מרכז המידע למודיעין ולטרור
על שם אלוף מאיר עמית
המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(
 30במאי 2011

הרכב הארגונים המתעתדים להשתתף במשט
לרצועת עזה ) 23עד כה( ,דומה לקואליציה
ההטרוגנית ,שארגנה את משט ה"מרמרה" .שלושת
"ארגוני הליבה" הינם ) IHHתורכיה(ECESG ,
)אירופה( ו) FGM-ארה"ב( ,המזוהים עם האסלאמיזם,
ובפרט עם האחים המוסלמים ועם השמאל הקיצוני.
אליהם חברו ארגונים אנטי-ישראליים מרחבי העולם,
ביניהם ארגונים חברתיים וארגוני זכויות אדם.

ה"מאוי מרמרה" המשופצת ,שהועמדה לרשות המשט ע"י  IHHואמורה לשמש פעם נוספת כספינת הדגל
של המשט )אתר  22 ,IHHבמאי  .(2011על סיפונה אמורים לעלות כ 500 -נוסעים מתורכיה וממדינות
נוספות.
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כללי
 .1באתר האינטרנט של  IHHהתפרסמה לאחרונה רשימה )לא סופית( של  23ארגונים
מרחבי העולם ,אשר הצטרפו למשט "צי החירות  ."2בדיקת הארגונים המופיעים ברשימה
מצביעה על דמיון ניכר להרכב הקואליציה ,שהשתתפה במשט ה"מרמרה".1
 .2כמו במשט הקודם ,גם הפעם עומדים במרכז ההכנות שלושה ארגונים וגופי-על
בעלי יכולות ארגוניות וכספיות ובמקרה אחד ) (IHHגם בעלי יכולות מדינתיות )בשל
תמיכה של תורכיה בארגון( .ארגוני ליבה אלה גילו עד כה התמדה ונחישות בהכנותיהם
)המתבצעות מזה כשנה( להוציא לפועל את המשט ,על אף קשיים לוגיסטיים ומדיניים.2

לוגו המשט ,המכונה "צי החירות (derryfriendsofpalestine.org) "2

 .3הבולט שבקרב הארגונים ה"מתמחים" בארגון משטים ,והמובילים את ההכנות למשט
הנוכחי ,הינו ) IHHארגון אסלאמיסטי תורכי אנטי-ישראלי ואנטי-מערבי( .שותפיו האסטרטגים
של  IHHלארגון המשט הינם שני גופי-על ה"מתמחים" בארגון פרוייקט המשטיםECESG :
)התארגנות אירופאית ,שבסיסה בבריטניה ,שבולטים בה ארגונים ופעילים בעלי זיקה
אידיאולוגית לאחים המוסלמים(; ו) FGM-התארגנות שמקורה בשמאל הקיצוני בארה"ב(.

 1הבסיס להשוואה בין הרכב המשט הנוכחי להרכב משט ה"מרמרה" הינו ניתוח הרכב נוסעי ה"מרמרה" ,כפי שהופיע
במסמך של מרכז המידע מה 26-בספטמבר " :2010בקרב נוסעי וארגוני הספינה "מרמרה" בלטו פעילי האסלאם
הקיצוני ,האנטי-ישראלי והאנטי-מערבי ,מתורכיה ומהעולם הערבי בהובלת ה ;IHH-אליהם חברו פעילים וארגונים
המזוהים עם השמאל הקיצוני האירופי ומתנדבים ,שנענו לקריאה לסייע לפלסטינים ברצועה ,ולא שותפו בתוכניותיו
האלימות של ה."IHH-
 2במוקד הבעיות עמם מתמודדים מארגני המשט עמד ועומד הקושי בגיוס סכומי כסף גדולים הנחוצים לרכישת
הספינות .קושי נוסף הינו בתחום המדיני ונובע מכך שהקהילה הבינלאומית מסתייגת מהמשט )כולל ארה"ב,
מזכיר האו"מ ,האיחוד האירופי ומדינות מערביות כמו צרפת ,ספרד ,דנמרק ,הולנד וקנדה( .בכיר ב ECESG-הצהיר
לאחרונה ) 29במאי( כי ההכנות להוצאת המשט תימשכנה חרף קריאת מזכ"ל האו"מ למדינות למונעו.

3
 .4שלושת "ארגוני הליבה" הללו הם שמתווים את המדיניות והאסטרטגיה של המשט
)כפי שעשו בארגון משט ה"מרמרה"( .זאת ,באמצעות וועדת ההיגוי ),(Steering Committee
שהוקמה לצורך ארגון המשט הנוכחי ,המקיימת מעת לעת ישיבות תיאום בהשתתפות
פעילים בכירים משלושת "ארגוני הליבה" ומארגונים אנטי-ישראלים נוספים .עד כה התקיימו
ישיבות תיאום כאלה באתונה ,פריס ,אמסטרדם ,מדריד וברומא.

משתתפי ישיבת ועדת ההיגוי שהתקיימה ברומא
)אתר המשט 24 ,בפברואר (2011

 .5לצד שלושת "ארגוני הליבה" ,מופיעים ברשימת משתתפי המשט ,התארגנויות
וארגונים מאירופה )מדינות מערב אירופה וסקנדינביה ,בהן בולטת בריטניה( ,צפון אמריקה
)ארה"ב וקנדה( ואסיה .ההתארגנויות המקומיות מרחבי העולם שחברו למשט ,מאוכוונות ע"י
"ארגוני הליבה" ומקיימים ביניהם רמת תיאום טובה .עיקר עיסוקם מתמקד בהיבטים
הלוגיסטיים של ההכנות כגון איסוף תרומות ,גיוס ותדרוך מתנדבים להשתתפות במשט,
והכשרת הקרקע ההסברתית לקראת המשט .במרבית המקרים ,בשל העלויות הגבוהות ,אין
בידי ההתארגנויות המקומיות די אמצעים כדי לרכוש ספינות משלהן .כמה מהן פתרו בעיה זאת
ע"י התאגדויות אד-הוק ,לעיתים ממספר מדינות ,לשם רכישת ספינה .כמה מהם ויתרו על
רכישת ספינה והסדירו הצטרפותם לספינות של ארגונים אחרים )ל"מרמרה" של ,IHH
למשל(.
.6

מההיבט האידיאולוגי גם במשט הנוכחי ,כמו במקרה של ה"מרמרה" המדובר

בקואליציה הטרוגנית ,במסגרתה מתקיים שיתוף פעולה בין ארגונים שונים :בקצה
האחד של הקשת האידיאולוגית מצויים גופים ופעילים בעלי אוריינטציה אסלאמית-
רדיקלית מובהקת ) IHHוקבוצות אסלאמיות-קיצוניות בתורכיה ,או ארגונים ופעילים המזוהים
עם האחים המוסלמים ולעיתים גם עם חמאס באירופה(; ובקצה השני גופי-על וארגונים
המזוהים עם השמאל הקיצוני בארה"ב ובאירופה.
.7

בחלק מהמקרים מדובר בארגונים ופעילים הנוטלים חלק פעיל במתקפת הדה-לגיטימציה

נגד ישראל )יוזמות להחרמתה ,פעילות תעמולתית וכו'( .לאלו חברו ארגונים ופעילים הנאבקים
למען זכויות אדם ולמען מטרות חברתיות-פוליטיות -כמה מהם יהודים ,שלא בהכרח מזדהים
עם האידיאולוגיה וסדר היום של האסלאם הקיצוני או השמאל הקיצוני ,אולם מוכנים
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ליטול חלק בפעולות אנטי-ישראלית בשל עמדותיהם הביקורתיות כלפי מדיניות ישראל
בנושא הפלסטיני.
.8

בקרב מארגני המשט ניתן להבחין בתהליך של הפקת לקחים מהמשט הקודם.

במרכז הלקחים עומד הצורך ,בראייתם ,להקשות על ישראל ולמנוע ממנה לעצור את הגעת
המשט לרצועת עזה .יישום לקח זה נעשה בדרכים מגוונות ,למשל :ע"י הגדלת מספר
הספינות לעומת הפעם הקודמת )השאיפה היא להגיע הפעם ל 15-13 -ספינות(; הגדלת
מספר הפעילים שעל גבי הספינות )ב"מרמרה" לבדה צפויים להיות  500נוסעים והשאיפה,
כפי שהצהיר ילדרים ,היא להגיע ל 1,500-נוסעים(; הכללת ידוענים בקרב הנוסעים ,בדגש
על מדינות מערב אירופה ,ארה"ב וקנדה ,עימם מקיימת ישראל יחסים טובים
)פוליטיקאים ,אמנים ואנשי תקשורת( .גיוס יהודים ואולי אף ישראלים לשורות משתתפי
המשט ,על מנת לגביר את הלגיטימיות )והאטרקטיביות התקשורתית( שלו .בנוסף ,נראה ,כי
המארגנים מתכננים גם להקשות על ישראל להשתלט על הספינות באמצעות מהלכי
התרסה וגילוי התנגדות פאסיבית העלולים ,להערכתנו ,להתדרדר להפעלת אלימות )כפי שהיה
במשט הקודם( .כמו כן ,נערכים המארגנים להקשות על ישראל לטפל בעצורים מקרב משתתפי
המשט.
 .9אנו מתרשמים כי גם הפעם ממלא ארגון  IHHהתורכי תפקיד מרכזי בארגון המשט.
כמו במשט הקודם ,כך גם הפעם צפויה ה"מאוי מרמרה" שגויסה ע"י  IHHלשמש
כספינת הדגל של המשט .על סיפונה יהיו ,כל הידוע לנו ,פעילי ) IHHוארגונים
אסלאמיסטים תורכיים( ,אנשי תקשורת ולהערכתנו גם פעילים מוסלמים\ערביים
ממדינות שונות .להערכתנו בין נוסעי ה"מרמרה" יהיו גם פעילי  IHHובעלי בריתם
שהשתתפו במשטים ושיירות קודמים ,וצברו ניסיון בעימותים עם צה"ל ועם וכוחות
הביטחון של מדינות ערביות .על רקע זה ,ועל רקע הצהרות מנהיג  ,IHHכי הוא מוכן
להקריב שהידים נוספים למען המשט ,יש לקחת בחשבון התנהגות פרובוקטיבית של
נוסעי ה"מרמרה" ,ברמת אלימות גבוהה מזו של נוסעי שאר הספינות.
 .10ברשימת הארגונים שבאתר ) IHHבאנגלית ,תורכית וערבית( לא מופיעים בשלב זה
שמות

ארגונים מהעולם הערבי\אסלאמי,

ובכלל

זה

גם

לא

שמות

ארגונים

אסלאמיסטים מתורכיה ,בעלי בריתו של ) IHHשהשתתפו במשט ה"מרמרה"( .זאת למרות
שמשלחות ערביות נערכות להשתתף במשט והועדה הירדנית למשט )בה בולט חלקם
של האחים המוסלמים( אף הודיעה כי מתקיימים דיונים לרכישת ספינה במימון ערבי.3
להערכתנו הדבר נובע בעיקר מחשש מארגני המשט שמא פרסום שמות ארגונים ופעילים בעלי
אופי אסלאמי-קיצוני ,עלול לפגוע במאמצים להציג את המשט כפרויקט שנועד לקדם
את השלום וזכויות האדם ולהקשות על מאמצי ההרגעה של הקהילה הבינלאומית
מפני הישנות מקרי האלימות .בנוסף לכך ,לא מופיעים שמות ארגונים או פעילים
מישראל ,אשר גם הפעם צפויים להצטרף למשט.

