקביל לקמפיין באנגליה וברחבי העולם, קראה הרשות העליונה של צעדות 	. 
השיבה ושבירת המצור בהודעת סיכום יום השישי )נובמבר 2018(, לקמפיין 
בינ"ל בכל רחבי העולם שיאסור על מכירות אמל"ח לישראל, כתגובה לצעדיה נגד 
המשתתפים בצעדות השיבה. עוד דרשה הועדה מפעילי תנועת החרם העולמית, 
ה-BDS, ומארגוני זכויות האדם להשתתף בקמפיין ההומניטרי למניעת חימוש 

הכיבוש.180 

תמיכת PSC ופעיליו בטרור: . 3
השתתפות במשט המרמרה במאי 2010. שרה קולבורן, מנהלת הארגון לשעבר 	. 

וחברים נוספים בארגון היו על ספינת המאווי מרמרה בשנת 181.2010

"מיילים של חיוכים" הינם שיירות סיוע הומניטרי לעזה שהחלו בשנת 2009. 	. 
המתאם הכללי של שיירות אלו, ד”ר עיסאם יוסף, הינו סגן יו"ר מועצת המנהלים 
של קרן אינטרפאל הבריטית, אשר הוצאה מחוץ לחוק בישראל ובארה"ב. עד 

היום הגיעו לרצועת עזה 34 שיירות )האחרונה בחודש יוני 2018(.182

 178 השקת קמפיין ה"התנצלות על הצהרת בלפור" 25/10/2017,
/http://balfourcampaign.com/2017/10/25/balfour-apology-campaign-launched-at-house-of-lords-2

 179 אתר סאמידון, 
/https://samidoun.net/event/london-free-palestine-stop-the-killing-stop-arming-israel ,5/6/2018

 180 אתר שיהאב, 30/11/2018, 
/http://shehabnews.com/post/41693

 181 מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש האלוף מאיר עמית, 19/9/2011,
https://www.terrorism-info.org.il/Data/pdf/PDF_11_195_1.pdf

 182 אתר אל-ווטן, 11/6/2018, 
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/06/11/1151337.html
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במסגרת משלחת "מיילים של חיוכים" מספר 13 ביוני 2012, הגיעו יו לנינג ושרה 	. 
קולבורן לצד מוחמד סואלחה, זאהר ביראווי ועיסאם יוסף - כולם פעילים בארגוני 

דל"ג וחרמות בריטים ובעלי קשרים לחמאס.

אחד מרגעי השיא של המשלחת היתה פגישה בעזה עם ראש הלשכה המדינית 	. 
של חמאס )ראש הממשלה דאז( איסמעיל הנייה ב-2012.

 ,27/6/2012 ,harry's place 183 אתר 
/http://hurryupharry.org/2012/06/27/the-palestine-solidarity-campaign-and-hamas

ביקור משלחת ארגוני דל"ג בריטיים בלשכתו של איסמעיל הנייה183

לנינג

קולברן

ביראווי

סואלחה

הנייה

יוסף
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FOA) Friends of Al Aqsa( הינו ארגון בריטי אשר נוטל חלק מרכזי בפעילות דל"ג 
וקידום חרמות על ישראל בבריטניה. מרכזו של הארגון בעיר לסטר, עם סניפים 
בלונדון, בברדפורד ובגלזגו. אחד מעקרונות הארגון הינו "גיוס ההמונים לטובת גינוי 
בינ"ל למדיניות האפרטהייד הישראלית באמצעות קידום חרמות על מדינת ישראל". 
מייסד הארגון השתתף במשט האלים "מאווי מרמרה" ונפגש עם ראש חמאס איסמעיל 

הנייה, במסגרת השתתפותו בשיירות שהעבירו כספים לחמאס ברצועה. 

