 31בדצמבר 2012

באיסטנבול עומד להתחדש בפברואר  2013משפט הראווה נגד ארבעה
בכירים ישראלים ,שלא בפניהם ,סביב פרשת ה"מרמרה" .1ארגון ,IHH
שמילא תפקיד מרכזי במאבק האלים על גבי "המרמרה" ,מנצל את המשפט
לניהול קמפיין הסתה חריף נגד ישראל אליו שורבבה תעמולה אנטישמית
שכוונה כלפי הקהילה היהודית בתורכיה

חסין אורוצ' בראיון לערוץ האסלאמיסטי "קנאל  ,"Aבו העלה את האשמות הכזב נגד יהודים תורכיים ,שהשתתפו כיכול
בלחימה על גבי "המרמרה" לצד חיילי צה"ל )(Youtube.com

כללי
 .1לאחרונה הועלו בתקשורת התורכית האסלאמיסטית טענות שקריות ,אותן מוביל ארגון ,IHH
לפיהן לחמו יהודים תורכיים לצד חיילי צה"ל על גבי ה"מרמרה" .ב 13-בדצמבר  2012הופיע בעיתון
האסלאמיסטי  ,Yenisafakהמקורב לממשל התורכי ,מאמר שכותרתו "האם יש רוצחים בקרבנו?".
שלושה ימים לאחר מכן ) 16בדצמבר( העניק חסין אורוצ' ,סגן מנהיג  ,IHHראיון לערוץ אסלאמיסטי
קטן בשם "קנאל  ,"Aבו העלה טענה שקרית ,לפיה חמישה חיילי צה"ל ,שהשתלטו על הספינה
"מרמרה" היו יהודים אזרחי תורכיה .חסין אורוצ' ציין באותו ראיון ,כי  IHHדרש מממשלת תורכיה
ומשרות המודיעין התורכי ) (MITלאתר את חמשת היהודים הללו ולהעמידם לדין.

 1בהמשך ללקט מידע מה 10-בנובמבר  :2012בבית משפט באיסטנבול החלו השימועים במסגרת משפט ראווה של ארבעה
בכירים ישראליים בגין אחריות להריגת תשעת הנוסעים התורכיים על סיפון ה"מרמרה" .ארגון  ,IHHשפעיליו ניהלו על גבי
ה"מרמרה" מאבק אלים נגד צה"ל ,מנצל את המשפט לקמפיין הסתה חריף נגד ישראל ומתכוון למנף את תוצאות המשפט
להגשת תביעות נגד בכירים ישראלים גם מחוץ לתורכיה".
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 .2ארגון  ,IHHשארגן את משט "המרמרה" ,ואשר פעיליו נטלו חלק בלחימה עם צה"ל ,הפך את
משפט הראווה באיסטנבול לקמפיין הסתה חריף נגד ישראל ,שהממשל התורכי לא עשה עד כה
דבר כדי למנוע אותו .קמפיין זה ,המכוון להפוך את המשפט לכתב האישום נגד ישראל ומדיניותה ,כלל
בין השאר הפגנה המונית ברחבת בית המשפט בפתיחת המשפט בה הוצגו כרזות המשוות בין ישראל
)"הציונות"( להיטלר ולנאצים .בהמשך שולבה בקמפיין כאמור לעיל ,גם הסתה אנטישמית,
שהופנתה נגד הקהילה היהודית בתורכיה.

כרזות וסיסמאות הסתה חריפות המשוות בין ישראל
לבין המשטר הנאצי ,שהונפו במהלך הפגנה ברחבת
בית המשפט )אתר  6 ,IHHבנובמבר (2012

כרזות וסיסמאות הסתה חריפות המשוות בין ישראל
להיטלר ולאושוויץ ,שהונפו במהלך ההפגנה ברחבת
בית המשפט )אתר  6 ,IHHבנובמבר .(2012

