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 :הקדמה
 בסו כיתה י נכנסה אלינו האחראית על עבודות  הגמר ע הצעה מפתה

4עשיית עבודה בנושא שמעניי אותנו בהיק של  מיד .  יחידות לימוד5
י ישבתי וחשבתי על נושא המעני. חשבתי שהצעה כזו אי אפשר לפספס
נושא זה החל .  יהודי– יחסי ערבי אותי ומיד הגעתי לקטגוריה כללית

ל "להיות רגיש במיוחד עבורי באותה התקופה עקב הריגתו של ב דודי ז
הרגשתי רצו לחקור ולהבי . במאורעות פתיחת המנהרה בקבר יוס

 יד עד כדי כ שה מסוגלי לעמוד פני מדוע אנחנו כה שנואי על
 .ני ע אד ח מפשע ותמי ולירות בומול פ

 
הייתי צריכה לבחור בנושא ספציפי , לאחר מכ הגיע שלב ההתמקדות

זה צרי להיות , החלטתי שא אני חוקרת משהו. מתו הקטגוריה הרחבה
החלטתי שהעבודה שלי . משהו שאני שומעת עליו אבל לא באמת מבינה

 רבי וששמה עולה  תנועה שמבצעת פיגועיתעסוק בתנועת החמאס
לאחר מכ הייתי צריכה לבחור בשאלת המחקר והדבר שעניי אותי . רבות

הכי הרבה היה א החמאס פתוח לרעיונות שוני ומוכ לשנות את 
בי : עקרונותיו בהתא לזמ ולמקו וכ נולדה שאלת המחקר שלי 

" וצצותמפ"מילי אלה נראות די , נכו. דוגמטיז אידיאולוגי לפרגמטיות
 .לנערה בגילי א מאחוריה מסתתרת משמעות חשובה ביותר

 
סיבה נוספת לבחירת נושא זה היא העובדה שאני חושבת שא יחנכו 

 הילדי מגיל צעיר להכיר ולקבל את השונה מאיתנו במקו להגיד אותנו
ואת הערבי יחנכו , לנו שהערבי ה לא טובי ושצרי להיזהר מה

 דומה נוכל להגיע להבנה ולתקשורת וחכמי ממני מגיל צעיר בצורה
 :אמרו

 ."אל תעשה לרע מה ששנוא עלי"
 

, ראשית. בעבודה זו סייעו לי רבי וברצוני לנצל במה זו כדי להודות לה
א ששימש לי כמנחה "מאוניברסיטת ת, ברצוני להודות למאיר חטינה

 לצוות המורי ברצוני להודות, שנית. ושתמ ועזר בכל שעה שנזקקתי לו
לצוות ,  על שהקדיש לו מזמנו כשנזקקתי לכ תמ והביס"בביה

, הספרניות שהסכימו לעזור לי ולעמוד לצדי בכל שעה ובמיוחד לחסידה
מלוות עבודות הגמר שנתנה לי זריקת מר ועידוד קטנה בכל פע 

 .שהייתי על ס ייאוש ושתמכה בי לאור כל הדר
 

 : דבר חו מולא נותר לי עוד לכתוב
 

 .קריאה נעימה



 :מבוא                                
האיסלא הרדיקלי בשטחי הגיע לכלל הבשלה רעיונית וארגונית בשלהי שנות 

יהאד האסלאמי הפלסטיני 'ע הופעת של קבוצות  הג, 80 וראשית שנות ה70ה
ריי הונחו כבר יסודותיו ההיסטו, אול. והשתלבות במאבק המזוי נגד ישראל

בצל התבוסה המוחצת שנחלו צבאות ערב מידי , 60במחצית השנייה של שנות ה
 ואשר חוללה תפנית חדה בגישתו של הע לשינוי בסדר העדיפויות 1967ישראל ב

מי ', אשר נית מאוחר יותר מפי מוחמד עבד אל סלא פרג, של האיסלא הרדיקלי 
 .יהאד במצריי'הגשנחשב לאידיאולוג הראשי של תנועת 