 ,29/5/2010 ,FOA 184 עמוד היוטיוב של 
https://www.youtube.com/watch?v=YD7SNG8uS9o

 185 מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש האלוף מאיר עמית, 29/8/2011,
http://www.terrorism-info.org.il/Data/pdf/PDF_11_178_1.pdf

 186 מתוך האתר 
https://www.cufi.org.uk/news/calls-to-investigate-corbyns-undeclared-donation-from-pro-hamas-group/

/attachment/friends-of-al-asqua-4

 קשרים בין ארגון הטרור חמאס לארגון 
(Friends of Al Aqsa) חברים למען אל-אקצא

FOA :כרטיס ביקור

מדינת מקור: אנגליה. 1

שנת הקמה: 1997. 2

אזורי פעילות: אנגליה. 3

בעל תפקיד מרכזי:. 4
איסמעיל פאטל – מייסד

 פאטל השתתף במשט המאווי מרמרה, משט שנשא אופי אלים ביותר 
ב-31 מאי 184.2010

איסמעיל פאטל, ראש הארגון FOA נפגש עם איסמעיל הנייה במסגרת 
שיירת "מיילים של חיוכים" בשנת 2011, שנה לאחר משט המרמרה.

פאטל על סיפון המרמרה 
בשנת 1862010

איסמעיל פאטל ואיסמעיל 
הנייה187
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 187 אתר FOA, קמפיין "אל-אקצא", 
/https://www.foa.org.uk/campaign/handsoffalaqsa

 188 אתר FOA, קמפיין "הפסקת החימוש", 
/https://www.foa.org.uk/campaign/stoparmingisrael

 189 עמוד הטוויטר של "חברים למען אל-אקצא", מאי 2018
https://twitter.com/FriendsofAlAqsa/status/998280038691766273

פעילות אזרחית: . 5
הארגון פעיל מרכזי בקמפיין "הסירו את הידיים מאל-אקצא" שתכליתו לשים 	. 

את סוגית המסגד על סדר היום הפוליטי הגלובאלי.187

הארגון הינו שחקן מרכזי, ביחד עם PSC, סביב הקמפיין להפסיק לחמש 	. 
את ישראל.188

קורא להחרים חברות ישראליות כמו טבע, ותוצרת ישראלית מיהודה ושומרון. 	. 

בנוסף, קורא להחרים חברות זרות המקיימות עסקים עם ישראל ובהן 	. 
קוקה-קולה, G4S ,HP, מקדונלד'ס ואמזון. 

 הארגון שותף, ביחד עם ארגוני חרמות אחרים בהם AMP )ר' בהמשך(, 	. 
בקמפיין "CheckTheLabel", קמפיין שנתי להחרמה של תמרים מתוצרת 

ישראל, בייחוד בחודש הרמדאן.189
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ארגון American Muslims for Palestine הוא מהארגונים הבולטים בארה"ב 
המקדמים דה-לגיטימציה ו-BDS נגד מדינת ישראל. מנהלי הארגון ובעלי תפקידים 
מובילים בו כיום, היו מעורבים באופן ישיר או עקיף בסיוע למימון פעילויות טרור של 
ארגון חמאס. פעילויות המימון התקיימו במסגרת ארגון HLF שהוטלו עליו דזיגנציות 
ע"י משרד האוצר האמריקני בגין פעולות אלו, ובמסגרת ארגון IAP שבית המשפט 

בשיקגו קבע שסיפק סיוע פיננסי לחמאס.

https://www.ampalestine.org/about-amp/statement-of-principles ,הצהרת עקרונות ,AMP 190 אתר

https://www.ampalestine.org/projects/palestine-advocacy-day-training ,AMP 191 אתר

https://www.ampalestine.org/about-amp ,AMP 192 אתר

https://www.ampalestine.org/what-bds-0 ,AMP 193 אתר

קשרים בין ארגון הטרור חמאס לארגון  
)AMP( American Muslims for Palestine

AMP :כרטיס ביקור

מדינת מקור: ארה"ב. 1

שנת הקמה: 2005. 2

אזורי פעילות: ארה"ב. 3

בעלי תפקידים מרכזיים:. 4
חאתם בזיאן – יו"ר הוועד המנהל	. 
אוסאמה אבו-אירשיד – חבר הוועד המנהל ומנהל המדיניות 	. 