 .3יוזכר כי לארגון  IHHולמנהיגו בולנט ילדרים עבר עשיר של הסתה אנטישמית ,המתמקדת בדרך
כלל בעשיית שימוש פוליטי במיתוס האנטישמי לפיו היהודים\הציונים שולטים בעולם ובכלל זה
בארה"ב )דוגמאות ראו נספח ג'( .אולם הפעם ,בשונה מהמקובל ,הופנתה ההסתה האנטישמית של
 IHHוהתקשורת האסלאמיסטית התורכית פנימה ,כלפי הקהילה היהודית הקטנה המתגוררת
בתורכיה ,שאינה קשורה בשום דרך שהיא לפרשת "המרמרה".2
 .4כיוון זה של ההסתה האנטישמית התווה ע"י בולנט ילדרים ,מנהיג  .IHHבראיון לעיתון
האסלאמיסטי סבאח ,כמה חודשים לפני פתיחת משפט הראווה באיסטנבול ,טען ילדרים ,כי על גבי
"המרמרה" פעלו ישראלים דוברי תורכית )סבאח 26 ,במאי  .(2012הצהרתו של חסין אורוצ' ,סגן
מנהיג  IHHאודות "חמשת החשודים" דוברי התורכית שהיו בקרב חיילי צה"ל ,נועדה להערכתנו
לעבות ולחזק את הצהרתו של ילדרים תוך עשיית שימוש בהאשמה האנטישמית הקלאסית אודות
הנאמנות הכפולה של היהודים ברחבי העולם.

 2בתורכיה מתגוררת קהילה יהודית קטנה המונה כ 20,000-18,000-אנשים.
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 .5בעקבות המחאה של הליגה נגד השמצה )  (ADLפורסמה הודעה מטעם משרד החוץ התורכי,
אשר נועדה לנסות ולקזז נזקים תדמיתיים .זאת ,תוך חזרה על עמדתה המוכרת של ממשלת תורכיה,
כי היא העניקה ליהודים מקלט מרדיפות במשך מאות שנים ,וכי היא רואה באנטישמיות ובגזענות פשע
נגד האנושות )ראו נספח א'( .עם זאת ,להערכתנו ,ספק אם יש בה כדי להעיד על כוונת הממשל
התורכי לפעול בנחרצות למניעת הפיכת משפט הראווה באיסטנבול לבמה להסתה אנטי-
ישראלית ,אנטי-ציונית ואולי אף אנטישמית )אצל בולנט ילדרים וגורמים אנטישמים נוספים אין
אבחנה בין אנטי-ישראליות ,אנטי-ציונות ואנטישמיות(.