 3על פי הודעת הועדה הירדנית ,המארגנת את המשלחת המקומית ,היא תתרום  20%מעלות הספינה הנאמדות
בכ 1,600,000-יורו )אלסביל ,ביטאון האחים המוסלמים בירדן 23 ,במאי(.
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נספח
ניתוח רשימת הארגונים המשתתפים במשט
)על בסיס הרשימה שהופיעה באתר האינטרנט
של (IHH

כללי

 .1להלן כמה מסקנות העולות מבחינת רשימת הארגונים המשתתפים במשט:
א .המשלחות מהמדינות השונות הינן על פי רוב התארגנויות אד-הוק או גופי-על,
שהוקמו

אד-הוק

לצורך

המשט.

חלק

ניכר

מהארגונים

והפעילים

השותפים

להתארגנויות הללו נוטלים חלק בפעילות אנטי-ישראלית במדינותיהם במסגרת מתקפת
הדה-לגיטימציה כנגד ישראל.
ב .לחלק מההתארגנויות הללו זיקה ל"ארגוני הליבה" ,המארגנים את המשט,
ובפרט ל FGM-ול .ECESG-כמו כן מצויים ברשימה ארגונים ופעילים עצמאיים ,שחברו
ל"ארגוני הליבה" ,המארגנים את המשט.
ג .ברוב אתרי הארגונים לא מוזכרים שמות פעילים המעורבים בהכנות למשט.
להערכתנו נועד הדבר להקשות על פעילות מנע לסיכול יציאת המשט .במקרים בהם
מוזכרים שמות פעילים ,חלקם מזוהים כ"בוגרי מאוי מרמרה" או כאלו שנטלו חלק
במשטים ושיירות אחרים.
ד .ניכרת אחידות בתכנים של אתרי ההתארגנויות והארגונים ,למשל הנחיות
באשר לאופן ההתנהגות של משתתפי המשט .אחידות זאת הינה ,להערכתנו ,ביטוי
ליישום הנחיות ועדת ההיגוי של המשט.
ה .במדינות רבות נעשה מאמץ רב לגייס למשט פוליטיקאים ,ידוענים ואנשי
תקשורת .לדעת המארגנים צירופם למשלחות יגביר את ההזדהות עם המשט ויעניק
פרסום ותהודה רחבים יותר למשט .השתתפות עשויה גם ,להערכת המתכננים ,למתן
את אופי התגובה של צה"ל ולהקשות על ישראל לעצור את המשט.
ו .חלק מהארגונים עדיין פועלים לגיוס כספים לרכישת הספינות והתרשמותנו
היא שבכמה מקרים הם מתקשים לעשות זאת .על פי הצהרות דוברי  IHHו ECESG-הם
חותרים להגיע ל 15-13-ספינות .להתארגנויות שאינן מתכוונות לרכוש ספינה הוקצו
מקומות בספינות אחרות ,בעיקר על גבי ה"מרמרה".
.2

להלן מאפיינים כלליים של כל אחד משלושת גופי-העל )"ארגוני הליבה"( ופרטים על

התארגנויות וארגונים נוספים מרחבי העולם שהופיעו באתר ) IHHסוף מאי(.
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מאפיינים כלליים של שלושת "ארגוני הליבה"

4

(IHH) Insani Yardim Vakfi

" – IHH .1קרן הסיוע ההומניטארי" .מדובר בארגון תורכי בעל אוריינטציה אסלאמית-
רדיקלית ,אשר הוקם בשנת  1992על רקע המלחמה בבוסניה .בעברו היה  IHHבעל אופי
ג'יהאדי מובהק וסייע לאלקאעדה ולגורמי ג'יהאד עולמי ,בעיקר בזירות בוסניה וצ'צ'ניה
)סיוע לוגיסטי ,העברות כספים ,העברות לוחמים ועוד(.
 .2בראש הארגון עומד עורך דין בשם בולנט ילדרים ,המתגורר באיסטנבול ,בעל תפיסת
עולם אנטי-מערבית ,אנטי-ישראלית ואנטישמית )המתבטאת היטב בנאומים המתלהמים
שלו( .לבולנט ילדרים קשרים הדוקים עם ראש ממשלת תורכיה ארדואן ועם צמרת הממשל
התורכי .בולנט ילדרים )יחד עם צמרת  (IHHשהה על גבי ה"מרמרה" וארגן וניהל את
העימות האלים של פעילי  IHHנגד צה"ל.

מנהיג ה IHH-בולנט ילדרים

) 7 www.ihh.org.trבאפריל (2010
 .3לארגון  IHHשלושה כובעים:
א .הכובע ההומניטארי :הארגון מקיים פעילות הומניטארית לגיטימית באיזורי מצוקה
בעולם ,בדגש על זירות בהן מתגוררת אוכלוסייה מוסלמית .פעילות זאת כוללת
העברת משלוחי מזון ,חינוך ,בניית מסגדים ועוד .מאז מעורבות מעיליו בלחימה נגד צה"ל
על גבי ה"מרמרה" ,ועל רקע חשש כי  IHHיוכרז כארגון טרור בארה"ב ,פועל  IHHבמרץ
לחיזוק תדמיתו כארגון הומניטארי )שיגור משלחות סיוע הומניטאריות לפקיסטאן ,יפן,
בחריין ,תוניסיה ולאחרונה ללוב(.
4

מידע מפורט על שלושת "ארגוני הליבה" ניתן למצוא בפרסומי מרכז המידע למודיעין ולטרור מהשנה האחרונה.
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ב .הכובע הג'האדיסטי :ל IHH-אידיאולוגיה אסלאמית רדיקלית ,אנטי-ישראלית ואנטי
מערבית .בעבר הוא סייע לאלקאעדה ולג'האד העולמי )במדינות כמו אפגניסטן,
בוסניה ,צ'צ'ניה( IHH .אף היה מעורב בפעולת טרור בארה"ב )"פיגוע המילניום" ,בחג
המולד של שנת  2000בנמל התעופה של לוס אנג'לס(" .טביעות אצבע" ברורות של
עברו הג'יהאדיסטי ושל האוריינטציה האנטי-מערבית שלו ניתן למצוא בכמה
מהתבטאויות הפומביות של בכיריו ,ובמיוחד בולנט ילדרים.
ג .הכובע הדה-לגיטימטורי IHH ,מהווה בשנה האחרונה שחקן חשוב במתקפת
הדה-לגיטימציה המתנהלת נגד ישראל ,בתמיכה של ממשלת תורכיה ,ובשיתוף
פעולה הדוק עם ארגונים אסלאמיים-קיצוניים אחרים הפועלים בתורכיה .כךIHH ,
הנהיג את משט ה"מרמרה" ,שהסתיים בעימות אלים עם חיילי צה"ל ,והעמיד לרשותו
שלוש ספינות IHH .ממלא תפקיד מרכזי גם במשט הנוכחי )"צי החירות  ("2ומעמיד
לרשותו שתי ספינות )ה"מרמרה" וספינת משא נוספת( IHH .השתתף גם ב"פעולות
תודעתיות" נוספות כמו שיגור שיירות סיוע לרצועת עזה ואירועי "יום הנכבה" ) 15במאי
.(2011
 .4הסיוע לחמאס :בשנתיים האחרונות הידק  IHHאת קשריו עם חמאס .בנובמבר  2009הוא
שלח נציג ליהודה ושומרון על מנת שירכז את העברת הסיוע הכספי למוסדות חמאס אך הוא
נעצר גורש ע"י ישראל .נציג נוסף מטעמו ,מחמט כאיא ,שוהה ברצועת עזה ומשמש איש קשר
עם חמאס .מנהיג  IHHבולנט ילדרים אף נפגש מספר פעמים עם בכירי חמאס )כולל ח'אלד
משעל ואסמאעיל הניה( .הסיוע של  IHHלחמאס בא לידי ביטוי בכמה תחומים:
א .סיוע כלכלי לממשל חמאס – הסיוע מוצג אומנם כהומניטארי אך הוא מסייע
מעשית ,פוליטית והסברתית לממשל חמאס .הסיוע ש IHH-התחייב לספק לעזה
לאחר מבצע "עופרת יצוקה" מסתכם בכ 50 -מיליוני יורו .בין השאר הוא תרם כספים
למשפחות שהידים ברצועה ,בנה בתים ותומך במערכת החינוכית של חמאס
המטמיעה את תפיסת האסלאם הרדיקלי בקרב הדור הצעיר .במהלך ההכנות למשט
הנוכחי הצהיר בולנט ילדרים כי  IHHיעביר הפעם לחמאס בעזרת תרומות שהוא
מקבל סיוע בשווי של מאה מיליוני דולרים.
ב .סיוע פוליטי-תעמולתי לחמאס –  IHHמקיים קמפיינים פוליטיים -תעמולתיים
בתורכיה ומחוצה לה לגיוס תמיכה בחמאס ומשתתף ב"אירועים תודעתיים"
אנטי-ישראליים .המסרים הפוליטיים-הסברתיים של  IHHובעלי בריתו האסלאמיסטים
הינם בעלי אופי אנטי-ישראלי )ולפעמים אנטישמי( ואנטי-מערבי ותואמים את
עמדות היסוד הקיצוניות של חמאס .כך למשל שיגרו  IHHובעלי בריתם האסלאמיסטים
משלחת לירדן ,שהשתתפה באירועי "יום הנכבה" ) 15במאי( והתעמתה )יחד עם מפגינים
פלסטינים וירדנים( עם כוחות הביטחון הירדניים .המשלחת נשאה עימה כרזה גדולה ובה
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צילומים של תשעת הרוגי ה"מרמרה" ומנהיגה ,אסלאמיסט תורכי ,הצהיר כי בעתיד "]אנו[
נגיע עד ללב פלסטין ,ונחגוג את ניצחוננו באלקדס החופשית".5

המשלחת התורכית צועדת לעבר גשר אלנבי ,ומאחוריה פעילים פלסטינים וירדניים .אנשי
המשלחת נושאים כרזה גדולה ובה צילום תשעת הרוגי ה"מאוי מרמרה" .משנתקלה התהלוכה
במחסום של כוחות הביטחון הירדניים התפתחו ביניהם עימותים אלימים ) 19 ,VELFECRבמאי
 .(2011הכתובת שעל גבי הכרזה" :דגל השהידים שלנו מתנוסס בכל העולם".

.5

מאפיין בולט של התנהלות פעילי ה IHH-ובעלי בריתו האסלאמיסטים התורכיים בעת

"פעולות תודעתיות" אנטי-ישראליות ,הינו נכונותם להפעיל אלימות למרות שהם מציגים
עצמם כפעילי שלום וזכויות אדם .אלימות זאת הופנתה בעבר הן כלפי חיילי צה"ל
)אירוע ה"מרמרה"( והן כלפי כוחות הביטחון של מדינות ערביות:
א .עימות עם כוחות הביטחון המצריים במסגרת שיירת ) VIVA PALESTINAינואר
 :(2010כ 40-פעילי  IHHמעורבים בעימות אלים עם כוחות הביטחון המצריים ,שהטילו
מגבלות על כניסת שיירת  ,VIVA PALESTINAבראשות ג'ורג' גאלווי ,לרצועת עזה .במהלך
העימותים הללו נפצעו  55מאנשי השיירה ,מהם כ 40-פעילי  .IHHבמהלך העימות עם
כוחות הביטחון המצריים התכוונו פעילי  IHHלקחת "שבויים/בני ערובה" מקרב אנשי
כוחות הביטחון המצריים )דפוס פעולה שחזר על עצמו ב"מרמרה"(.
ב .העימות עם צה"ל על גבי ה"מרמרה") :ליל ה 31-במאי –  1ביוני( פעילי  IHHניהלו
עימות אלים נגד חיילי צה"ל ,אליו התכוננו מראש )תוך הסתרת ההכנות משותפיהם
לקואליציה ומקברניט ה"מרמרה"( .ההכנות המקדימות כללו חלוקה לקבוצות לחימה,
הכנת אמצעי לחימה תקניים ומאולתרים ,תדרוך הפעילים ,חלוקת אמצעי קשר ,הקמת
חמ"ל תקשורת ועוד .על פי עדויות חיילי צה"ל השתתפו עשרות רבות של פעילים
מאומנים בלחימה נגדם ,על פי תוכנית סדירה ואכוונה מרכזית ,במטרה לפגוע בחיילי
צה"ל ולמנוע מהם בכל מחיר לעלות על הספינה .העימות הסתיים במותם של
תשעה תורכים ופציעתם של  .53לחיילי צה"ל היו שמונה פצועים )מתוכם שלושה באורח
קשה עד בינוני(.