הארצי של הארגון
סלאח סרסור – חבר הוועד המנהל	. 

פעילות אזרחית: . 5
AMP הינו ארגון אמריקני המצהיר כי ייעודו היחיד הוא לחנך את הציבור 	. 

האמריקני והתקשורת האמריקנית בנוגע לסוגיות הקשורות ל"פלסטין".190 
במסגרת זו עוסק הארגון בדה לגיטימציה לישראל במגוון תחומים. הארגון 

פועל גם מול קובעי המדיניות ובקונגרס משנת 191.2015

פעולות מרכזיות לקידום חרמות: 	. 

הארגון מצהיר באתר האינטרנט הרשמי שלו על תמיכתו בקמפיין החרמות- 
BDS, אשר יכריח את ישראל לציית לחוק הבינ"ל.192 הארגון מסביר שה-
BDS הוא כלי עוצמתי ואסטרטגי לבידוד ישראל, מצייד את הגולשים במידע 
בנוגע לחוקיותו של החרם על ישראל, ובנימוקים להטלת חרם על ישראל.193
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קשרים בין AMP לארגון הטרור חמאס
1 .The Holy Land בשנת 2001 משרד האוצר האמריקני הטיל דזיגנציה על ארגון

(Foundation )HLF בשל קשריו לחמאס.197
לפי הערכות הממשל האמריקני, בין 1995 ל-HLF ,2001 שלח כ- 12.4 מיליון דולרים 
מחוץ לארה"ב במטרה לתרום כספים, טובין ושירותים לארגון הטרור חמאס.198 
 material נמצאו אשמים ע"י בית המשפט האמריקני באספקת HLF חמישה מבכירי

support לחמאס.199
דמויות מובילות בארגון The Holy Land Foundation, שהיה מעורב במימון חמאס, 

השתלבו בארגון AMP וממלאות בו כיום תפקידים בכירים:

חוסיין ח'טיב היה חבר הוועד המנהל ב- AMP )מת בספטמבר 2018(.200 ח'טיב 	. 
201.HLF-שימש בעבר כמנהל אזור ב

 .	 FBI -כיום.202 לפי דיווח של ה AMP-סלאח סרסור הוא חבר הוועד המנהל ב
למשרד האוצר האמריקני מ- 2001, סיפר אחיו של סרסור לגורמים ישראליים 
)לאחר מאסרו בישראל( על המעורבות של סלאח סרסור בגיוס כספים עבור 

203.HLF חמאס באמצעות

 ,30/5/2013 , EI 194 אתר 
https://electronicintifada.net/blogs/nora-barrows-friedman/bds-roundup-alice-walker-roger-waters-call-alicia-keys-

cancel-tel-aviv

https://www.ampalestine.org/projects/boycott-israeli-occupation-dates ,החרמת תמרים מייצור ישראלי ,AMP 195 אתר

https://www.ampalestine.org/what-bds-0 ,AMP 196 אתר

 197 אתר משרד האוצר, ארה"ב, 4/5/2005 
https://www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicit-finance/Pages/protecting-charities_execorder_13224-e.

aspx#h

 198 פסיקת בית המשפט האמריקני, 7/12/2011,
http://www.ca5.uscourts.gov/opinions%5Cpub%5C09/09-10560-CR0.wpd.pdf; עמ' 10

