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

ארגון  IHHהתורכי ,שהנהיג את המשט
האחרון בהובלת "המרמרה" ,ממשיך להוביל
מסע הסתה נגד ישראל ,תוך אימוץ הדרישות
הפלסטיניות המקסימליסטיות ,קריאות
לחיסול הישות הציונית ושימוש במיתוס
הגבורה של "המרמרה"

טקס קבלת הפנים לספינה "מאוי מרמרה" בנמל איסטנבול.
במהלך הטקס הושמעו קריאות "מוות לישראל"
http://yenisafak.com.tr/
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כללי
.1ארגון  IHHהתורכי ,שנטל חלק מרכזי במשט האחרון ,ממשיך להוביל מסע הסתה נגד
ישראל בתורכיה ומחוצה לה .במסגרת מסע ההסתה עושים דוברי  IHHשימוש רב "במיתוס
הגבורה" של "המאוי מרמרה" ומאמצים את הדרישות הפלסטיניות המקסימליסטיות,
כולל התביעה להחזרת הפלסטינים "ליפו ,תל אביב וחיפה".

 .2מנהיג  IHHבולנט ילדרים ממשיך להכפיש את ישראל תוך עשיית שימוש במוטיבים
אנטישמיים .1כך ,טען לאחרונה כי "הציונים" שולטים על ארה"ב ועל התקשורת העולמית.
הוא שב והאשים את ישראל ב"טבח" מכוון של נוסעי "המרמרה" וטען ,כי השתלטותה על
הספינה נועדה לבסס בעלותה על אוצרות הנפט והגז בים התיכון )ובוצעה במקום בו
רוצה ישראל להפיק גז תת ימי( והגן על הסיוע ש IHH-מגיש לחמאס.

 .3מגמות אלו בוטאו באחרונה בשלושה אירועים נוספים:
א.

טקס קבלת פנים ל"מאוי מרמרה" בנמל איסטנבול ב 27-בדצמבר .בטקס
השתתפו אלפי בני אדם ובו נכחו משפחות הרוגים ונציגים ממדינות שונות ביניהם
מחמד

צואלחה,

חמאס

פעיל

בבריטניה

ופעיל בארגון משטים .בטקס לא השתתפו נציגים בכירים של ממשלת תורכיה.
המשתתפים

השמיעו

קריאות

"מוות

לישראל"

)אלג'זירה,

 26בדצמבר  ,2010ייני שפאה 27 ,בדצמבר .(2010
ב.

טקס קבלת פנים לשיירה האסיאתית בעת סיורה במספר ערי שדה בתורכיה
)היא לא הגיעה לאיסטנבול( .חברי השיירה נתקבלו ע"י נציגים בכירים של ארגון
 .IHHמעבר השיירה נוצל למפגן שנאה כלפי ישראל הגם שהוא לא זכה לכיסוי
תקשורתי נרחב בתורכיה.

ג.

טקס חנוכת בניין מגורים שנבנה בעיירה ג'באליא בחסות  ,IHHשבו הביע נציג
 IHHתקוותו לחזרת הפלסטינים ליפו ,תל אביב וחיפה.

1

ראו לקט מידע מה 6-בדצמבר " :2010מנהיג  IHHבולנט ילדרים ,העניק לאחרונה ראיון שהתמקד בכוונת ארה"ב להכריז
על  IHHכעל ארגון טרור ובאירועי "המרמרה".
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טקס קבלת פנים ל"מאוי מרמרה" בנמל
איסטנבול
.4

ב 26-בדצמבר קיים ארגון  IHHטקס קבלת פנים בנמל איסטנבול לספינה "מאוי
מרמרה" שחזרה משיפוצים .הספינה ,שקושטה בצילומי תשעת ההרוגים בעימות עם
צה"ל ודגלי פלסטין ,התקבלה ע"י אלפי בני אדם שהשמיעו קריאות "מוות לישראל".
בטקס נכחו משפחות הרוגים ונציגים ממדינות שונות ביניהם מחמד צואלחה ,פעיל
חמאס בבריטניה הנוטל חלק פעיל בארגון משטים .בטקס לא השתתפו נציגים

בכירים של ממשלת תורכיה)אלג'זירה 26 ,בדצמבר  ,2010ייני שפאה 27 ,בדצמבר .(2010
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מנהיג  IHHבולנט ילדרים נשא במהלך הטקס נאום שנועד להעצים את מיתוס
הגבורה

סביב

"המרמרה",

בו

שיבח

את

המאבק

בחיילי

צה"ל

וטען כי ישראל תקפה את הספינה "בעשרות סירות ,ספינות מלחמה ,מסוקים ואפילו
צוללות" וכי "החיילים הישראליים השתמשו בכל כלי הנשק האפשריים פרט לנשק
גרעיני" .בנאומו הוא הודה ,כי הנוסעים נאבקו בכוח עם חיילי צה"ל ושאל האם הם ציפו מהם
שלא יתנגדו בכוח לדבר שכזה.