 5ראו מסמך מרכז המידע למודיעין ולטרור" :משלחת אסלאמיסטית תורכית ,שכללה להערכתנו גם פעילי  ,IHHהייתה
מעורבת בעימותים אלימים עם כוחות הביטחון הירדניים באזור גשר אלנבי ב"יום הנכבה" .האירוע שב וממחיש את דפוס
הפעולה האלים של  IHHובעלי בריתו האסלאמיסטים במהלך "מבצעים תודעתיים" נגד ישראל ) 29במאי .(2011
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ג .עימות עם כוחות הביטחון הירדניים במהלך אירועי "יום הנכבה" ) 15במאי
 :(2011משלחת של  28פעלים אסלאמיסטים מתורכיה ,כולל פעילי  ,IHHהשתתפו
באירועי המחאה ,שהתקיימו בירדן לרגל "יום הנכבה" ) 15במאי  .(2011שישה מהם היו
"בוגרי המרמרה" והמשלחת נשאה כרזה גדולה ובה תמונות תשעת השהידים
שנהרגו על גבי ה"מרמרה" .המשלחת התורכית צעדה בראש תהלוכה של כ500-
פלסטינים וירדנים ,שיצאה מכראמה לעבר גשר אלנבי תחת הכותרת "תהלוכת השיבה".
משתתפי התהלוכה סרבו למלא אחר הנחיות כוחות הביטחון הירדניים והתעמתו איתם.
במהלך העימותים נהרג מפגין אחד ונפצעו כמה עשרות .בין הפצועים היו גם כמה חברי
המשלחת התורכית.
 .6כמו במשט הקודם ,גם במשט הנוכחי )"משט החירות  ("2ממלא  IHHתפקיד מרכזי.
בקמפיין התקשורתי שמנהל  IHHלקראת המשט הנוכחי בולטים כמה מסרים:
א .הרתעת ישראל באמצעות נאומים מתלהמים ,שהדגישו את נכונות IHH
להקריב שהידים להשגת מטרותיו ובאמצעות איום כי נכונה לישראל "הפתעה"
)שיגור מטוס? שיגור שיירות יבשתיות?( .בהקשר זה יש לראות את דברי ילדרים ,כי אם
תנסה ישראל לעצור את המשט בכוונת מארגניו לשהות בלב ים למשך זמן ממושך
)הפעילים נדרשו לשריין לפחות שלושה שבועות לשם השתתפותם במשט( .במשך זמן
זה ,לדברי בולנט ילדרים ,יעלה בידי מארגני המשט להתניע פעולות מחאה שיבודדו את
ישראל ברחבי העולם .שר החוץ התורכי עיבה את מסרי ההרתעה הללו בציינו ,כי
"תורכיה תגיב באופן הולם לכל פרובוקציה נוספת מצד ישראל בים הפתוח".
ב .הרגעת הקהילה הבינלאומית מפני הישנות מקרי האלימות .זאת ע"י הדגשה,
כי לא יהיו ברשות הנוסעים אמצעי לחימה )"אפילו ]לא[ אולר אחד" ,מטבע לשון בה
השתמש בולנט ילדרים בראיון עיתונאי גם בעיצומן של ההכנות לעימות על גבי
ה"מרמרה"( .בהקשר לכך הודיע בכיר ב IHH -כי ארגונו מוכן שהמטען שעל גבי הספינות
ייבדק ע"י משקיפים מהאו"ם או אירופאים )בעבר ,בעת משט ה"מרמרה" הדגישו
השלטונות התורכיים כי מטען הנוסעים נבדק בעת שעלו בנמל איסטנבול כשבפועל
הועלו בו אמצעי לחימה רבים וציוד צבאי רב(.
ג .העלאת הטענה בדבר "עצמאות"  IHHואי-מעורבות ממשלת תורכיה במשט:
במסיבת עיתונאים של בולנט ילדרים ) 20במאי( חזרה הטענה ,כי  IHHהוא ארגון
"עצמאי" ,וכי ממשלת תורכיה אינה מתערבת בענייניו .שר החוץ התורכי דאבוטוע'לו
חזר על טענה זאת .בפועל זוכים  IHHופרויקט המשטים לסיוע מדיני ,הסברתי
ולוגיסטי של ממשלת תורכיה ,הגם שהיא מעדיפה שלא להבליטו בפומבי .שר החוץ
התורכי נתן גיבוי תקשורתי למאמצי ההרתעה של  IHHכלפי ישראל ואפילו מועד המשט
נדחה בשל שיקולים פנים -תורכיים )לאחר מועד הבחירות בתורכיה(.
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)ECESG (The European Campaign to End the Siege on Gaza

.7

6

"הקמפיין האירופי להסרת המצור מעל עזה" ) The European Campaign to End the

 :(ECESG - Siege on Gazaמסגרת-על בעלת אופי מוסלמי ,אנטי-ישראלי ופרו-חמאסי,
הפועלת במדינות אירופה בדגש על בריטניה ECESG .מעדיפה לפעול בשיתוף פעולה עם
מסגרות-על וארגונים אחרים מסוגה המעורבים בפרויקט המשטים והשיירות )כגון ,FGM ,IHH
ו  ESESG .(VIVA PALESTINA -נטל חלק מרכזי במשט ,שהסתיים בעימות האלים על גבי
ה"מרמרה" ,יחד עם קואליציה של חמישה ארגונים אנטי-ישראליים ,בהובלת  IHHהתורכי .מאז
אותו משט עוסק  ECESGבקידום המשט הימי המשודרג )"צי החרות  ("2ו"פרויקטים
תודעתיים" נוספים כגון שיגור מטוס לרצועת עזה.
.8

 ECESGהוקמה בשנת  2007במטרה להסיר "באופן מוחלט" את "המצור" ,שהטילה

ישראל על רצועת עזה .אולם מאחורי מטרה מוצהרת זאת ,הזוכה לתמיכה בקרב ארגוני ופעילי
זכויות אדם במערב ,מסתתרות מטרות פוליטיות בלתי מוצהרות כמו חיזוק ממשל חמאס
ברצועה והערמת קשיים על מאמצי ישראל )ומצרים( להטיל פיקוח אפקטיבי על
הברחת אמצעי לחימה ופעילי טרור לרצועה ,דרך המעברים היבשתיים והנתיבים
הימיים .בעוד ש ECESG-מתמקדת בסיוע לחמאס ברצועה אין זכר באתר הארגון ובהתבטאויות
בכירי הארגון לסיוע דומה לרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון.
.9

מהבחינה הארגונית ECESG ,הינה מסגרת-על המאגדת בתוכה עשרות ארגונים

פרו-פלסטינים\פרו-חמאסים הפועלים במדינות שונות ברחבי אירופה .חלק מהארגונים
הללו קיימים במציאות ,ומגלים פעילות אנטי-ישראלית ענפה; וחלקם הינם ארגונים
קיקיונים או אף פיקטיביים .בנוסף לארגונים הנכללים במסגרת העל של  ECESGתומכים בה
פעילים רבים ,שאינם משתייכים לארגון זה או אחר .בבריטניה ,סקוטלנד ואירלנד ,בצד
פעילי מפלגות ירוקות ואנשי איכות הסביבה .חלק מההתארגנויות והארגונים המקומיים
המשתתפים במשט הנוכחי הינם בעלי זיקה ל.ECESG-

 6מידע נוסף אודות  ESESGראו מסמך מרכז המידע למודיעין וטרור מה 6-באוקטובר " :2010ארגון הקמפיין האירופי
להסרת המצור מעל עזה" ) :(ECESGמסגרת -על ,אנטי -ישראלית ופרו -חמאסית ,המשתייכת לקואליציה שהייתה
שותפה למשט האחרון ESESG .מעורב עתה בארגון משט משודרג ובשורה של פרויקטים נוספים ,שנועדו להעמיק את
בידודה של ישראל כחלק ממערכת הדה-לגיטימציה המתנהלת נגדה".
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 .10מהבחינה האידיאולוגית ECESG ,הינה מסגרת הטרוגנית ,הכוללת פעילים
אסלאמיים-רדיקלים ,פעילי שמאל )בעיקר מקרב השמאל הקיצוני( ופעילי זכויות אדם,
אנשי איגודים מקצועיים ואף פעילי איכות הסביבה .אולם ניתוח מסגרת זאת ודפוסי פעולתה
מראה כי המרכיב הבולט בקרב  ,ECESGהמניע להערכתנו את פעילותה ,הינם ארגונים
או פעילים בעלי זיקה אידאולוגית לאחים המוסלמים ולחמאס )הגם ש ECESG-נזהרת
שלא להודות בכך בגלוי( .המכנה המשותף של מרכיבי  ECESGהינו התנגדות עזה
למדיניות ישראל ובחלק מהמקרים – אף שלילת הלגיטימיות של עצם קיומה כישות
מדינית-יהודית-עצמאית.
 ECESG .11מנסה ליצור דימוי כאילו המדובר במסגרת כלל -אירופאית ,הפועלת
מבלגיה )המשרד הראשי של  ECESGממוקם בבריסל( .אולם ניתוח פעילות הארגון ודפוסי
הפעולה של בכיריו מעלה ,כי המדובר במסגרת על שבראשה עומדים מספר פעילים
פלסטינים ,כמה מהם ממוצא עזתי ,מרביתם מתגוררים בלונדון ופועלים ממנה .להלן
כמה פעילים בולטים ב:ECESG-
א .אמין אבו ראשד :פלסטיני יליד לבנון ,נושא דרכון הולנדי .בדעותיו הוא מזוהה
עם תנועת האחים המוסלמים ועם ארגונים הקשורים להם בהולנד ,ובאירופה
בכלל .ממייסדי ומבכירי  ECESGהשתתף בארגון שיירות ומשטים ונטל חלק בארגון
משט ה"מרמרה" )שהה במהלך המשט על הספינה  .(SFENDONIבעברו היה חבר
בסניף של קרן אלאקצא בהולנד ,שהשתייכה לרשת קרנות סיוע החברות
ב"קואליציית הצדקה" ,העוסקת בהעברת סיוע כספי לחמאס .לאחר שהופסקה
פעילות קרן אלאקצא בהולנד ,שינה אמין אבו ראשד את אופי פעילותו והפך
לראש ארגון פרו-חמאסי מקומי בשם Palestinian Platform for Human Rights ) PPMS
 .(and Solidarityארגון זה ,שנוסד ב ,2005 -מזוהה עם האחים המוסלמים ונחשב
לארגון הפעיל ביותר מסוגו בהולנד.
ב .ד"ר ערפאת מאדי מחמוד שכרי – יליד הכפר עתיל שבמחוז טול כרם ,כיום אזרח
בריטי ,פלסטיני במוצאו ,אב לשלושה ילדים .את תואר הדוקטור שלו עשה בנושא
הפליטים הפלסטינים ואף כתב ספר אודות מעמד הפליטים באסלאם .משמש כיושב
ראש  ECESGופעיל בארגון מזה שלוש שנים .משמש גם כמנהל מרכז השיבה
הפלסטיני ) (PRCבבריטניה .במאי  ,2010ערב צאת המשט לרצועת עזה ,נועד עם ראש
ממשלת תורכיה ארדואן ,בראש משלחת של  ,ECESGמרכז השיבה הפלסטיני ומספר
ארגונים אירופאים נוספים שביקרה בתורכיה .במהלך הפגישה אמר ,כי לתורכיה תפקיד
חשוב בהסרת המצור מעל רצועת עזה .בחודשיים האחרונים הוא פעיל בארגון "צי
החירות  "2בשיתוף פעולה עם  IHHוארגונים דה-לגיטימטורים אחרים.
ג .ראמי צאלח אסמאעיל עבדה – נולד ב 1977-בשכונת רימאל בעזה .תושב מנצ'סטר,
בריטניה .תאם במאי  2009מטעם  ECESGאת שיגורה של שיירת סיוע ,שמנתה כמה
עשרות משאיות .דובר מטעם ה ECESG-במשט האמור לצאת לרצועה בסוף יוני
.2011