 199 משרד המשפטים האמריקני, 27/5/2009,
https://www.justice.gov/opa/pr/federal-judge-hands-downs-sentences-holy-land-foundation-case

https://www.ampalestine.org/about-amp/staff ,בעלי תפקידים , AMP 200 אתר

https://www.linkedin.com/in/hussein-khatib-42667029?trk=prof-samename-name :201 ר' הפרופיל בלינקדאין

https://www.ampalestine.org/about-amp/staff ,בעלי תפקידים ,AMP 202 אתר

 203 דוח ה http://www.copleydc.net/cns_links/terrorism/fbi%20report.pdf ,5/11/2001 ,FBI, עמ' 48; 
,19/4/2016 ,FDD דוח ה 

https://docs.house.gov/meetings/FA/FA18/20160419/104817/HHRG-114-FA18-Wstate-SchanzerJ-20160419.pdf

הארגון מוציא לפועל קמפיינים תודעתיים שנועדו להציג את ישראל כמדינת 
אפרטהייד ולגרום, בין היתר, להפסקת הסיוע האמריקני לישראל.194

AMP מנצל את חודש הרמדאן כדי לקדם קמפיין מסיבי להחרמת תמרים 
שמקורם מישראל, וקורא לרכוש במקומם תמרים מארה"ב "חופשיים 

מכיבוש".196

בתחום החרמות על חברות בינ"ל )בהקשר הישראלי(, הארגון היה 
 מעורב בקמפיינים נגד חברת G4S ונגד חברת Airbnb על רקע פעילותן 
S JP ה- ן  ו ארג מי  ממקי ם  ג ה  הי אן  י בז חאתם   196 אל. שר  בי
המרכזי  הארגון  נו  שהי  )STUDENTS FOR JUSTICE IN PALESTINE(
 המקדם דה-לגיטימציה וחרמות של ישראל בקמפוסים ברחבי ארה"ב.
SJP אף העניק במה לטרוריסטית, רסמיה עודה באחד הכינוסים השנתיים שלו.
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2 .The Islamic Association for Palestine ב-2004 בית המשפט בשיקגו מצא שארגון 
)IAP( היה מעורב בסיוע פיננסי לחמאס.204 דמויות מובילות בארגון IAP השתלבו 

בארגון AMP וממלאות בו תפקידים בכירים:

סופיאן נבהאן, חבר בוועד המנהל ב- AMP כיום,205 שימש בעבר כנציג אזור 	. 
206.IAP מישיגן בארגון

אוסאמה אבו-אירשיד, חבר הוועד המנהל ב-AMP ומי שמוגדר כמנהל המדיניות 	. 
הארצי של הארגון.207 בשנת 2015 שירותי ההגירה והאזרחות האמריקנים קבעו 
208.IAP-כי הוא פסול לקבלת אזרחות, בין היתר, מכיוון שלא חשף כראוי את עברו ב

 .	 AMP 209 ג'אבר עוסק בנושאי הכספים של.IAP רפיק ג'אבר היה הנשיא של ארגון
והיה חתום על הדיווחים הכספיים של ארגון AJP, שהוא הזרוע הפטורה ממס של 

211.AMP 210 בספטמבר 2015 היה חתום על עצומה כנציג.AMP ארגון

בשנת 2006 משרד האוצר האמריקני הקפיא את נכסיו של ארגון Kindhearts מכיוון . 3
שהוא הוגדר כתולדה של ארגון HLF המוזכר לעיל, ומכיוון שסיפק תמיכה לטרור תוך 

מצג שווא של ארגון צדקה.212
ד"ר חאתם בזיאן, ממייסדי ארגון AMP ויו"ר הועד המנהל של הארגון, השתתף בעבר 

213.Kindhearts באירוע גיוס כספים של

 204 עיתון שיקגו טריביון, 11/11/2004, 
 ;http://www.chicagotribune.com/news/ct-xpm-2004-11-11-0411110231-story.html 

,BBC, 8/12/2004 אתר חדשות 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4080499.stm

 205 אתר AMP , בעלי תפקידים, 
https://www.ampalestine.org/about-amp/staff

 206 אתר IAP, פרטי יצירת קשר, 
http://web.archive.org/web/20030407164156/http:/www.iap.org/contactus.htm