א עלינו להבי כי , יש הסבורי כי צרי להתרכז כיו ביעד של שחרור ירושלי" 
זוהי , למלחמה כנגד האויב הקרוב יש זכות קדימה על פני מלחמה  באויב הרחוק
 ."המצווה העליונה אשר לשמה על המוסלמי לתת את זעת ולשפו את דמ

 
, 70האיסלא הרדיקלי בשטחי בשנות הההסבר למצב התרדמה בו היה נתו 

 :קשור בשתי התפתחויות חשובות שחלו אותה עת בזירה הפלסטינית
התגבשות התנועה הלאומית הפלסטינית שחרטה על דגלה את סמל המאבק ) א

, המזוי נגד ישראל והצליחה לסחו לשורותיה רבי מפעילי התנועה האסלאמית
 .רבי והבינלאומיפ במישור הבי ע"עליית קרנו של אש

היחס הסובלני מצד . בשטחי" האחי המוסלמי"התחזקות מעמדה של תנועת ) ב
להרחיב את פעולותיה לכל " אחי המוסלמי"ירד ומדינות המפר אפשרו ל

 . תחומי החיי
 

וה , ה בזירה הפלסטינית, שורה של תהליכי ומגמות,  ואיל70משלהי שנות ה
יהאד האסלאמי הפלסטיני 'יחד להאצת התגבשותו של הגחברו , בזירה האזורית

 :ומייצג האיסלא הרדיקלי בשטחי
כישלונ של  האסטרטגיות השונות לשחרור הע הפלסטיני מעול הכיבוש . 1

 .הישראלי ומימוש זכויותיו הלאומיות
התחייה הדתית שפקדה את העול הערבי מוסלמי ואשר הצביעה יותר מכל על . 2

 .ברסלי של האיסלא ומרכזיותו בחיי העמי המוסלמיאופיו האוני
פ בעקבות מלחמת "הפיצול הפנימי בתו העול  הערבי והפילוג בשורות אש. 3

 .לבנו
 .בסוגיית המאבק המזוי נגד ישראל" אחי המוסלמי"עמדת הפסיבית של ה. 4
הכיבוש הישראלי הממוש שהחרי את תחושת המרירות וההתנגדות בקרב . 5

 .תושבי השטחי
אבל ה , מאוחדות בשאיפה לכונ מדינה אסלאמית גדולה, כל הקבוצות הרדיקליות

 .נבדלות זו מזו בתפיסת הדר להגשמת המטרה הסופית
 

 הדגשת "האחי המוסלמי"תנועת החמאס היא גלגול פלסטיני ייחודי של תנועת 
ב מרכזי בתורת הרדיפה ההיסטורית של הנוכחות האסלאמית בפלסטי היא מרכי

אחמד אסמעיל חס איש נכה היה לאביה מולידה של תנועת החמאס. החמאס
שבזכות נעשה למנהיג הבלתי , ע חלו השני נתגלו ביאסי אות תכונות, יאסי

אכזריות , כושר הישרדות, בעזרת עורמה. מעורער של הכוח האסלאמי החדש
בנה תשתית ארגונית ובבוא , לאט ובהתמדה בנה לו רשת פעילי, ודבקות במטרה

, חמאס: תנועת ההתנגדות האסלאמית:  הזמ נת את האות
 !הגיחה לעול

  
החמאס היא תנועה בעלת שורשי היסטוריי ארוכי ומה שמאפיי אותה הוא 

 .שהיא תנועה אותנטית מתו השטחי
 הקמת מדינה  מצהירה חמאס על המטרה שחרטה על דגלהבמישור ההצהרתי

הופעתה של חמאס בזירה הפוליטית איימה . אמית בפלסטי מ הי עד הנהראסל
 .פ כנציג הבלעדי של הלאומיות הפלסטינית"לערער את ההגמוניה של אש

