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IHH-ראש ארגון ה
רויטרס 

לחצו כאן להגדיל
הטקסט

אז מי היה לנו על ה"מרמרה"?

במקום להתעמת עם ארגונים איסלאמיים המתחזים להומניטריים, מעדיפים
האירופאים שאחרים כמו ישראל יעשו זאת

משה אלעד

כבר ב-1997 חשף המודיעין הצרפתי שמנהיג ה-IHH, בולנט ילדרים, האיש והארגון שמאחורי "המשט
ההומניטארי" לעזה, גייס המוני מוסלמים צעירים משולהבים לארגוני הג'יהאד העולמי, מימן אותם ודאג
לאמנם במדינות מוסלמיות. אחד המגויסים היה אחמד ראסם, שבשלהי 1999 עמד לפוצץ מכונית ובה

600 ק"ג חומר נפץ בנמל התעופה של לוס-אנג'לס. לאמריקנים חשבון פתוח עם ילדרים עוד מימי
מלחמת עיראק 2002, כששיגר לסדאם חוסיין שכירי חרב. ארגונו של ילדרים זה נקרא "הארגון לסיוע

הומניטארי".
 

ה-IHH בטורקיה, האינטרפאל בבריטניה ו"הוועד לעזרה וסולידריות עם פלסטין" (CBSP) בצרפת הם
רק שלוש דוגמאות לתופעה המסוכנת שהולכת וקונה לה אחיזה בבירות אירופה – ממשלותיהן חוששות

להתמודד עם האכטאבוט, התמנון האיסלאמי רב הזרועות, שבאמצעות כסף, איום בטרור ומימוש
אידיאולוגיה רדיקאלית, מפיל עוד ועוד חללים אירופאים לא תמימים.

 
IHH-המנגנון המשולש הזה מכונה באירופה - כמה אירוני - "קואליציית הצדקה". בטורקיה של היום, ה

הוא כבר "התנזים של ארדואן". ראש הממשלה הטורקי לוחץ ביד אחת את ידיה של ישראל ובידו השניה
משתמש ב-IHH כאגרוף מחץ נגד ישראל, כדי לזכות באהדת הציבור האיסלאמי. בדיוק כפי שערפאת

השתמש במרואן ברגותי.
 

בבריטניה ובצרפת אין לפי שעה "תנזים" של השלטון. שם מסתפקים בהנהוני ראש אילמים, ומאשרים
דילים הנסגרים בין "מאכרים" איסלאמיים לצמרת המדינית, מתירים לטרוריסטים מסוכנים לפעול בחצר

האחורית של סרקוזי ודיויד קמרון באפס מחיר. ראשי הפרוטקשן האיסלאמי מבטיחים להנהגות
האירופאיות שבסך הכל מדובר "בהסרת המצור מעל עזה". "במקום שהקיטור האיסלאמי יתפרץ כאן

בבית", אומרים המאכרים האירופאים הללו, "עדיף שיתפרץ במזרח התיכון, הרחק מכאן". ולמי אכפת?
 

ה-IHH הוא תמנון אמיתי. לארגון יש סניף בעזה בראשות מוחמד חייא וסניף בגדה המערבית בראשות
עזת שאהין. שני פעילי חמאס נוספים, כאטם צואלחה וזאהר אל ביראווי, משמשים "כמתאמי רווחה"

לחמאס עזה ודואגים לכספים שיגיעו לאגודה האיסלאמית בחברון ול"אל תדאמון" (הסולידריות) בשכם.
 

ב-2002 הלשינו אנשי מנגנוניו של דחלאן לצה"ל שהם מוטרדים מהעלייה בכוחו של חמאס עקב מיליוני
דולרים שנכנסו לקופת הארגון "מקואליציית הצדקה". הקואליציה גם מימנה משפחות פעילים שהתאבדו,

ששניים מהם ביצעו פיגוע התאבדות בנתניה ובאריאל בראשית מרס 2002. חששו של דחלאן התממש
לבסוף.

 
רוב הארגונים מתוך ה-50 שמונה "קואליציית הצדקה", מקורם באירופה, והם המונהגים בידי שייחים

ואנשי דת קיצוניים. הם עלו על פטנט טוב מהקסאם ויעיל מהפאג'ר – המשט. אבל ה"מרמרה" לא היתה
יוצאת לדרכה עם פעילי הטרור על ציודם, ללא גיבוי ותמיכה של בירות אירופה.

 
"הסרת המצור" מעל עזה היא "מבצע

הומניטארי". ממרום האייפל או מגדות התמזה, עזה לא נראתה מעולם הומאנית יותר. חבל שבבירות
אירופה עדיין לא קלטו שהם וישראל, אמורים להיות באותו צד של המתרס....שוב זו אירופה ושוב באוויר

יש ריח חריף של בגידה.
 

ראשי אירופה המוכנים להקריב את ראשה של ישראל לטובת האיסלאם הקיצוני, מתוך מחשבה שכך
יצילו את עמם וארצם מהרס מבפנים, שוב שוגים בהערכת המצב. הם חוששים להתעמת עם האכטבוט

כי כל מנהיג מעדיף ל"העביר" את כהונתו בשלום ושהאינתיפאדה האירו-איסלאמית לא תתחולל חס
ושלום במשמרת שלו. בדבלין, באוסלו ובקופנהגן חוששים מהאכטבוט אבל במקום להתעמת, מתיידדים
עמו ומציגים אותו "כתמנון של שלום". מישהו מהדיפלומטים האירופאים גם אמר "שהמשט של המרמרה

הוא 11 בספטמבר שלהם". "לא אדוני", צריך לומר לו, "11 בספטמבר האמיתי בוא יבוא".
 

אל"מ (מיל.) משה אלעד, חוקר במוסד שמואל נאמן למחקרים מתקדמים במדע
וטכנולוגיה בטכניון ומרצה ללימודי ביטחון לאומי במכללה האקדמית גליל מערבי 

 

11:10 , 03.06.10

http://www.ynet.co.il/home/0,7340,8,00.html
javascript:doPrint()
javascript:doPrint()
http://192.115.80.201/articles/0,7340,L-3897774,00.html
shir
עט סימון

shir
עט סימון

shir
עט סימון

shir
תיבת מלל