 207 אתר AMP, בעלי תפקידים, 
https://www.ampalestine.org/about-amp/staff

 208 פסיקת בית המשפט המחוזי בוירג'יניה, 21/12/2015, 
https://cases.justia.com/federal/district-courts/virginia/vaedce/1:2015cv01113/327963/13/0.pdf?ts=1450882920; עמ' 5

 209 אתר IAP, פרטי יצירת קשר, 
http://web.archive.org/web/20030407164156/http:/www.iap.org/contactus.htm

 210 פירוט דיווח המס של AMP, לשנת 2014,
https://www.guidestar.org/FinDocuments/2014/271/365/2014-271365284-0ba3397f-9.pdf

 211 עצומה למען סוריה, 3/9/2015, 
https://www.change.org/p/isna-leadership-president-secretary-gen-and-majlis-ash-shura-petition-to-isna-

leadership-to-do-more-for-syria

 212 אתר משרד האוצר, ארה"ב, 19/2/2006, 
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/js4058.aspx

,18/6/2004 ,Kind Hearts 213 כרזת ארוע גיוס הכספים של הארגון 
http://www.sakkal.com/Graphics/logos/kindheart/benefit/kindheart_san_diego_flyer.html
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טרוריסט מורשע
פעיל בכיר בארגון החמאס

BDS פעיל
ממארגני משט "המרמרה" לרצועת עזה

1. מוחמד סואלחה

 מוחמד סואלחה (אבו עבאדה( היה חבר בלשכה המדינית של חמאס בשנים
2017-2013. שימש כפעיל צבאי בכיר של חמאס בשומרון בסוף שנות ה-80 עת 
הוקמה התנועה. לאחר שהפך למבוקש ע"י שירותי הביטחון הישראלים הוא נמלט 
לירדן באמצעות תיעוד מזויף. מירדן המשיך לבריטניה בה הוא מתגורר עד היום. היה 
גורם מרכזי בתכנון משט המרמרה (2010(. הוכרז על-ידי שר הביטחון (2013( כפעיל 

בהתאחדות בלתי מותרת בהיותה חלק מתנועת חמאס.

פעילי טרור בבריטניה הפועלים באמצעות 
ארגוני חברה אזרחית לקידום משנתם 

כרטיס ביקור: מוחמד כאזם רשיד 
מערוף סואלחה )אבו עבאדה(

יליד: טובאס )שומרון(. 1

שנת לידה: 1961. 2

אזורי פעילות: בריטניה. 3
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 קשרים בין מוחמד סואלחה
לארגון הטרור חמאס

מוחמד סואלחה )אבו עבאדה( הוכרז כפעיל בהתאחדות בלתי מותרת בהיותה חלק . 1
מתנועת חמאס על-ידי שר הביטחון בשנת 2013.

גם בשנים האחרונות המשיך סואלחה להיות בקשר עם החמאס. במסגרת זו, הוא . 2
לקח חלק במשלחת של בכירי חמאס שנפגשו עם סגן שר החוץ הרוסי במוסקבה 

)ספטמבר 2017(, באופן שמעיד על המשך קשריו עם התנועה.216

https://www.youtube.com/watch?v=vHQ81aS-MG4 ,26/12/2017 ,214 ערוץ היוטיוב של ארגון המוסלמים בבריטניה

 215 עמוד הפייסבוק של אנדרו קילמרטין, 5/6/2018,
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2139322336096762&set=a.774909872538022&type=3&theater

http://alresalah.ps/ar/post/168199 ,2017 216 אתר אל-ריסאלה, ספטמבר

פעילות אזרחית: . 1
 היה ממקימי )The Muslim Association of Britain )MAB ועמד בראשו עד 	. 