 
כמה חודשי לאחר ההכרזה על ייסוד החמאס טפחה המציאות על פניה של 

 שנה 20בתו שנה וחצי עלה בידי חמאס לצמצ פער של . התנועה הלאומית
 .היהפ לכוח השני בעוצמתו ברחוב הפלסטיניול



. בי שני המחנות חוצ קו מחלוקת בסיסי, שתי התנועות נעשו ליריבות מרות
 היא חילונית והמאבק ע ישראל נתפס על ידו  כסכסו "האידיאולוגיה של אש

, השי לזר הפונדמנטליסטי, בעוד החמאס. לאומי בעל מאפייני טריטוריאליי
סכסו כמלחמת דתות והוא דבק במלחמת מצווה נגד היהודי והיהדות רואה את ה

אי פתרו לבעיה , ודחיית כל תהלי מדיני עד לניצחונו המוחלט של האיסלא
 .הפלסטינית אלא בחיסול הישות הציונית והקמת מדינה אסלאמית תחתיה

ח וככל שצברה כו, בהדרגה. האינתיפאדה חידדה את היריבות בי שני הזרמי
באותה עת כבר . החלה החמאס להופיע כישות עצמאית בזירה הפוליטית, והשפעה

הצליחה חמאס לבסס את אחיזתה בשטח ולהטיל את מרותה על האוכלוסייה על 
קלטות תעמולה של חמאס הופצו בכל רחבי הרצועה  . ידי ציו ימי שביתה משלה

 . במאבק גלוי"משהתברר היק הצלחתה פתח אש. והגדה
 

 קראה המפקדה הלאומית לחמאס פעמי אחדות לקיי את 1988ל קי במה
 באוגוסט בפרסמה את 15את תשובתה נתנה ב, האחדות במסגרת הפלסטינית

משמעות פרסו האמנה הייתה קביעת תיחו רעיוני וטקטי בי . האמנה שלה
י כ חמאס "ע. והוא סימ את קו פרשת המי בי שתי התנועות, "חמאס לאש

היחסי בי שתי . "צ הבטיחו את כ שיוכלו לפעול לבד וללא קשר לאשבע
 הציגה 1989 במאי 14ב. התנועות התחדדו מרגע שהחלו לנוע גלגלי התהלי המדיני

התכנית כללה . ממשלת יצחק שמיר תכנית לפתרו הסכסו הישראלי פלסטיני
ראל על הסדר בחירות בשטחי לקביעת נציגות פלסטינית שתישא ותית ע יש

בתגובה על הצעה זו . לכינו אוטונומיה בשטחי על בסיס הסכמי קמפ דיוויד 
 לערו חשבו נפש מדיני ולאמ את "פרסמה חמאס כרוז שבו נקראת הנהגת אש

 .דר החמאס
 

 זכתה חמאס בניצחו גדול בבחירות לאגודת המהנדסי ברצועת 1990בסו ינואר 
 ריבי רבי חמאס לא הייתה מוכנה לוותר על למרות שזכייה זו יצרה. עזה

 : במאי נחת הסכ בי תנועת חמאס לפתח15ב. האידיאולוגיה שלה
 .שתי התנועות מכירות בחופש פעולה הדדי מלא. 1
 .שתי התנועות מכריזות על פתיחת ד חדש ביחסיה. 2
ימוש לא לעשות ש, מוסכ על שתי התנועות כי יש לשמור על קדושת המסגדי. 3

 .בבימות הדרשני לצורכי הסתה כנגד אחד מ הצדדי
פעילי שתי התנועות מתחיבות לשגר מכתב המלצה לראשי התנועה שנושאו הוא . 4

 .ההכרח לפתור את בעיית היריבויות בכלא
 .א כל ההסכ נעשה ללא ויתור על עקרונות חמאס

 
 לפתרו " ע אשבעקבות האינתיפאדה נאלצה ישראל לקיי שיחות והסכמי שלו

 . א החמאס הוציאה כרוז שאסר על הסכמי שלו וניסה להרוס אות, המצב
 הידרדרו יחסי חמאס1992 לינואר 1991בי נובמבר, בחודשי שלאחר ועידת מדריד