12

(FGM) Free Gaza Movement

7

לוגו תנועת Free Gaza

 :(FGM) Free Gaza Movement .12מסגרת-על ,שבסיסה בשמאל הקיצוני בארה"ב,
המתמחה בארגון משטים ,היא מילאה תפקיד חשוב במשט שבהובלת  ,IHHאשר הסתיים
בעימות על גבי ה"מרמרה" והיא ממלאת תפקיד חשוב גם במשט הנוכחי .במשט הקודם
העמידה  FGMלרשות הקואליציה את היאכטות  Challenger 1ו) Challenger 2-שבהן התגלו בעיות
טכניות( ואת ספינת המטען "רייצ'ל קורי" )שהגיעה באיחור(.
 FGM .13הוקם בשנת  2006ע"י שלושה בכירי " ,ISMתנועת הסולידריות הבינלאומית",
מסגרת–על ה"מתמחה" בארגון פעולות מחאה ב"שטחים" ,שמקורה בשמאל הקיצוני
בארה"ב .שלושת הבכירים הללו ,שעודם נכללים בצמרת  ,ISMהינם :הוידה עראף )אמריקנית
בת לאב ערבי ישראלי ואם פלסטינית(; בעלה אדם שפירו )אמריקני יהודי(; וגרטה ברלין
)אמריקנית( .פעיל נוסף שנמנה על מייסדי  ISMו FGM-הינו פול לארודי )אמריקני(,
שבעקבות סכסוכים עם פעילי  FGMפרש והקים ארגון בחוף המערבי של ארה"ב בשם Free
 ,(FPM) Palestine Movementשגם היא "מתמחה" בארגון משטים לרצועה.
 FGM .14בנוי כמערכת פעילים רשתית ולא כארגון היררכי ממוסד .באתר האינטרנט של
) FGMיוני  (2010נאמר ,כי יש לו סניפים ב 28-מדינות ברחבי העולם .מהם  11סניפים במדינות
אירופה ,חמישה בצפון אמריקה )ארבעה בארה"ב וסניף אחד וקנדה( וסניף בישראל )המוגדר
באתר הארגון כ"שטחי פלסטין  .("1948חלק מההתארגנויות והארגונים המשתתפים במשט
הנוכחי הינם בעלי זיקה ל.FGM-
 .15הדמות המרכזית בקרב פעילי  FGMו ,ISM-הממלאת תפקיד חשוב בפרויקט
המשטים כולו הינה הוידה עראף .היא ילידת דטרויט ,1976 ,נוצרייה ,בת לאב ערבי ישראלי
ולאם פלסטינית ילידת בית סאחור )עיירה ממזרח לבית לחם( .היא בעלת תואר למשפטים
) (2007באוניברסיטה האמריקאית בוושינגטון והתמחתה ,במהלך לימודיה ,בנושאי זכויות אדם
וחוק בינלאומי .ב 2001 -היא הקימה את  ISMיחד עם בעלה אדם שפירו וב 2006 -הייתה ממקימי
 .FGMהוידה עראף עוינת לישראל ,שוללת את זכות קיומה ובמאמר שכתבה )בעיצומו של
טרנד המתאבדים( יחד עם בעלה אדם שפירו ,הצדיקה את הטרור הפלסטיני ..." :שום תנועה
לא אלימה לא הייתה מסוגלת להשיג את מה שהשיגה ללא תנועה אלימה מקבילה"...
) 29 ,Palestine Chronicleבינואר .(2009

 7מידע נוסף אודות  FREE GAZA MOVEMENTראו מסמך מרכז המידע מה 23-ביוני " : 2010מסמכים פנימיים של ארגון
 ,FREE GAZAשנתפסו במשט האחרון ,חושפים סתירות מהותיות בין מדיניותו האמיתית של הארגון לבין התנהלותו
הפומבית .המסמכים מעידים ,בין השאר ,כי הארגון מנסה להסתיר סיועו למשטר חמאס ,בשל הגדרת חמאס כארגון
טרור בארה"ב ובמקומות נוספים".
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 .16ב 2006 -הקימה הוידה עראף את  FGMיחד עם קבוצה של בכירי  .ISMב 2008-היא
השתתפה במשט של  FGMלרצועת עזה .ב 31 -במאי היא השתתפה במשט ה"מרמרה" ונטלה
חלק בהכנות הארגוניות למשט .במסגרת זאת ,היא השתתפה בפגישת הכנה באיסטנבול
בראשות סגן נשיא  ,IHHבה נקבעו סידורים ותאומים לקראת המשט .במהלך המשט עצמו היא
שהתה בתחילה על גבי הספינה  ,Challenger 2ששוגרה מטעם  .FGMסרטי וידאו שנתפסו ע"י
צה"ל מעידים כי היא הייתה הרוח החיה ,המארגנת והמנהיגה של הפעילים שעל גבי
הספינה .בשל תקלה טכנית נעצרה הספינה בקפריסין והוידה עראף ,יחד עם עוד כמה
מהפעילים עברו ל"מאוי מרמרה".

הוידה עראף )משמאל( מתדרכת פעילים על גבי הספינה Challenger 2

 .17מסמכים פנימיים של ארגון  ,FGMשנתפסו במשט ה"מרמרה" ,עוסקים באסטרטגיה של
הארגון ,ובתדרוכים שהוא העביר לפעיליו לקראת המשט .ניתוח המסמכים הפנימיים
והשוואתם לעמדותיו הפומביות של הארגון חושף פער ניכר בין השניים ולעיתים אף
סתירות .כך למשל:
א .במישור המשפטי :מתדרוך משפטי של  FGMמסתבר ,כי הוא מודע היטב
לבעייתיות החוקית ,שבהעברת סיוע לממשל חמאס ברצועה ,בפרט במדינה כמו
ארה"ב שם הוצאה חמאס מחוץ לחוק .מבין השיטין עולה גם ,כי הארגון על אף שהוא
מצהיר שהסיוע מיועד לאוכלוסיה הפלסטינית ברצועה ,היה מודע לכך שלמעשה הוא
מסייע לממשל חמאס .לפיכך בתדרוך משפטי לפעילים שהשתתפו במשט הוזהרו
פעיליו להימנע מכל הצהרה או פעולה העלולה להתפרש כהענקת "סיוע חומרי"
לחמאס ,על מנת שלא להפליל את עצמם בארה"ב ובמדינות נוספות )לארגון פעילים
בארה"ב והוא מגייס כספים בארה"ב(.
ב .במישור המדיני :בתדרוך המשפטי ,וכמענה לבעייתיות של הגדרת חמאס כ"ארגון
טרור" ,נאמר לפעילים כי  FGMהצהיר בפומבי שאין לו אג'נדה פוליטית ,וכי הוא
מחויב "לסיוע הומניטארי בלתי אלים" לעם הפלסטיני )הארגון רשום כ" Human Rights
 ,"Projectהגדרה שהופיעה באתר שלו( .אולם במסמך פנימי שנמצא על גבי ה"מאוי
מרמרה" הוגדרו למשט מטרות פוליטיות מובהקות ,ולא מטרות הומניטאריות )מטרות
המינימום שהוגדרו במסמך הן יצירת תהודה תקשורתית ל"מצור" על רצועת עזה,
ודרבון ממשלות זרות לנקוט צעדי ענישה נגד ישראל .העברת סיוע הומניטארי
לרצועה לא צוינה כמטרה(.
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ג .הערכות למענה לתסריטים אפשריים בעת המשט :הארגון גיבש תסריטים
"הגנתיים" לקראת המשט על בסיס הנחת מוצא שצה"ל לא יוכל לעצור את
הספינות מבלי להפעיל כוח .כמענה לתסריטים הללו מפורטות טקטיקות שנועדו
למנוע השתלטות צה"ל על הספינה .בין השאר הוזכרה הנחת מכשולים מחודדים על
הסיפון והתבצרות פעילי הארגון בחדר ההגאים ובחדר המנועים .טקטיקות אלה
אומנם נופלות בהרבה מהאלימות המאורגנת שהפעיל  ,IHHאולם מאידך אינן תואמות את
הנחיות שנתן ארגון  FGMלפעיליו ,שאסרו באופן חד משמעי שימוש באלימות ,מילולית או
פיזית .דומה איפוא כי המונח  non-violent resistanceהמופיעים בהנחיות של ארגוני זכויות
אדם שהשתתפו במשט ,נתון לפרשנות רחבה ,של הארגונים השונים ושל הפעילים
השונים ,אשר ששים להתעמת עם חיילי צה"ל.

שימוש בטקטיקות של "התנגדות בלתי אלימה"
 .18אינדיקציה לדרכי הפעולה הצפויות של ארגונים מסוגו של  FGMבמשט הנוכחי ניתן
למצוא בהנחיות לקראת המשט שפרסם ) ISMהתארגנות שבסיסה בשמאל הקיצוני
בארה"ב .בראשה עומדים בכירי  .(FGMבאתר  ISMבצפון קליפורניה התפרסמה הודעה
המעידה על היערכות לשימוש נרחב בטקטיקות של "התנגדות בלתי אלימה" אם יעצרו
הפעילים ע"י הישראלים .טקטיקות אלו ,שייקבעו בהסכמה עם צוות ההיגוי של המשט
כוללות "אי שיתוף פעולה קיצוני" במשך השהייה במעצר הישראלי וסירוב להיות מגורשים
מישראל "עד אשר יתמלאו מספר תנאים".
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 .19שתי הערות בהקשר להנחיות אלו:
א) ISM .ולהערכתנו גם ארגונים נוספים מסוגו( מרבים לנפנף בסיסמאות של "התנגדות
בלתי אלימה" ,הקליטות בפני אוזניים מערביות .אולם פרשת ה"מרמרה" ואופן
התנהלות  ISMב"שטחים" הוכיחו ,כי מושג זה עלול לעיתים להיות נתון לפרשנות
נרחבת .הארגונים אנטי-ישראליים השונים ופעילים המשתייכים ל ISM-ולארגונים נוספים
מסוגו ששים לעיתים להתעמת עם כוחות הביטחון של ישראל ומדינות ערביות ולהפעיל
"אלימות רכה" בעימותים אלו.
ב .לתשומת לב מיוחדת ראויה העובדה שהמארגנים מטעם  ISMנותנים עדיפות
לפעילים מיומנים ,בעלי ניסיון בפעילות במוקדי חיכוך ב"שטחים" ,במיוחד כאלו
שנעצרו וגורשו ע"י ישראל .גם ארגונים אחרים המשתתפים במשט הכלילו בין
המשתתפים במשט הנוכחי "בוגרים" של ה"מרמרה" ושל שיירות סיוע לרצועה .חלק
מהנוסעים הצפויים להשתתף הינם איפא בעלי ניסיון בהפעלת טקטיקות מגוונות של
התנגדות פאסיבית ואף של "אלימות רכה".
 .20יוזכר כי פעילי  ,FGMששהו על גבי הספינה  Challengerבמשט ה"מרמרה" הפעילו אלימות
פיזית ומילולית כלפי חיילי צה"ל ,אף כי לא ברמת החומרה ,שהופגנה ב"מרמרה" ע"י
 .IHHחיילי צה"ל דיווחו ,כי הספינה ביצעה התחמקות ולמעשה נדרש מחיל הים לבצע מרדף
8

"Nonviolent Resistor Application for 2011 Gaza Freedom Flotilla", Norcalism.org/flotilla.html
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לטווחים משמעותיים בכדי להגיע אליה .על גבי הספינה נתקלו החיילים בגילויי אלימות ,שכללו
אלימות פיזית ומילולית ,ניסיון להדיפת החיילים ,הסתגרות והתבצרות בתאים
מסוימים.