 2007. בנו, עבאדה סואלחה, משמש כראש חטיבת הנוער של הארגון.214
ה-MAB פעיל בקמפיינים סביב הצהרת בלפור והפסקת החימוש של 
ישראל. סואלחה עזב את MAB והקים ביחד עם פורשים נוספים את 

)British Muslim Initiative )BMI ושימש כנשיאו.

בשנים 2010-2009 סואלחה היה מעורב בארגון משטים ושיירות לעזה. 	. 
בינואר 2010 התבטא בראיון ששיירת הסיוע תשוגר דרך הים כדי להתעמת 
עם ישראל וכי "בפעם הבאה העימות יהיה ישירות עם האויב הציוני בלב 

ים." יצוין כי סואלחה השתתף בהכנות לקראת משט המרמרה.

סואלחה היה מעורב בארגון הצעדה הגלובאלית לירושלים )2012( והיה מראשי 	. 
The International Committee for Breaking the Siege of Gaza ארגון

)ICBSG( עד שזאהר ביראווי החליפו.

יצוין כי במהלך פעילותו בבריטניה לאורך השנים מקיים סואלחה קשרים עם 	. 
פעילי דה-לגיטימציה וחרמות של ארגונים בולטים שם.

מימין לשמאל: יו לנינג, בן ג'מאל, כמאל חוואש, מוחמד סואלחה, חאפט' אל-כרמי 
215PSC בהפגנה מיוני 2018, על-רקע דגל פלסטין והכיתוב
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 217 מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש האלוף מאיר עמית, "הודעת מחלקת המדינה של ארה"ב", 27/11/2018,
https://www.terrorism-info.org.il/app/uploads/2018/11/H_290_18.pdf

 218 מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש האלוף מאיר עמית, מוחמד סואלחה, 19/10/2017,
https://www.terrorism-info.org.il/app/uploads/2017/10/H_203_17.pdf

 219 אתר החדשות אלג'זירה, יוני 2001
https://www.aljazeera.net/home/print/0353e88a-286d-4266-82c6-6094179ea26d/ff116e5d-a51b-4bf0-805c-

19ff4c53ba5b

https://www.youtube.com/watch?v=OwJaxIcWeik ,2012 ,220 סרטון מתוך יוטיוב

סואלחה שימש בסוף שנות ה-80 כפעיל הצבאי הבכיר של חמאס באיו"ש. לאחר . 3
שנחשף נמלט לירדן )1990( ומשם לבריטניה. סואלחה נפגש בבריטניה )1993( עם 
פעיל חמאס מארה"ב והעביר לו שמות של פעילים שניתן להפעיל, בהם סאלח אל-
ערורי, סגן ראש הלשכה המדינית כיום ודמות מפתח בבניית הקשרים של חמאס 
עם איראן וחזבאללה. יצוין כי מחלקת המדינה האמריקאית הודיעה )נובמבר 2018( 
כי היא מקצה פרס של עד חמישה מיליון דולר למי שיביא מידע ופרטים על מקום 

הימצאו של אל-ערורי.217

בשנת 2004 פורסם כי סואלחה הינו אחראי מטעם האחים המוסלמים בבריטניה.218. 4

תמיכה בטרור. 5

סואלחה התבטא בשיאה של האינתיפאדה השנייה בשבח פיגועי ההתאבדות 	. 
)2001(. זאת, במסגרת תכנית בערוץ אל-ג'זירה הקטרי: 

"הפסקת אש פירושה הפיכת האינתיפאדה הפלסטינית לתנועה בלתי אלימה 
בסגנון גאנדי...זכותו של העם הפלסטיני, כל עוד אדמתו כבושה, להילחם בכל 

האמצעים כולל פיגועי התאבדות."219

במהלך הפגנה בלונדון לאחר מבצע עמוד ענן )2012( התבטא בשבח ירי 	. 
הטילים: "באנו לחגוג את תבוסתו של 'הצבא הבלתי-מובס' שטילי ההתנגדות 