נספחים
 .6להלן שלושה נספחים:
א .נספח א' -הראיון ,שהעניק חסין אורוצ' והתגובות עליו.
ב .נספח ב' -חסין אורוצ' ,סגן מנהיג .IHH
ג .נספח ג' -דוגמאות להתבטאויות אנטישמיות של בולנט ילדרים בעבר.
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נספח א'
הראיון ,שהעניק חסין אורוצ' והתגובות עליו
 .1ב 16-בדצמבר  2012העניק חסין אורוצ' ,סגן מנהיג  ,IHHראיון לערוץ האסלאמיסטי "קנאל ."A
הראיון סוקר בעיתון האסלאמיסטי  17) yenisafakבדצמבר( בכתבה ,שכותרתה" :כל תורכי ,שסייע
לישראל ,ישלם!" בראיון צוטט חסין אורוצ'" :בין החיילים הישראלים ]שהיו[ על גבי הספינה ]ובמהלך[
החקירה .היו כאלה ,שדברו תורכית ]הערה :חסין אורוצ' נעצר על גבי ה"מרמרה" ונחקר לאחר הגעתו
לישראל[ .הם היו בסביבה מרגע נחיתתם מהמסוקים ועד הגעתנו לשדה התעופה .דוברי התורכית היו
אלה ,שנהגו בנו בקשיחות ,העליבו אותנו ואיימו עלינו" .חסין אורוצ' הוסיף ,כי חלק מאותם החיילים
הכריזו" :אנחנו חיים בתורכיה" .הוא ציין כי לנוכח ה"עובדה" ,שנכחו על גבי ה"מאוי מרמרה" חמישה
חיילים דוברי תורכית ,דרש  IHHממשרד החוץ ומשרות והמודיעין התורכי ) (MITלהתחקות אחר
החיילים דוברי התורכית על מנת להעמידם לדין .תורכיה ,לדבריו ,תעמיד את כל המשאבים
הנחוצים לשם גילוי חמשת החשודים האלה והעמדתם לדין .לטענתו זוהו שמות חמשת החיילים
התורכים והחקירה בעניין זה נמשכת ) 17 ,yenisafak.com.trבדצמבר .3(2012
 .2עלילה אנטישמית זאת ,גררה תגובה מצידו של אברהם )אייב( פוקסמן ,נשיא הליגה נגד השמצה
בארה"ב ) .(ADLבמכתב ,שהופנה לשגריר תורכיה בוושינגטון נאמק טאן )22) (Namk Tan
בדצמבר( כתב אברהם פוקסמן ,כי ההאשמות המעורפלות שהועלו עלולות ליצור תחושה של פחד
בקרב הקהילה היהודית ,אשר במשך דורות חשה עצמה מוגנת ע"י ממשלת תורכיה .הוא הוסיף ,כי
אם לממשלת תורכיה יש מידע ספציפי אודות אדם זה או אחר ,עליה לחשוף אותו באופן מיידי,
אולם"if the news reports are unfounded or misleading an immediate and public :
) clarification is needed".אתר .(ADL
 .3בתגובה לפניית אייב פוקסמן פרסם משרד החוץ התורכי הבהרה בכל הנוגע לידיעות אודות
מעורבותם של יהודים תורכים בפרשה .4בהודעה שפרסם דובר המשרד בתגובה לשאלה )22
בדצמבר( .נאמר ,כי ההליכים המשפטיים הנערכים סביב "המתקפה הישראלית המזוינת" על
ה"מרמרה" הינם לגיטימיים ,והם ימשכו .אולם ,מוסיפה ההודעה ,בידיעות שפורסמו בעניין זה נכללו
באופן מצער האזרחים היהודיים בתורכיה .בהמשך נאמר ,כי אין להכליל בטענות המועלות נגד
חשודים מסוימים )קרי ,ישראלים( את אנשי הקהילה היהודית בתורכיה ,שהינם אזרחים תורכיים שווי
זכויות .ההודעה קובעת כי היהודים חיים במשך מאות שנים בתורכיה ,בה מצאו מקלט מרדיפות.
בסיום ההודעה נאמר ,כי תורכיה מתנגדת לגזענות ולאנטישמיות ורואה בהן פשע נגד האנושות .כמו
כן היא דוחה בתוקף את הפרסומים בתקשורת הבינלאומית כאילו קיים יחס שונה ומפלה כלפי יהודי
תורכיה.

 Yenisafak 3הינו עיתון אסלאמיסטי המקורב לממשל התורכי.
 4משרד הפנים התורכי או משרד המשפטים נמנעו מלהתייחס לפרשה.
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נספח ב'
קוים לדמותו של חסין אורוצ' ,סגן נשיא IHH

חסין אורוצ' )במרכז( )(dunyabizim.com

 .1חסין אורוצ' נולד ב 1969-במלטיה ) ,(Malatyaשבמזרח תורכיה .אחד מארבעת בניו של מורה,
אביו היגר לאיסתנבול בהיות חסין בן  ,4על מנת להקנות לבניו חינוך טוב יותר.
 .2בתום לימודיו בתיכון התקבל חסין אורוצ' ללימודי המתמטיקה באוניברסיטת בוספורוס .מאחר ולא
הצליח