ארגונים והתארגנויות שחברו לשלושת "ארגוני
הליבה" )סיכום ביניים(
ארגונים והתארגנויות באירופה
בריטניהBritain 2 Gaza :
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לוגו ההתארגנות

 .21בריטניה משמשת כמוקד האירופי של מתקפת הדה -לגיטימציה נגד ישראל .המשלחת
הבריטית למשט ה"מרמרה" הייתה הגדולה מקרב מדינות המערב .על גבי ה"מרמרה"
שהו  28אזרחים בריטים ,כמחציתם מוסלמים .מהבחינה האידיאולוגית חלק מחברי
המשלחת הבריטית למשט ה"מרמרה" היו פעילים אסלאמיים קיצוניים לצד פעילי שמאל
רדיקלי.
 .22מהמידע שבידינו עולה כי בבריטניה מתארגנת משלחת גדולה גם למשט הנוכחי ,המורכבת
מחמישה ארגונים בריטים אנטי-ישראלים ,המזוהים עם האסלאם והשמאל הקיצוני.
בארגונים הללו פעילים אנשי חמאס שמצאו מקלט בבריטניה וחלקם מעורבים בפרויקט
המשטים .הארגונים הינםBritish Muslim ;Friends of Al-Aqsa ;The Palestinian Forum in Britain :
 .Stop the War Coalition ;Palestine Solidarity Campaign ;Initiativeעל פי אסמאעיל פאטל ,יו"ר
ארגון  ,Friends of Al-Aqsaישתתפו במשט הנוכחי יותר מ 30-בריטים )אתר ,Friends of Al-Aqsa
 30במאי .(2011
 .23להלן פרטים על הארגונים הללו:
א :(BMI) British Muslim Initiative .ארגון בעל אופי אסלאמי-רדיקלי ,המזוהה כזרוע
הפוליטית של האחים המוסלמים בבריטניה .הארגון הוקם בשנת  2006ועל מקימיו
נמנו מחמד צואלחה ,פעיל חמאס המתגורר בבריטניה ושותף לארגון פרוייקט
המשטים ,וד"ר עזאם תמימי ,פעיל בולט של האחים המוסלמים בבריטניה.

 9ההפניה מאתר האינטרנט של  IHHהינה לאתר של ) Viva Palestinaארגון בריטי פרו-חמאסי ה"מתמחה" בשיגור שיירות
לרצועה( ולא לאתר  ,Britain2Gazaזאת למרות ש Viva Palestina-אינה מופיעה ברשימת  23הארגונים המשתתפים
במשט.
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ב :(PSC) Palestine Solidarity Campaign .ארגון אנטי -ישראלי ,העומד בראש
הקמפיין להחרמת ישראל בבריטניה ופעיל בתחום התעמולה האנטי -ישראלית.
חברים בו בריטים ומוסלמים/פלסטינים המתגוררים בבריטניה .כמה מפעיליו השתתפו
במשט ה"מרמרה" .המשרד הראשי של הארגון נמצא בלונדון ופעילותו מבוססת על
מתנדבים )לטענתו כמה אלפים( .יו"ר הארגון הינו יו לנינג ) ,(Hugh Lenningאיש
שמאל קיצוני ,המשמש גם כסגן מזכ"ל  ,PCSאגוד המסחר החמישי בגודלו בבריטניה.

מתוך ביטאון " :PSCקריאה לחרם של מוצרים ישראלים,
כאלו שאינם מיוצרים ב"שטחים" – למשל אבוקדו הגדל
בצפון הארץ )תוכנית "המקור" של ערוץ  25 ,10באוגוסט
(2010

הפגנה של פעילי  PSCלהחרמת
מוצרים ישראלים המוצגים ע"י
המפגינים כ"פירות האפרטהייד".
בכניסה
התקיימה
ההפגנה
"טסקו"
של
לסופרמרקט

ג :Friends of Al-Aqsa .ארגון בריטי פרו -פלסטיני ,שבסיסו בעיר לסטר ,המצויה
כ 100-ק"מ מצפון ללונדון .בעיר מתגוררת קהילה מוסלמית גדולה .בראש הארגון עומד
אסמאעיל אדהם פאטל ,בריטי ,כנראה ממוצא פלסטיני ,שנטל חלק במשט ה"מרמרה".
הוא משמש גם בתפקידים בכירים ב BMI-וב ,Stop the War Coalition-השותפים לקואליציה
של הארגונים הבריטים שהצטרפו למשט הנוכחי.
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ד :The Palestinian Forum in Britain .ארגון בעל אידיאולוגיה וסדר יום פוליטי
המזוהים עם האסלאם הקיצוני .דובר הארגון הינו זאהר אלביראוי ,פעיל חמאס
המתגורר בבריטניה המשמש גם דובר  ,VIVA PALESTINAארגונו של ג'ורג' גאלווי ,ויו"ר
מועצת המנהלים של " ,PRCמרכז השיבה הפלסטיני" )ארגון בריטי המזוהה עם האחים
המוסלמים וחמאס ,שבמרכז פעילותו עומד הפצות המסר בדבר "זכות השיבה" .כמה
מבכיריו הינם פעילי האחים המוסלמים ואנשי חמאס שמצאו מקלט בבריטניה(.

ה :Stop the war Coalition .ארגון בריטי אנטי-מלחמתי' שבין בכיריו )סגן נשיא( נמנה
ג'ורג' גאלאווי העומד בראש ארגון  Viva Palestinaהמארגן שיירות לרצועה .בכיר
נוסף הינו אסמאעיל פאטל העומד בראש .Friends of Al-Aqsa

 .24בעבר דיווח אתר חמאס ,כי הארגונים הבריטיים הסכימו ביניהם על שותפות במימון רכש
ספינה עבור המשלחת הבריטית ) 11במרץ  .(Palestine-info ,2011בשלב זה נראה כי הדבר לא
עלה בידם ופעילי המשלחת הבריטית ואנשי תקשורת מטעמה מתכוונים לעלות על גבי
ה"מרמרה".

סקוטלנדFree Gaza Scotland :

לוגו ההתארגנות
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 .25התארגנות פרו-פלסטינית ,שמרכזה באדינבורו ,בעלת זיקה לFree Movement) FGM-
 .(Gazaההתארגנות מציגה עצמה כפועלת על בסיס העקרונות של "פעילות ישירה בלתי אלימה"
) (Non Violent Direct Actionעל מנת להביא סיוע הומניטארי לרצועת עזה ולעזור ליצור קשרים
בין תושבי הרצועה לבין אזרחי סקוטלנד .בנוסף לארגון המשט מקיים הארגון פעילות
תעמולתית פרו-פלסטינית בסקוטלנד.

אירלנדIrish Ship to Gaza :

לוגו ההתארגנות

.26

התארגנות הכוללת מספר ארגונים פרו-פלסטינים באירלנד .קשורה לFree Gaza -

 .Movementאתר ההתארגנות עוסק בעיקר באיסוף תרומות .אחד הפעילים בארגון הוא

Dr

.Fintan Lane
 .27קבוצה של ארבעה אמנים אירים עורכת ערבי התרמה עבור הפרויקט במסגרתם הם מוכרים
את יצירותיהם .אחד האמנים  Felim Eganאמור להצטרף למשט .כמו כן מתוכננים להשתתף
במשט האירי כמה סופרים ופוליטיקאים.

שוויץ") Bateau Suisse Pour Gaza :ספינה שוויצרית לעזה"(
") Droit Pour Tousזכויות לכל"(

לוגו הארגון

" .28ספינה שוויצרית לעזה" הינה התארגנות למשט ,שבבסיסה עומד  NGOשוויצרי בשם "זכויות
לכל" NGO .זה משתייך ל ECESG-ומעיד על עצמו ,כי הוא חותר להשגת צדק ברחבי העולם.
בפועל מתמקד עיסוקו בסוגיה הפלסטינית וב"זכויות הפלסטינים" ב"שטחים הכבושים"
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ומארגן הפגנות ,כינוסים ותערוכות .הוא מעורב גם בפעילות להחרמת מוצרים ישראלים,
במסגרת מתקפת הדה-לגיטימציה נגד ישראל.
 .29נשיא "זכויות לכל" הינו אנואר ע'רבי ) ,(Anouar Gharbiמהנדס במקצועו ממוצא
תוניסאי ,החבר ב .ECESG-שמו הוזכר כמי שהיה בעבר בכיר ב-

Association de Secours

 ,Palestinians in Switzerlandארגון שוויצרי שהשתייך ל"קואליציית הצדקה" ,העוסקת
בהעברת כספים לחמאס .הוא חבר גם בארגון Partners for Peace and Development for
) ,Palestinians (PPDPשהיה מעורב בהגשת דרישה לתובע הכללי בשוויץ לעצור את נשיא
המדינה שמעון פרס לקראת הגעתו לביקור בשוויץ )מרץ .(2011
 .30לדברי מארגני המשט הספינה שתצא מטעם "זכויות לכל" תקרא – "Freedom Flotilla
 "Stay Humanוהיא תוקדש לזכרו של העיתונאי ופעיל  ISMהאיטלקי ויטוריו אריגוני )פעיל פרו-
פלסטיני שנרצח ב 14 -באפריל  2011ברצועת עזה ע"י התארגנות המזוהה עם הג'יהאד העולמי(.

קריאה להחרמת מוצרים ישראליים )תמרים( ע"י ארגון "זכויות
לכל" – ג'נבה )(http://www.aqsa.org.uk

 .31אנואר ע'רבי הצהיר לאחרונה בשמו של  ECESGכי על אף מאמצי ממשלת ישראל לעצור
בעד המשט שלוש ספינות נוספות ,ועליהן נוסעים מגרמניה ,שוויץ ,הולנד ואיטליה,
יצטרפו למשט .הוא ציין ,כי המשט יכלול את מספר הספינות הגדול ביותר עד כה וכי שלושת
הספינות שנוספו תצאנה מנמלי מארסי )צרפת( ,גנואה )איטליה( ,והמבורג )גרמניה( )אתר
 ,ECESGלונדון 26 ,במאי  ;2011פלסטין -אינפו מבריסל 30 ,במאי(.
 .32הספינה שתצא מהמבורג תהיה גרמנית -שוויצרית והיא תחבור לשאר הספינות .יהיו בה 40
שוויצרים ובהם חברי פרלמנט ,פוליטיקאים ,אנשי תקשורת ופעילי זכויות אדם .כמו כן יהיו בה
 10פעילים גרמניים )פלסטין-אינפו ,בריסל 30 ,במאי(.
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בלגיהBelgium to Gaza :

לוגו ההתארגנות

 .33מסגרת ארגונית עבור ארגונים ופעילים בלגיים פרו-פלסטינים המעוניינים
להצטרף למשט ל"הסרת המצור" מעל רצועת עזה .אנשיה מקיימים קמפיין תקשורתי על
מנת לרכוש ספינה שעלותה עומדת על  300,000אירו .למסגרת זאת זיקה ל Free Gaza
 .(FGM) Movementיוזכר ,כי על גבי ה"מרמרה" היו רשומות שלוש נשים בעלות אזרחות בלגית,
אחת מהן התחרטה ברגע האחרון ולא עלתה על הספינה.