.6

ילדרים הכריז ש]ארגונו[ יאבק נגד "הזוהמה של ישראל" וקרא ל"הסרת העול
שישראל מהווה מעל גבו של המזרח התיכון" .הוא גם מתח ביקורת על מנהיגי מדינות
האסלאם "שלו רצו בכך ,היה ביכולתם להסיר את הציונות מעל האדמה" .עוד אמר ,כי
בטווח הזמן הקרוב ישוטו נציגים "ממאה מדינות לפחות" לעזה ,עד להסרת "המצור" מעליה
לגמרי ) ייני שפאה  26בדצמבר .(2010

טקס קבלת הפנים לספינה "מאוי מרמרה" )(http://www.yeniakit.com/
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מפגן שנאה לישראל בעת קבלת פנים של
 IHHלשיירה האסיאיתית שעברה בתורכיה
.7

ארגון

IHH

פרס

את

חסותו

על

השיירה

האסיאנית,

שהגיעה

לתורכיה

ב 17-בדצמבר בדרכה לרצועת עזה )דרך נמל לד'אקיה שבסוריה( .בעת סיור השיירה
במספר ערי שדה בתורכיה )היא לא הגיעה לאיסטנבול( נתקבלו חברי השיירה ע"י
נציגים בכירים של ארגון  .IHHמעבר השיירה נוצל למפגן שנאה כלפי ישראל הגם
שהוא לא זכה לכיסוי תקשורתי נרחב בתורכיה )למעט כיסוי באתר  ,IHHבמקומונים של
המחוזות בהם ביקרה ,ובעיתונות התורכית האסלאמיסטית(.

.8

בעיר דיארבקיר ,שבמזרח תורכיה ,התקיים לכבוד השיירה טקס בנוכחותו של בולנט
ילדרים ,ראש ארגון  .IHHהקהל נשא את דגלי פלסטין ושלטים התומכים בחמאס ,וכן

כרזה עליה תמונתו של אחד מהרוגי המאוי מרמרה אשר נטען ,כי הנו "צאצא של
צלאח אלדין" .ילדרים הדגיש בנאומו ,כי כעת על ישראל להתעסק עם "כל הצלאח
אלדינים" והדגיש ,כי  IHHעומד לצדם של המדוכאים בכל מקום" :בתורכיה ,בכורדיסטאן,
בקווקז ובבוסניה" ) 19 ,Diyarbakirsoz.comבדצמבר .(2010

ראש ארגון  ,IHHבולנט ילדרים ,נואם בטקס קבלת פני השיירה
)אתר  20 ,IHHבדצמבר (2010

5
 .9במהלך

הטקס

הונפו

דגלים

פלסטינים

וכרזות,

שכללו

סיסמאות

בגנות ישראל וקריאות לאחדות המוסלמים .בין הכרזות שהונפו :שלט ובו הסיסמא
"כל מקום הוא פלסטין ,כל מקום מהפיכה" ,שלט המזכיר את קרב ח'ייבר ,בו הרגו צבאות
האסלאם בשבטים יהודיים שהתנגדו למחמד והכפיפו אותם למרות האסלאם; כרזה
גדולה הנושאת את תמונתו של שיח' יאסין ,מייסד חמאס; כרזות "מוסלמי מתי תתעורר"
ו"הלאה ישראל ,לכי לעזאזל" ועוד )אתר  20 ,IHHבדצמבר .(2010

שלטים שהונפו בעת הטקס לכבוד השיירה .למעלה " :כל מקום הוא פלסטין ,כל
מקום מהפיכה"  ,שלט המזכיר את קרב ח'יבר .למטה מימין :כרזה עליה תמונתו של
שיח' יאסין ,מייסד חמאס ,ומתחתיו כרזה "מוסלמי מתי תתעורר" .למטה משמאל:
"הלאה ישראל ,לכי לעזאזל" )אתר  20 ,IHHבדצמבר (2010
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טקס חנוכת בניין מגורים בשכונת ג'באליא
בחסות IHH
.10