עמדה , בסו מאי אותה שנה. ח לשפל המדרגה ופרצו ביניה אירועי דמי רבי"פת
קוימה ביניה פגישה והחליטו ,לבסו . המחנותעזה על ס מלחמת אזרחי בי שני 

החשש . א ג זה לא הביא לרגיעה, להפסיק את המריבות ולהתאחד שוב כבעבר
 .מפני טרפוד התהלי המדיני בידי סרבני השלו יצר ברית אינטרסי משונה

לאחר .  וביחד ניסו שני הצדדי לפעול לדיכוי פעולות החמאס" בי ישראל לאש
 על מפעלה של "יש איו מצד ישראל ומצד אש, 1993מי אוסלו בשנת חתימת הסכ

 ?כיצד. החמאס והחמאס צרי להתאי את עצמו למציאות בחדשה שנוצרה
 

 .בי דוגמטיז אידיאולוגי לפרגמטיות
 

 :המסקנות הצפויות
חמאס משנה את תפיסת עולמה ויחסה לתהלי השלו עקב המתרחש  )1

 . להישרדותהוהבנה שזאת תהה הדר היחידה
 .החמאס מתחזקת בקרב האוכלוסייה הפלסטינית)2
 .החמאס משנה את המבנה הארגוני שלה)3
 .החמאס חותמת על הסכמי פני ע תנועות פלסטיניות שונות) 4



  :                    מבוא מתודולוגי
 

 :האסלא הרדיקלי
שנוסדה , מיתנועת חמאס היא גלגול פלסטיני ייחודי של תנועת האחי המוסל

על רקע המשבר הכלכלי שפקד את , את התנועה הקי חס אלבנא. 1928במצרי ב
ניהל אורח חיי צנוע , ב למשפחה מסורתית, אלבנא. מצרי בסו שנות העשרי

אבל עיקר . והטי לחזרה לשורשי ולהחלת חוקי האסלא בחיי הפרט והכלל
ככל הנראה ,  נרצח בקהיר1949ב. ימאבקו כוו להשגת עצמאות מידי הכובש הבריט

 .בידי סוכני הממשלה המצרית
 

וצבר עוצמה , דור ההמש של אלבנא התגבש בשנות החמישי והשישי
בני המעמד הבינוני , אלה היו צעירי משכילי. רבה בשנות השבעי

שנלכדו בי המודרנה למסורתיות ושאפו לשנות את הסדר , העירוני
והשקפת עולמ , טי רד אות עד חורמההמשטר הנאצריס. הקיי

: הרדיקלי הללו בחרו בנתיב מיליטנטי חדש. עוצבה ברובה בבתי הכלא
" המלחמה בשליטי הערביי , דהיינו, "יהאד מבית'ג"ה הפכו את ה

 .ליעד ראשו במעלה, "הכופרי
 

כפי שמציי ההיסטוריו עמנואל , נקודת המוצא של הפונדמנטליסטי
יאוש עמוק לנוכח מה שה רואי כשקיעת האסלא במאה סיו היא י

ליפי 'שקיעה שהחלה אחרי תור הזהב של מוחמד וארבעת הח, 20ה
ליפות 'והגיעה לשיאה ע ביטול הח, "ישרי הדר"הראשוני 

לפי תפיסת מצויה החברה המוסלמית במצב של . 1924מאנית ב'העות
שהביא על , פגש ע המערבשורש ההתפוררות נעו במ. 1"היליה חדשה'ג"

 .המודרניות: המוסלמי את הגדול באויביה
 

 היא א כל הרעות החולות שהצמיח המערב, בעיני הקנאי, המודרניות
. הסוציאליז והלאומיות, המפלגתיות, החומרנות, המתירנות, הפריצות

והחילה על המציאות את , חטאה הגדול הוא שהעמידה את האד במרכז
ערכיה החילוניי עומדי בסתירה גמורה לתפיסה הקובעת . שלטו השכל