פעילי ההתארגנות מכנסים מסיבת עיתונאים )אתר הארגון(

 .34באתר האינטרנט של ההתארגנות הבלגית מופיעות המלצות והוראות למשתתפי
המשט ,בהם נאמר בין השאר:10
א .הוצאות הנסיעה הינן על חשבון הנוסעים )כל משתתף חויב לשלם לפחות 500
אירו(.
ב .למרות שהכוונה הבסיסית היא לשהות מספר ימים מועט ברצועת עזה על הנוסעים
להתכונן לנסיעה של שלושה שבועות לפחות.
ג .הנסיעה עלולה להיות מלווה במתח גבוה נפשי גבוה ובקשיים פיזיים.

 10הוראות מעין אלו מופיעות באתרים רבים של הארגונים השותפים למשט והם הותוו ככל הנראה על ידי וועדת ההיגוי
של המשט .לפיכך לא מצאנו לנכון לחזור ולהזכירן בהמשך.
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ד .כל נוסע יחויב לחתום על הצהרה שלא ינהג באלימות.
ה .קיים סיכון ממשי להיעצר על ידי השלטונות הישראליים.
ו .מסיבות רבות ההצטרפות למשט כרוכה בסכנת חיים משום שלישראל היסטוריה
של אלימות באזור עזה .כמה מהמארגנים של המשט קיבלו איומים אנונימיים עליהם
ועל משפחותיהם .ברצועת עזה פועלות קבוצות קיצוניות ,חלקן קשורות לאלקאעדה,
ובעבר הופנו איומים כלפי אזרחים מערביים.

גרמניהDeutsch Initiative zum Bruc der Gazablockade :

לוגו ההתארגנות

 .35התארגנות גרמנית הפועלת בשיתוף פעולה עם ארגונים פרו -פלסטינים נוספים בגרמניה
ועם  .ECESGההתארגנות חותרת לרכוש ספינה יחד עם פעילים משוויץ וממדינות
נוספות .על פי הודעת פעיל  ECESGאנואר אלע'רבי ,יהיו  10פעילים גרמניים על סיפון ספינה
גרמנית-שוויצרית ,שתצא מנמל המבורג )פלסטין אינפו 30 ,במאי( .יוזכר כי על גבי ה"מרמרה"
היו שבעה אזרחים גרמנים ,מהם שלושה שהחלו מסעם ב challenger 2-ועלו עליה במהלך
ההפלגה .עוד ארבעה אזרחים גרמנים שהו על גבי הספינות האחרות של משט ה"מרמרה".

איטליהItalia Freedom Flotilla :

לוגו ההתארגנות

 .36התארגנות הכוללת בתוכה ארגונים ,איגודים ואזרחים ,שחברו על מנת להוציא ספינה
איטלקית במסגרת המשט .להתארגנות נציגויות במספר ערים באיטליה.ההתארגנות מתכוונת
להוציא את הספינה  Stefano Chiariniעל שמו של עיתונאי איטלקי ,שהקדיש חייו לטובת
העניין הפלסטיני ומת לפני כשלוש שנים.
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Netherlands Boat to Gaza :הולנד

לוגו ההתארגנות

" שהוקמה על מנת לפעול למען "הסרת המצור, ההתארגנות כוללת כמה עשרות ארגונים.37
 אתר ההתארגנות קורא לגיוס. חברים500- להתארגנות דף בפייסבוק ובו כ.מעל רצועת עזה
 ציוד, בעיקר תרופות-תומכים כמארגני אירועים או ערבי התרמה; לאיסוף מוצרים עבור המשט
רפואי ואספקה לבתי ספר; ולתרומת כספים שנועדו לרכש הספינה או לקניית ציוד עבור תושבי
.הרצועה
 כי ארצו מתנגדתUri Rosenthal  הודיע שר החוץ ההולנדי2011  יצוין כי בסוף מאי.38
 בהולנד לרשימת ארגוני הטרור של ארצוIHH למשט וכי היא הוסיפה את סניף
: זאת משום ש.והקפיאה את נכסיו
"..IHH Netherlands regularly transferred funds to IHH Germany. This organization is banned
in Germany because it has raised funds for Hamas. Hamas has been on the EU list of
terrorist organizations since 2003"
"The decision to list IHH Netherlands was taken independently from :שר החוץ ההולנדי הוסיף
the current plans to organize a new flotilla. The government is opposed to the flotilla…
The Dutch government believes that the second Gaza flotilla is counter effective
to further opening of the regular border crossings…"; "…The Netherlands government
has called upon organizations to refrain from participation in the Gaza flotilla since it will not
help to improve the situation in Gaza. Under Dutch law, however, the government
 ההדגשות הן של,2011  במאי26 , )ג'רוסלם פוסטcannot prevent ships from setting sail."
.(מרכז המידע
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ספרדRumbo a Gaza :

לוגו ההתארגנות

 .39התארגנות ספרדית של פעילים פרו-פלסטינים ,שמטרתה המוצהרת להביע סולידריות עם
תושבי רצועת עזה .באתר ההתארגנות מופיעה רשימה של כ 300-ארגונים ספרדיים,
אשר מזדהים עם המטרה .בכוונתה לשגר  200פעילים ו 2,000-טונות של סיוע
הומניטארי ,שיימסר עם הגיעו לרצועה לידי אונר"א .בכוונתה לרכוש שתי ספינות ולשם כך
פתחה ההתארגנות במסע התרמה ובקמפיין הסברתי .יוזכר כי על גבי ה"מרמרה" היו שלושה
בעלי אזרחות ספרדית ,מהם

abhhoפעילים בארגון ,Culture Peace and Solidarity

המשתתף גם במשט הנוכחי )ראו להלן(.
.40

ב 22-במאי  2011קראו פעילי ההתארגנות לממשלת ספרד שלא להיכנע ללחצים

הישראליים למניעת יציאת המשט ולהבטיח את שלומם של נוסעי הספינה והסיוע ההומניטארי
שעל סיפונה ) 22 ,Freedomflotilla.euבמאי  .(2011הפעילים התלוננו בבית משפט ספרדי ,כי
המשמר האזרחי הספרדי עצר את מכוניתו של דובר הארגון וערך חיפוש בכליו ),rebellion.org
 22באפריל .(2011

פוסטר הקורא לקחת חלק במשט :
" 200אנשים  2,000טונות סיוע הומניטארי"

24
.41

על הפעילים בהתארגנות נמנים מוזיקאים ,שחקנים ,פעילי ארגונים עובדים ופעילים

חברתיים .כמו כן הוזכרו באתר האינטרנט שמות שני פעילים ,שבעבר השתתפו במשט ה"מאוי
מרמרה":
א - Manuel Espinar Tapial .יליד  ,1974נשיא ארגון .Culture Peace and Solidarity
זהו  ,NGOאשר נוסד במדריד ב 1996-על ידי פעילי איגודים מקצועיים ,פעילים חברתיים
ואנשי רוח על מנת לפתוח בדו -שיח עם תנועות עמיתות ברחבי העולם ובכללן "הפליטים
הפלסטינים" .לארגון סניפים ברחבי ספרד.

 Manuel Espinar Tapialעל גבי הספינה ) 31 ,www.elpais.comבמאי(2010 ,

ב - Laura Arau Crusellas .מזכירת ארגון  Culture Peace and Solidarityבקטלוניה.

יווןShip to Gaza Greece :

לוגו ההתארגנות

 .42התארגנות יוונית המשתתפת במשט לעזה על מנת "לשבור את המצור" .פעיליה פועלים
לרכישת ספינה ,כפי שעשו במשט הקודם .ההתארגנות קיימה ב 9-באוקטובר  2010כינוס
באתונה בו השתתפו נציגים מאתונה ומערים נוספות ביוון ונציגים פלסטינים .בפגישה דווח על
פגישת תאום של מארגני "צי החרות  "2שנערכה באתונה ב 27-26 -בספטמבר .2010
 .43ההתארגנות היוונית ממלאת ,להערכתנו תפקיד חשוב בארגון המשט .יוזכר ,כי
בקואליציה שארגנה את משט ה"מרמרה" השתתפה התארגנות יוונית בשם "The Greek Ship to
."Gaza Campaign
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 .44בקרב ההתארגנות היוונית בולט פרופסור  ,Vangelis Pissiasהממלא תפקיד חשוב
בפרויקט המשטים והשיירות .ב 2008-הוא נטל חלק בניסיון לשגר מספר ספינות מיוון לעזה
בשיתוף עם פול לארודי ו .Free Gaza Movement-במשט ה"מרמרה" הוא השתתף בצוות ההיגוי
של ה"קואליציה" ונטל חלק ,בין השאר ,בפגישת הכנה באיסטנבול ב 16-במאי  ,2010כנציג
ההתארגנות היוונית )שאף העמידה לרשות המשט ספינת משא( .במהלך המשט הוא שהה ככל
הנראה על אחת מספינות המשא יחד עם דרור פיילר והסופרת הנינג מרקל משבדיה .על פי
בלוג שפרסם עדויות מהמשט היה  Vangelis Pissiasאחד מאלה שיזמו את הקפת הספינה בה
שהה בגדר תיל על מנת להקשות על עליית חיילי צה"ל אחרת .על פי עדות אחת מנוסעי
הספינה הוא סרב לפנות את הגה הספינה והוכה ע"י חיילי צה"ל .11בראיון לעיתונאי ישראל הוא
השווה את המשט לפעילות יוון נגד הנאצים במלחמת העולם השנייה והביע הבנה לטרור
הפלסטיני )לטענתו "הם עושים את מה שהמציאות כופה עליהם לעשות.("12

 Vangelis Pissiasלאחר המשט לעזה ב 30 ,youtube) 2010-במאי (2011

 .45לאחרונה התבטא  Vangelis Pissiasכי על אף החלטת מצרים לפתוח את מעבר רפיח,
יצא המשט הנוכחי לדרכו .שכן לטענתו "הסגר עודנו נמשך" כל עוד ישראל שולטת במרחב
הימי והאווירי של רצועת עזה ומגבילה את הסחורות שיכולות להכנס לרצועת עזה ולצאת ממנה
) 30 ,AFPבמאי .(2011

נורווגיהShip to Gaza Norway (STGN) :

לוגו ההתארגנות

 .46התארגנות נורווגית הפועלת למען "הסרת המצור" מעל רצועת עזה ומצדדת בהתנגדות לא
אלימה ל"כיבוש הישראלי" .לדברי ההתארגנות יצאו למשט עשרים פעילים מנורבגיה ומשלוח

11
12

flotillamassacrepassengers.wordpress.com
 26 ,Ynetבמאי .2010
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של סיוע הומניטארי .בראש ההתארגנות עומד  .George Morlandסגניו הם

Stine Renate

 Tom Dahle ,Haheimו .Sunneve Elvarsdottir-ההתארגנות מקיימת מקיים שיתוף פעולה עם
התארגנות מקבילה בשבדיה .כך למשל קיימו שני הארגונים מפגש סולידריות במרץ 2011
באוניברסיטת אוסלו לשם גיוס תמיכה במשט.