בלימודיו

הוא

עבר

לחוג

ללימודי

תיירות

ומלונאות

וסיים

אותו

בהצלחה

).(www.ikradernegi.com
 .3בעת לימודיו באוניברסיטה החל להיות פעיל בארגון הנוער הלאומי ) .(MGVבהמשך החל ללמוד
לימודי דת ,והיה פעיל בקרב הסטודנטים .במסגרת פעילות זו הוא הכיר את בולנט ילדרים ושאר חברי
הנהגת .(www.ikradernegi.com) IHH
 .4חסין אורוצ' הצטרף ל IHH-בשנת  ,1992השנה בה הוקם הארגון ,כתגובה על המצור שהטילו
הסרבים על סריבו .הקשר בינו לבין בולנט ילדרים ,מנהיג  ,IHHהתהדק כשעבד אורוצ' במלון
איליג'אק ,שבבעלות אחד מקרובי משפחתו .במלון זה ארח אורוצ' פליטים מבוסניה ואורחים של ה-
 .IHHבהמשך הוא שימש כמתורגמן של בולנט ילדרים וביקר במסגרת תפקידו בעשרות מדינות
ברחבי העולם ).(dunyabiz.com
 .5בסוף שנות התשעים של המאה הקודמת נעצר אורוצ' ע"י הממשל התורכי הקודם ,ככל הנראה
כחלק מהפעילות דאז נגד  IHHוארגונים אסלאמים-רדיקלים אחרים .הוא זכה לחנינה ושב ללמוד
משפטים באוניברסיטה )אך לא סיים לימודיו(.