הפלסטינית הביסו אותו."220

אבו מרזוק
סואלחה

71חלק 2 | קשרי ארגון הטרור חמאס



זאהר ביראווי (אבו ח'אלד( מקושר לחמאס. ביראווי עבר לבריטניה בשנות ה-90 
ועמד בראשם של מספר ארגונים אזרחיים פרו-פלסטיניים בהם הארגון המוכרז "מרכז 
השיבה הפלסטיני" (PRC( הקשור לחמאס. ביראווי הינו אחד הפעילים המעורבים 
בתחום המשטים לעזה לאורך השנים. חבר במזכירות הכללית של "הועידה העממית 

של הפלסטינים בחו"ל" ועומד בראש ועדת החרם שלה. 

 221 עמוד הטוויטר של זאהר ביראווי, 
https://twitter.com/zaher_birawi

 222 אתר "הפלסטינים בחו"ל", 29/7/2017, 
;https://palabroad.org/post/view/330 

 אתר אל-ערבי, 8/4/2017, 
https://bit.ly/2Rdu9KL

יליד: עסירה אל-שמאליה )שומרון(. 1

שנת לידה: 1961. 2

אזורי פעילות: בריטניה. 3

פעילות אזרחית: . 4
ביראווי היה מעורב בארגון משטים כולל המאווי מרמרה בשנת 2010. כמו כן, 	. 

ביראווי היה המתאם הראשי של הצעדה הגלובאלית לירושלים )2012( ועומד 
The International Committee for Breaking the Siege of Gaza בראש 
)ICBSG( לאחר שהחליף את מוחמד סואלחה. במסגרת ועדה זו, שימש 
כמתאם ועמד בקשר רציף עם מארגני המשט בתחנות השונות בדרך לעזה 

בחודשים יולי ואוגוסט 2018.

י 	.  ו ביראו  221 . ני" האירופי-פלסטי "הפורום  ן  הארגו בראש  עומד 
ת  בעקבו שהוקמה  בחרם"  כה  לתמי "הועדה  בראש  מד  עו
באיסטנבול  בחו"ל"  הפלסטינים  של  העממית  "הועידה   כנס 

)פברואר 2017(.222

 כרטיס ביקור: זאהר ח'אלד 
חסן ביראווי )אבו ח'אלד(

2. זאהר ביראווי
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 קשרים בין 
 זאהר ביראווי 

לארגון הטרור חמאס
זאהר ביראווי הוכרז כחבר בהתאחדות . 1

בלתי מותרת - ארגון PRC - בהיותו 
חלק מארגון חמאס על-ידי שר הביטחון בשנת 2010. זאהר ביראווי שימש כיו"ר חבר 
 המנהלים של ארגון PRC בראשית שנות ה-2000. להערכתנו, ביראווי מקושר לחמאס

גם היום.

ביראווי, הגדיר את מאמצי "הרשות הלאומית לשבירת המצור" בעזה השייכת . 2
לחמאס, כמאמצים משלימים לאלו של הקואליציה הבינ"ל לשבירת המצור.227 יצוין 
כי ביראווי התראיין ליומון חמאס – פלסטין – )2017( והדגיש כי תכלית המשטים 

לגרום לנזק מדיני-תודעתי לישראל.228

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=303206 ,"223 אתר "פאל-דף

http://www.rabtasunna.com/t~4071 ,224 סוכנות ידיעות ערבית

https://bit.ly/2FJ9vRq ,7/4/2018 ,225 אתר שיהאב

 ,27/6/2012 ,harry's place 226 אתר 
/http://hurryupharry.org/2012/06/27/the-palestine-solidarity-campaign-and-hamas

 227 אתר אל-עלם, 29/5/2018, 
https://www.alalam.ir/news/3590136

 228 מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש האלוף מאיר עמית, 17/9/2017,
;https://www.terrorism-info.org.il/app/uploads/2017/09/H_186_17.pdf 