מסיבת עיתונאים באוסלו של שלושה פעילים נורווגים שהיו על גבי
ה"מרמרה" .במשט הראשון ) 28 ,newsinenglish.noבאפריל (2011

 ,George Morland .47ראש ההתארגנות הנורווגית למשט ,אמר בראיון לעיתון אפטפוסטן ,כי
הוא מרגיש לא בטוח בנוגע למשט .לטענתו ,לאחר העימות ב"מאוי מרמרה" פרסם צה"ל תמונות
של אמצעי לחימה שלעולם לא היו על גבי הספינה .הוא קרא לגוף ניטראלי כמו האו"ם או נאט"ו
לפקח על המשט Espen Goffeng .פעיל נורווגי נוסף ,שהשתתף במשט ה"מאוי מרמרה" ,אמר
כי הם לא יסכימו שהמטען שהביאו יכנס לרצועה דרך מצרים מכיוון ש"לא תהיה זו
שבירה של המצור" Espen Goffen .הוא בן  ,38חבר בארגון אנטי-ישראלי בשם
 ,Palestinakomiteenאשר לו סניפים ברחבי נורווגיה.
 .48כמה פוליטיקאים בנורווגיה בעיקר ממפלגת הלייבור ,הביעו רצון לקחת חלק
במשט .לדעת המארגנים השתתפותם עשויה להקנות למשט לגיטימציה ולהרגיע את תגובת
חיילי צה"ל .מנגד ,ממשלת נורווגיה חברי פרלמנט ואף פעילים ממפלגת הלייבור הביעו חשש
שהסיוע שנשלח לרצועה ייפול לידי חמאס.

שבדיהShip to Gaza Sweden :

לוגו ההתארגנות

 .49התארגנות שבדית החותרת לרכוש ולצייד ספינת סיוע הומניטארי לרצועת עזה .לדברי
מארגניה יועבר הסיוע ברצועת עזה לידי ארגונים עצמאיים מבחינה פוליטית .הארגון קורא
למתנדבים להצטרף אליו ו/או להרים תרומות באמצעות רכישת "מיילים ימיים" או מלט.
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ההתארגנות הוציאה ספר ותקליטור אודות אירועי ה"מאוי מרמרה" ומציעה אותם למכירה באתר
שלה.
 .50יוזכר כי התארגנות שבדית בשם " ,"The Swedish ship to Gazaהשתתפה בקואליציה
שארגנה את המשט הקודם .על גבי ה"מרמרה" שהו שני אזרחים שבדיים ,היסטוריונים ופעילי
זכויות אדם .על גבי הספינות האחרות במשט הקודם היו תשעה שבדים נוספים.
.51

דובר ההתארגנות השבדית הינו דרור פיילר ,פעיל שמאל שבדי ,יליד ישראל )(1951

ששהה במשט הראשון על גבי הספינה  .Sfendoni 8000הוא בעל אזרחות ישראלית ,מוסיקאי
במקצועו .מאז  1973מתגורר בשבדיה וממלא תפקיד חשוב בפרויקט המשטים .הוא גם
שימש כדובר ההתארגנות השבדית הקודמת ,והשתתף בישיבת התאום של הקואליציה
באיסטנבול ) 16במאי  .(2010דרור פיילר מרבה לעסוק בפעילות תעמולתית נגד ישראל.
ב 7-בנובמבר  2010הגישו דרור פיילר ומחמת קפלן ,חבר במפלגה הירוקה בשבדיה ,שהיו
במשט הראשון ,תביעה בישראל ובשבדיה בשם  11משתתפי המשט משבדיה על התקיפה
שביצע צה"ל נגד הספינות.

דרור פיילר )משמאל( במסיבת עיתונאים עת ביקורה של
הוידה עראף בשבדיה ב 4 -באוגוסט  .2010הוידה עראף
)מימין( ,דמות בכירה בקואליציה המארגנת את
המשטים ,הינה מראשי ה ISM-ו .FGM-במרכז נראה
 ,Vangelis Pissiasפעיל יווני הקשור לארגון פרויקט
המשטים ) 10 http://www.tripolipost.comבאוגוסט
(2010

צרפתUn Bateau pour Gaza :

לוגו ההתארגנות

.52

התארגנות צרפתית ,שהוקמה לצורך המשט ,הכוללת כמה עשרות ארגונים צרפתיים.

אתר האינטרנט של ההתארגנות מחתים תומכים עבור רכש של ספינה צרפתית המתוכננת
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לצאת מנמל מרסיי .באתר  172חתימות .על גבי הספינה מתוכננים להיות ,בין היתר ,חברי
מפלגות פוליטיות ואיגודי עובדים.
 .53ההתארגנות מקיימת אירועים ברחבי צרפת למען רכישה או השכרה של ספינה צרפתית
וקניית ציוד הומניטארי עבור הרצועה .במהלך חודש מאי  2011קיימה ההתארגנות מספר אירועי
התרמה והזדהות ברחבי צרפת ביניהם :טורניר כדורגל במסגרת היום הלאומי "אצטדיון למען
עזה" ,הקרנת סרטים על רצועת עזה ,ערבי מוסיקה ,טיול אופניים ועוד )אתר ההתארגנות(.

דנמרקFree Gaza Movement Denmark :

לוגו ההתארגנות

 .54התארגנות דנית ,שהוקמה ביוני  ,2010החותרת ל"שבירת המצור" על רצועת עזה .על פי
אתר האינטרנט של ההתארגנות ,חבריה ישתתפו במשט על גבי הספינה "תחריר" )על שם
כיכר תחריר במצרים( .ההתארגנות הינה חלק ממסגרת-העל ).Free Gaza Movement (FGM

התארגנויות וארגונים ופעילים בצפון אמריקה
)ארה"ב וקנדה(
ארה"בUS boat to Gaza :

לוגו ההתארגנות

 .55במשט ה"מרמרה" השתתפו  11אמריקאים ,שלושה מהם היו על גבי ה"מרמרה" והשאר
בספינות האחרות .בלטו בקרבם הוידה עראף וגרטה ברלין ,בכירי .FGM
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 .56לשם השתתפות המשט הנוכחי הוקמה קואליציה של ארגונים ופעילים בעלי אופי אנטי-
ישראלי .הקואליציה מתכננת לשגר ספינה בשם " ,"The Audacity of Hopeשתפליג
תחת דגל ארה"ב .פעילים רבים בקבוצה הם יהודים .פעילי הארגון טוענים כי הספינה
האמריקאית תהייה בעמדה ייחודית להתמודד עם מדיניות החוץ של ארה"ב ולהבטיח את
המחויבות הבינלאומית לשמירה על החוק הבינלאומי ועל זכויות האדם .אנשי המשט מתחייבים
שלא ינהגו באלימות ומטען הספינה יהיה פתוח לבדיקות בינלאומיות.13

איסוף תרומות בארה"ב עבור המשט
) 19 ,http://occupiedpalestine.wordpress.comבמאי (ActiveStills ,2011

 .57לדברי ג'ין הירשמן ,ממארגנות המשט ,על גבי הספינה האמריקאית יהיו כ 60-נוסעים
ביניהן סטודנטים ,אמנים ,אחיות ,עיתונאים ,מפיקי סרטים ,עורכי דין אנשי אקדמיה
ועוד .לדבריה הנוסעים לא יהיו חמושים ולא ינהגו באלימות .מטענה יכלול בעיקר מכתבי
סולידריות ליושבים העזה מאלפי אזרחים אמריקאים )19 ,occupiedpalestine.wordpress.com
במאי .(2011
 .58באתר האינטרנט שלה מחתימה ההתארגנות ארגונים ותומכים המזדהים עימה .ההתארגנות
גם מקיימת אירועים שנועדו לאסוף כספים ולהכשיר את הקרקע ההסברתית להשתתפות
במשט .כך למשל ב 31-במאי יתקיים אירוע לרגל יום השנה ל"מאוי מרמרה" .המשתתפים
מתבקשים להגיע לאירוע ולהביא עימן דגלים תורכיים או פלסטינים .להתארגנות דף פייסבוק
בו חברים למעלה מ 5,500-איש .בפברואר  2011העידו על עצמם המארגנים כי הצליחו
כבר לגייס תרומות בסכום של  300,000אירו .לדברי ג'ין הירשמן הם מסוגלים לרכוש
ספינה והם מחפשים עתה לרכוש ספינה באירופה ,המיועדת לשאת כ 60-40-נוסעים
) 22 ,jfjfp.comבפברואר .(2011
 .59לצורך ארגון המשט הקימה ההתארגנות מספר "קבוצות עבודה" על מנת שיטפלו בנושאים
השונים הקשורים למשט :קבוצה המטפלת בבקשות ,קבוצה המטפלת באישורים; קבוצה
משפטית; קבוצה העוסקת בתקשורת; קבוצה העוסקת בגיוס כספים ,ועוד )22 ,jfjfp.com
בפברואר .(2011

 13התארגנות אמריקאית נוספת בשם  ,(FPM),Free Palestine Movementבראשות ד"ר פול לארודי ,נערכת גם היא
לקראת המשט ,ומקיימת קשרים עם ארגונים ופעילים המשתתפים בו .מכל מקום ,שמה לא הופיע עד כה ברשימת
הארגונים שפרסם ה IHH-באתר האינטרנט שלו ובפרסום של .US Boat to Gaza
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 .60בין מארגני הקואליציה האמריקאית הוזכרו הפעילים הבאים ) 22 ,jfjfp.comבפברואר
:(2011
א – Jane Hirschmann .יהודיה ,פסיכותרפיסטית במקצועה .חברה בארגון Jews Say
 Noבניו יורק .בארבעים השנים האחרונות עוסקת בפעילות אנטי-מלחמתית .שותפה
לכתיבת שלושה ספרים.
ב – Nell Hirschmann-Levy .מורה לסוציולוגיה בבית ספר תיכוני ניסויי בניו יורק .בעת
לימודיה באוניברסיטת בראון בקליפורניה עסקה בנושאים של צדק חברתי .פועלת
להקמת מנהיגות צעירה בתנועות גלובאליות.
ג – Nic Abramson .חבר ארגון  .Middle East Crisis Responseקבוצה של אזרחים
שחברו יחד על מנת לתמוך בזכויות האדם של הפלסטינים וסיום מה שהם מכנים
המדיניות האגרסיבית של ארה"ב במזרח התיכון.
ד – Laurie Arbeiter .מגדירה עצמה כ"פעילת שלום" .בדצמבר  2010סולקה יחד עם
עוד שלושה פעילים נוספים מגלריה בניו יורק לאחר שלבשה חולצה עליה היה הכיתוב
בעברית אנגלית וערבית "לשנה הבאה בירושלים" .לאחר גירושה החליפה חולצה לחולצה
עליה הכיתוב  .US Boat to Gazaמהווה חלק מצוות התגובה של הארגון .פעילה בארגון
ערבי התרמה למען המשט.