273-12

6
 .6חסין אורוצ' ,המשמש כיום כסגן נשיא  ,IHHמטפל בקשר של הארגון עם ארגונים וממשלות ועם
התקשורת .בתוקף תפקידו הוא נטל חלק בהכנות הלוגיסטיות לקראת משט ה"מאוי מרמרה" )היה
אחראי על הקשר עם הארגונים האחרים ,שהשתתפו במשט( .אורוצ' השתתף במשט ה"מרמרה"
ובמהלך העימות האלים נגד צה"ל הוא נעצר ,הובא לישראל ,נחקר ושוחרר.
 .7בראיון שהעניק חסין אורוצ' לאחר ששוחרר ממעצרו הוא ציין ,כי כל נוסעי ה"מרמרה" היו מוכנים
למות כ"שהידים" .שכן ,לדבריו ,מטרת המשט הייתה להגיע לעזה או להיהרג )אלג'זירה 5 ,ביוני
.(2010
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נספח ג'
דוגמאות להתבטאויות אנטישמיות של בולנט ילדרים
 .1בולנט ילדרים מנהיג  IHHמרבה בהתבטאויות בעלות אופי אנטישמי מובהק בהן מחליפה
המילה "ציונות" את המילה "יהדות" .כך למשל:
א .בטקס אזכרה להרוגי משט ה"מרמרה" ,שנערך ב 7-באפריל  2011בדרום תורכיה ,נשא
בולנט ילדרים נאום בו השווה את הציונות לווירוס .הוא ציין ,כי מתארגן משט נוסף לעזה
בהוסיפו" :יש לנו רק בעיה אחת )והיא( הווירוס המכונה ציונות" ) 7 ,haberler.comבאפריל
.(2011
ב .בטקס יציאת הספינה "מרמרה" מנמל איסטנבול ) 23במאי  (2010נשא בולנט ילדרים
נאום מתלהם .בנאומו הוא השווה את ישראל לנאצים בהאשימו אותה ,בין השאר בבניית מחנות
ריכוז עבור הפלסטינים" :ישראל מתנהגת כמו שהיטלר נהג ביהודים .היטלר בנה מחנות ריכוז
בגרמניה .כיום הציונות בונה מחנות ריכוז בישראל" )אתר  IHHבשפה התורכית 23 ,במאי
.5(2010
ג .ב 14-בנובמבר  2010העניק בולנט ילדרים ראיון לעיתון התורכי האסלאמי ,Star
שהתמקד באירועי ה"מרמרה" .בתחילת הראיון התבקש ילדרים להתייחס להצעה ,שהועלתה
בקונגרס האמריקאי ,להכריז על  IHHכארגון טרור .במוקד תשובתו המפורטת עמדה הטענה
לפיה "ארה"ב נמצאת בשליטת הציונות" .6בדבריו ציין ילדרים:
 (1ההצעה להכריז על  IHHכארגון טרור נולדה בעקבות אירועי ה"מרמרה" ,ביוזמת חברי
קונגרס ממוצא יהודי .היא ממחישה עד כמה הציונים משפיעים על החיים בארה"ב
ומצליחים לשעבד אותה .איסוף החתימות בקונגרס לצורך הגשת ההצעה ממחיש יותר מכל
את "פרצופו המלוכלך" של הקונגרס .לדברי ילדרים ,אם היוזמה תתקבל ,יאפשר הדבר
"להראות את פרצופם המלוכלך של הציונים בארה"ב".
 (2בולנט ילדרים ציין ,כי הציונים נוהגים לומר" :השיגו לנו את הכספים של מדינה כלשהי,
אנחנו כבר נדאג לחוקק חוקים כאוות נפשנו ,ובכך ננהל את אותה מדינה" .הוא הוסיף ,כי
לפי השיטה הנהוגה בארה"ב "הכספים שהציונים מעמידים מאפשרים את בחירת
הסנאטורים והשרים" .הנשיא אובמה חושש מפני תופעה זאת וכפועל יוצא מכך ארה"ב,
 5המוטיב של מחנות ההשמדה בא לידי ביטוי במשט ה"מרמרה" .במהלך חילופי הדברים עם הספינות שהשתתפו במשט
ה"מרמרה" נאמר להם ,כי עזה נמצאת תחת סגר והם לא יוכלו להיכנס אליה .הדוברים בספינות הגיבו בנחישות להגיע לעזה
בשילוב דברי נאצה )באנגלית( כמו" :תחזרו לאושוויץ".
 6פירוט ראו לקט מידע מה 6-בדצמבר " :2010בולנט ילדרים ,מנהיג  ,IHHהעניק לאחרונה ראיון ,שהתמקד באירועי
ה"מרמרה" ובכוונת ארה"ב להכריז על  IHHכעל ארגון טרור .בתשובתו ,בעלת מאפיינים אנטישמיים ,טען ילדרים כי ה"ציונים"
שולטים על ארה"ב ונשיאה ועל התקשורת העולמית .הוא שב והאשים את ישראל ב"טבח" מכוון של נוסעי ה"מרמרה" והגן על
הסיוע ש IHH-מגיש לחמאס".
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בהצבעתה באו"מ" ,הציבה את עצמה בשורה אחת עם הציונים הכובשים ,הלא צודקים וחסרי
הצדק" .הוא הוסיף וציין כי "כך יכול אובמה ,בעת כהונתו ,לאפשר לציונים לשעבד אותו".
 IHH (3לא ישתף פעולה עם הקונגרס האמריקאי" .אנחנו הצודקים .כל העולם מודע
לצדקתנו" .לדבריו עוצמת הציונות בארה"ב נחלשה בהוסיפו ,כי המוסלמים שבה ,למרות
המצוקות והעינויים להם הם חשופים ,מייצגים יפה מאוד את האסלאם .התקשורת
האמריקאית ,הפועלת תחת השפעה ישראלית ,התייצבה כמקובל לצד ישראל .עם זאת,
לדבריו" ,התקשורת האמריקאית החלופית הגיעה לעוצמה שלא הייתה מוכרת בעבר" .לדבריו
גם ארגוני זכויות האדם ,שמספרם הולך וגובר ,הצליחו להתמודד מול המניפולציות
הישראליות.
 (4בהמשך נשאל בולנט ילדרים ע"י המראיינת כיצד הוא מציע להתמודד עם "התקשורת
העולמית" ,שגם היא תמכה בישראל ותקפה את  .IHHתשובתו לשאלה זאת נוצלה גם היא
להתקפה אנטישמית :לדברי ילדרים ה"ציונות" שולטת בעולם בארבעה תחומים :תעשיית
התרופות ,תעשיית המזון ,תעשיית הנשק והתקשורת .התקשורת מעניקה עוצמה רבה
לתחומי הדלק ,הפיננסים ,והנשק .כל אלו יוצרים בסיס ל"הפעלת התקשורת" ברחבי
העולם ע"י הציונות" .הציונים רוכשים כלי תקשורת בכל העולם".

כותרת הראיון ,בעל האופי האנטישמי ,של בולנט ילדרים לעיתון התורכי Star
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