 האתר "פלסטין", 5/9/2017,
http://felesteen.ps/starter/frontend/web/article/byrawy-hrkt-sfn-nshtt-lksr-hsar-ghzt-alsyf-almqbl

שימש כיו"ר ה-)Palestinian Forum in Britain )PFB, שהוקם "למען 	. 
הפזורה הפלסטינית בבריטניה". בראש ה-PFB עומד כיום חאפז אל-כרמי – 
חבר הלשכה המדינית של חמאס בשנת 2232008 – החתום על אמנה של 
אנשי דת אסלאמיים נגד הנורמליזציה עם ישראל )2017(.224 כרמי השתתף 
בהפגנה באפריל 2018 מול בניין ממשלת בריטניה על-רקע צעדות השיבה, 
ודרש מממשלת בריטניה להתנצל על הצהרת בלפור שהתקיימה בבניין. 
הוסיף שעל "ממשלת בריטניה לסייע לעם הפלסטיני בג'יהאד שלו ]כך 

במקור[ ובמאבק שלו לשוב אל אדמתו ואל הבתים."'225

 ביראווי וכרמי )משמאל( 
226)PSC( מעניקים פרס לקולבורן
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מחבלים בחליפות
 ארגונים המקדמים דה-לגיטימציה
ו-BDS בשירות ארגוני טרור מוכרזים

		ר	ית  "ל	י	ימיים" 		ר		ני 		ר	  לפעילים  	יך 	פכ	 פעילי 	ר	ר 
פילנ	ר	פי	ת  קרנ	ת  	מער	,  מ	ינ	ת  מנצלים  	ם  	כיצ	  	ע	לם?  	ר		י 
	פל	פ	רמ	ת כספי	ת לקי		ם משנתם 		י	י		ל		ית ל	יס	ל	 של ישר	ל 

כמ	ינ	 י			ית 		מ	קר	ית?

			"	 	ר	ש	ן 	ס	ר	, 		שף 	משר	 לנ	ש	ים 	ס	ר		ים 	ת 	קשר 	עמ	ק 
ש	ין 13 	ר		ני BDS 		יר	פ	, 	רש	ת 	פלס	ינית, 	ר	"	 		ר	ם 	פריק	 ל	ין 

	ר		ני 		ר	ר 	מ	כר	ים: 		מ	ס 				ית 	עממית לש	ר	ר פלס	ין. 

	מ	ר	  לכ		ר	,  ל	ר		נים,  	ר	ר  פעילי  ל			יר  	צלי		  		ר	ר  	ר		ני 
של  	יס	ל	   - 		י			ל		ית  משנתם  	ת  		ש	ת  פע	ל	  	שי		ת  לק	ם 

ישר	ל כמ	ינ	 י			ית 		מ	קר	ית. 

 שי	ת 		ס				 של 	קשר ל	ר		ני 		ר	ר 			יל	 לכך ש		רמים מער	יים, 
 						 	ע	ר  		ר	ר  	פעילי  	ר		ים  ש	לל  		לכים  		יר	פ	,   	עיקר 

			ר		ני 		רם - פעיל	ת 		ר	ית ל	י	ימית. 
ע			ת מ	קר 		 נ	ע		 ל	סיר 	ת 	מסכ	 מעל פני	ם של פעילי 		ר	ר 

	ל	ש	ף 	ת שי		ת 	פע	ל	 של	ם. 

לקרנ	ת  	ינל		מי,  סי	ע  לקרנ	ת  	מער	,  למ	ינ	ת  ק	ר	ת  ישר	ל  מ	ינת 
		תם  של  	פעיל	ת  	ת  ל			ן  פיננסיים  	ל		פים  פר	י	ת  פילנ	ר	פי	ת 

	ר		נים 	פעילים 	ל	פסיק 	ת 	סי	ע 	כספי שניתן ל	ם.

strategic@pmo.gov.il :סף	ע נ	למי