ב 15-בדצמבר  2010התקיים ברצועת עזה טקס חנוכת בניין מגורים ,שנבנה מחדש

לאחר שנפגע במהלך מבצע "עופרת יצוקה" .הבניין ,בעיירה ג'באליא ,שמצפון מזרח
לעזה ,הסמוכה לגבול עם ישראל )וממנה מתבצע לא אחת רקטות לעבר יישובי הנגב
המערבי( ,נבנה במימון ארגון  IHHהתורכי בפיקוח משרד העבודות הציבוריות של חמאס.
בטקס ,שהתנהל בראשות מחמד כאיא ,נציג  IHHברצועת עזה ,2השתתפו בכירים בממשל
חמאס ובהם יוסף אלמנסי השר לעבודות ציבוריות ,עיסא אלנשאר יועצו של אסמאעיל
הניה ,ואישי ציבור נוספים )אתר  23 ,IHHבדצמבר .(2010

הטקס החגיגי בראשות מחמד כאיא נציג  IHHברצועת עזה )אתר חמאס(
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במהלך הטקס ,בו נמסרו מפתחות הדירות למשפחות ,נשא מחמד כאיא ,נציג IHH
ברצועה נאום אנטי-ישראלי .לדבריו" :אנו ) (IHHמייצגים את תורכיה ,והמטרה והאינטרס
שלנו אינם להאכיל את העם הפלסטיני ולספק לו מוצרי מזון ,אלא לסייע לעם זה לעמוד
על רגליו מול העושק מצד הכיבוש ולסייע לו להתעמת עם אויביו .אנו בטוחים שאם הכוח
על אדמה זו )קרי :ממשל חמאס בעזה( ,היה נכנע לתכתיבים האימפריאליסטיים היו
זורמים אליו כספים מכל עבר ,אך כוח זה סרב )להיכנע( לכל התכתיבים ועמד איתן מול
האתגרים שעמדו מולו" .מחמד כאיא מוסיף" :אנו כעם תורכי מוסלמי נמשיך לעמוד לצד
העם הפלסטיני .רוחנו )ניצבת( לצד הרוח שלהם; כספינו )ניצבים( לצד כספיהם ,נשאר
לצדם ונסייע להם" .בהמשך הודה כאיא לאנשים שנטלו חלק בשיפוץ המבנה בהדגישו,
כי "יום יבוא שבו הפלסטינים יבנו את בתיהם ביפו ,תל אביב וחיפה".3

 2סניף  IHHברצועת עזה פועל מאז ינואר  .2008בנובמבר  2009נשלח פעיל  IHHנוסף עזאת שהין לפתוח סניף של
 IHHגם בגדה המערבית .שהין העביר כמה אלפי דולרים מהארגון לקרנות סיוע של חמאס .הוא נאסר באפריל 2010
בחשד למימון טרור ותמכה בחמאס וגורש מישראל לתורכיה עפ"י בקשת התורכים .מחמד כאיא ממשיך לפעול ברצועה
כנציג  IHHוהוא מגלה פעלתנות רבה .
 15 ,http://samanews.com/index.php?act=Show&id=83670 3בדצמבר  .2010מחמד כאיא כינה את תל אביב "תל
אלזהור" תל הפרחים צורת שערוב דומה לתל אלרביע )התרגום המילולי של תל אביב לערבית(.
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מחמד כאיא ,נציג  IHHברצועה
http://mohammed-74.maktoobblog.com/page/2

טקס גזירת הסרט שני מימין :מחמד כאיא נציג
 IHHלצדו יוסף אלמנסי השר לעבודות ציבוריות
http://www.mashhad-as.net/?p=3832
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יוסף

אלמנסי,

השר

לעבודות

ציבוריות

בממשל

חמאס

התייחס

בדבריו לעובדה שהבניין ממוקם בקרבת הגבול )הבינלאומי(" :אנו נמצאים על הגבול בר
החלוף אותו יצר הכובש "...הוא הביע הערכתו לעם התורכי המסייע לפלסטינים
ובמיוחד לארגון  IHHהמממן פרויקטים של בנייה בעזה ,בהוסיפו" :למרות השוני בין
העמים והשפה מטרתנו )קרי מטרת הערבים והתורכים( אחת והיא שחרור פלסטין ]כולה["
)פלסטין ביטאון חמאס(.