 Laurie Arbeiterמסולקת מהגלריה בניו יורק
) 27 http://thelede.blogs.nytimes.comבדצמבר (2010

ה – Lisa Fitian .תושבת טקסס .חברה בארגון .Alliance for Community Trainers
בינואר  2010הפגינה בקהיר סמוך לשגרירות ישראל לאות סולידריות עם הפלסטינים
והסרת "המצור" מעל רצועת עזה והתעמתה עם שוטרים מצריים.
ו – Felice Gelman .חברת קרן  .WESPACפועלת מאז  2005להחרמת ישראל
בשיתוף פעולה עם  – BDSארגון הפועל להחרמת ישראל ברחבי העולם במסגרת
מתקפת הדה-לגיטימציה עליה .שהתה ברצועת עזה ביוני  2009כחברה במשלחת
שהביאה משחקים לילדי עזה.
ז – Richard Levy .עורך דין במקצועו .פעיל מתנדב בארגון המשט מארה"ב.
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ח – Abdeen Jabara .עורך דין המתמחה בזכויות האזרח .בעבר שימש נשיא ארגון
 .American-Arab Anti-Discrimination Committeeביקר בחריפות את מדיניות ישראל
ברצועת עזה .היה בין חברי משלחת מניו יורק ,שמנתה  80פעילים ,שהצטרפה לשיירת
הסיוע שהגיעה למעבר רפיח ,והתעמתה עם כוחות הביטחון המצריים )ינואר .(2010
ט – Gail Miller .תושבת וודסטוק וחברה בארגון  .Woodstock Woman in Blackעבדה עד
לאחרונה כמורה וכעובדת סוציאלית בבתי ספר תיכוניים במנהטן .פעילה בתנועות לצדק
חברתי במשך שנים רבות .הצטרפה לארגון  ISMבקיץ  2002והייתה בין חברי
המשלחת הראשונה של הארגון לרצועת עזה.
י – Hannah Schwarzschild .עורכת דין יהודייה מפילדלפיה .פעילה בארגוני סולידריות
עם הפלסטינים וארגונים למען החרמה של ישראל.
יא – Sarah Wellington .שחקנית ופעילה פוליטית .מתגוררת בברוקלין .השתתפה
בשיירה לרצועת עזה בדצמבר  .2009משמשת כחלק מצוות התגובות של המשט
האמריקאי לרצועת עזה.

קנדהCanada Boat to Gaza :

לוגו ההתארגנות

 .61במשט הקודם השתתפו שלושה אזרחים קנדיים ,שניים מהם על גבי ה"מרמרה" .הפעם
חותרים ארגונים ופעילים אנטי-ישראלים בקנדה להרחיב את היקף המשלחת הקנדית.
 .62ההתארגנות הקנדית למשט הנוכחי מציגה עצמה כיוזמה פרטית של פעילים הפועלים
בשיתוף פעולה מלא עם  .(FGM) Free Gaza Movementההתארגנות מתכוונת לרכוש ספינה
שתקרא "תחריר" )כנראה בשיתוף פעולה עם ארגונים אחרים( .לדברי המארגנים הם זקוקים
לסכום של  300,000דולרים המכסה עלות של רכישת ספינה וצוות ,לא כולל הסיוע האמור
להישלח לרצועת עזה .ההתארגנות מארגנת ערבי התרמה ברחבי קנדה .להתארגנות דף
פייסבוק בו חברים  1,172איש.
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 .63הספינה הקנדית ,אמורה בדרכה חזרה לקחת מרצועת עזה סחורות יצוא ,בתיאום עם
הפלסטינים .לדברי המארגנים גם אם יפתח מעבר רפיח למעבר חופשי תמשיך הספינה
בדרכה לנמל עזה ,שכן מטרתה להביא לפתיחתו של נמל עזה למעבר חופשי.
 .64לדברי המארגנים ,על גבי הספינה יהיו כ 50-45-נוסעים מקנדה ,המייצגים את הציבור
הקנדי על רבדיו השונים )כולל אישי ציבור ועיתונאים( .המארגנים מציינים ,כי הם לוקחים
בחשבון שישראל תחרים את הספינה אולם במקרה כזה הם מצפים שממשלת קנדה
תתערב .לדבריהם אם תותקף הספינה על ידי ישראל יהיה זה צעד בלתי חוקי הספינה היא
ספינה קנדית ולכן על ממשלת קנדה להגן על נוסעיה.
 .65בין הפעילים המנהלים את הפרויקט:
א .ד"ר פאריד עיאד – מטורונטו נשיא וראש חבר הנאמנים של המרכז התרבותי
הפלסטיני ).(Palestine House
ב – Ruth Breen .פעילה ב ,CUPW-איגוד עובדי הדואר המזדהים עם העניין הפלסטיני.
ג .פארוק בורני  – Farooq Shehzad Burneyיליד  ,1972מתגורר דרך קבע בקטר.
מנהל ארגון  ,Al Fakhooraשבסיסו בקטר ,הפועל למען הבטחת חופש הלימוד של
הסטודנטים ביהודה ושומרון וברצועת עזה .הוא שהה על גבי ה"מרמרה" לדבריו במטרה
להעביר מחשבים לאוניברסיטאות בעזה ) 3 ,gazaflotillasurvivors.posterous.comביוני,
.(2010

Farooq Shehzad Burney
על גבי ה"מאוי מרמרה" )(fakhoora.org

ד – Stephan Corriveau .פעיל זכויות אדם ממונטריאול .בעל תואר שני ביחסים
בינלאומיים אחד המייסדים של ארגון .Alternatives
ה – Kim Elliot .מאוטווה .סופרת ,חוקרת ומוציאה לאור .פעילה במספר ארגונים
חברתיים וארגוני זכויות אדם .חברה מייסדת של )Canadian Palestinian Education (CEPAL
 .Exchangeפעילה מזה מספר שנים בארגון שיירות סיוע.
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ו.

באסם אמארה – מטורונטו .פעיל בנושא הפלסטיני השתתף בשיירה לעזה בדצמבר

 .2009מפתח ומעצב פרויקטים באינטרנט.
ז – Jeff Halper .יליד  ,1946בעל אזרחות ישראלית .אנתרופולוג ,סופר ,מרצה ופעיל
פוליטי .מתנגד מזה שנים למדיניות ישראל כלפי הפלסטינים .השתתף בשנת  2008במשט
לרצועת עזה .ב 6-במאי  2011השתתף במסיבת עיתונאים של ההתארגנות.

ארגונים באסיה
אסיהAsia to Gaza :

לוגו ההתארגנות

 .66המדובר בהתארגנות המזוהה עם (APSP) Asian People's Solidarity for Palestine
ששמה לה למטרה "לשבור את המצור" על רצועת עזה APSM .הינה מסגרת-על העוינת את
ישראל ,מזדהה עם תפיסת העולם השוללת את הלגיטימיות שלה ,ותומכת ב"התנגדות" )קרי,
הטרור( .בסיסה של ההתארגנות הינו בהודו אך היא כוללת פעילים ממדינות אסיאניות
נוספות .ה APSM-מקיים זיקה ל.Free Gaza Movement-
 .67באתר האינטרנט של ההתארגנות נאמר ,כי היא מתבססת על ארגונים לא ממשלתיים כמו
גם פעילים יחידים ממדינות אסיה שונות כמו הודו ,פקיסטאן ,איראן ,עיראק ,אפגניסטן ,ניו
זילנד ,מלזיה ,אינדונזיה כווית ,מעא"מ .בני דתות שונות מוסלמים ,נוצרים ,יהודים ,הינדו ,סיקים
בודהיסטים .מניסיון העבר )"השיירה האסיאנית" ,ששוגרה לרצועה בדצמבר  (2010ידוע לנו כי
ההתארגנות מורכבת מפעילים המזוהים עם השמאל הקיצוני ,מפעילים אסלאמיים,
פעילי זכויות אדם ,פעילים חברתיים ופעילים בדלניים ממדינות שונות בהודו.14

 14מידע על השיירה האסיאתית ומקומו של ה APSM-בה ראו לקט מידע מה 5-בדצמבר  " :2010שיירה מהודו וממדינות
אסיה נוספות ,עומדת לצאת מניו-דלהי בימים אלה ולהגיע לרצועה דרך אלעריש בסוף דצמבר .בקרב המשתתפים
בולטים פעילי שמאל קיצוני ופעילים אסלאמיים ,אליהם חברו פעילי זכויות אדם  .למארגני השיירה זיקה ל , FGM-ארגון
על במערב הממלא תפקיד מפתח בארגון המשטים לרצועה .אותם פעילים גם משולבים בתעמולה אנטי-ישראלית
וביוזמות להחרמת ישראל בהודו".
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מימין :נשיא איראן אחמדי נג'אד נואם בפני אנשי השיירה האסיאתית ,כשעבר דרך איראן בדרכה לרצועת עזה )סוכנות מאהר 13
בדצמבר( .משמאל :הצתת דגלי ארצות הברית ובריטניה במהלך טקס לכבוד פעילי השיירה ,שנערך בכיכר פלסטין שבלב טהראן
) 14בדצמבר (IRNA ,2010

 .68בקרב פעילי ה APSM-בולט  ,Feroze Mithiborwalaפעיל זכויות אדם ופעיל חברתי
ממומבאי ,המשמש גם כראש הסניף ההודי של  .FGMהמדובר באיש שמאל בעברו ,הפועל
למען המוסלמים .ביולי  2009הוא נעצר במומבאי במהלך ביקור של שרת החוץ האמריקאית.
הוא עוין את ישראל ותומך בטרור הפלסטיני .בינואר  ,2011לאחר שהשיירה האסיאנית נכנסה
לרצועה ,העניק  Ferozeראיון לירחון אלעודה של  ,PRCארגון בריטי המזוהה עם האחים
המוסלמים וחמאס ,שכותרתו "ישראל תיפול והפליטים ישובו לאדמתם" .בראיון הבהיר כי
מטרת השיירה אינה להגיע לעזה אלא לכל פלסטין וכי "עזה היא תחנה ראשונה בדרך".
הוא גם קרא ל"תושבי פלסטין" "להמשיך בהתנגדות ,שכן מתווה ההתנגדות הולך ומתפשט
בעולם כולו."...

אינדונזיהShip to Gaza Indonesia :
 .69אין בידינו מידע על הארגונים והפעילים הנכללים בהתארגנות זאת .יוזכר כי במשט
ה"מרמרה" השתתפה משלחת של  12נוסעים אזרחי אינדונזיה ,שהורכבה ממתנדבים וחברי
 NGO'sפרו-פלסטינים.

מלזיהMalaysian Humanitarian Sail :

לוגו ההתארגנות
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 .70המדובר בהתארגנות ,שהוקמה באמצעות שיתוף פעולה בין כמה  NGO'sממלזיה לצורך
השתתפות במשט .ההתארגנות נתמכת על ידי ארגונים מקומיים ,פלסטינים ומוסלמים.
ההתארגנות פועלת באמצעות  IHH ,(FGM) Free Gaza Movementמתורכיה MERC ,וKISPA-
מאינדונזיה ומספר  NGO'sנוספים מרחבי העולם.
 .71ההרשמה למשט נעשית במשרדי ארגון  ,HALUANארגון אסלאמי לא ממשלתי
שפעיליו בלטו במשלחת המלאזית ) 12נוסעים( על גבי ה"מרמרה" .המדובר בארגון שהוקם
בשנת  .1988שמו הנו ראשי תיבות במלזית של "קואליציית בוגרי המוסדות להשכלה גבוהה של
מלזיה" ) .(HALUAN) (The Coalition of Graduates of Higher Institutions of Malaysiaלארגון אגף
פלסטיני ,שבראשו עומד  .Noorazman Mohamad Samsuddinההרשמה באתר היא עבור
השתתפות במשט של ה"מאוי מרמרה" כך שניתן להניח ,כי גם הפעם ישהו הפעילים המלאזים
על גבי ה"מרמרה".