 .שגורלו של האד נתו בידי אללה
 

הרדיקלי החדשי הכריזו על . המלחמה היא איפה מלחמת תרבויות
ובכלל זה , מאבק חסר פשרות בכל מה שנוד ממנו ריח מערבי

המאיימות לפורר את אחדותו של , "המיובאות" האידיאולוגיות       
שנוא נפש של , בראש עומד הקומוניז הכופר. עול המוסלמיה

 הפא שנייה לקומוניז בסול המיאוס היא הלאומיות. הרדיקלי
 . שא היא רעיו חילוני מובהקערבית והטריטוריאלית כאחת

 
מציעי , במקו לנסות ולפשר בי ערכי המערב למורשת האסלאמית

, דינה אסלאמית אי מקו לדמוקרטיהבמ. הרדיקלי מילו מונחי חלופי
אלא שואב את סמכותו מידי , משו שהשליט אינו נבחר בידי הרוב

משו שחובת המדינה , המושג של זכויות האזרח הוא ריק מתוכ. אללה
, סובלנות כלפי מיעוטי דתיי: להשליט את השריעה באמצעי כפייה
, י בני חסותהיא סובלנות כלפ, המתקיימי במרחב המחיה האסלאמי
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, האסלא הוא מקור התבונה והמדע, שמוענקות לה זכויות בחסד
 .ובקורא הקדוש יש את התשובות לכול

 
ההתרפקות על העבר אי פירושה שהפונדמנטליסטי שואפי לחזור 

יעד . אלא שה רואי בה מקור השראה, לאות ימי זוהר קדמוניי
ע כל .  והערכי האסלאמיי פי הנורמותהוא לבנות חברה הנוהגת על

ה מגלי מידה רבה של גמישות ופשרנות , התנגדות לחידושי
לש כ חידשו את עיקרו . בהתמודדות ע אילוצי המציאות המודרנית

עיקרו זה . שנאסר באסלא הסוני מאז המאה העשירית, 2"תיהאד'איג"ה
גמטיז הוא הפר. מאפשר לה לגשר בי ציווי האמונה לצורכי היומיו

 .אחד המאפייני הבולטי של תנועת האסלא הרדיקלי
 

הרדיקליז החדש שאב את השראתו מזר שהיה קיי במסורת 
האידיאולוג , בשנות החמישי אימ סייד קוטב. האסלאמית כזר מיעוט
הוגה דעות שמרני , את תורתו של אב תימיה, של הרדיקלי החדשי

 פרשנות מילולית של הכתובי ושוללת  תורה הגורסתמימי הביניי
על יסוד תורתו פיתח קוטב את הרעיו החדשני . בתוק כל חידוש בדת

שליט כופר הוא מושא . אפילו הוא מוסלמי, של הזכות למרוד בשליט
מעיקרו זה שאבו לגיטימציה קבוצות . יהאד ויש לפעול להפלתו בכוח'לג

ש בחיי הנשיא סאדאת שהתנק, "יהאד האסלאמי'הג"מהפכניות כגו 
 .1981ב
 

מאוחדות בשאיפה לכונ מדינה אסלאמית , כל הקבוצות הרדיקליות
. אבל ה נבדלות זו מזו בתפיסת הדרכי להגשמת המטרה הסופית, גדולה

 פרישה הנע בי הגירה,  פי רצ של דרכי פעולהנית למק אות על
ועד , לבבות הכשרת "דעוה"דר , "כופרת"והתבדלות מ החברה ה

המעבר משלב אחד למשנהו מותנה .  שימוש באלימות"יהאד'ג"ל
אבל הוא אינו מחייב נטישה של דר אחת , בתחושת החירו של הקבוצה

במקרי רבי הוביל הנתיב האסלאמי משלב החינו אל . לטובת האחרת
שהתייאשו משינוי החברה , הצעירי קצרי הרוח: האלימות המהפכנית

, כמו במקרה של חמאס, אבל על פי רוב. פנו למאבק אלי, בדר נוע
 .נמשכה הכשרת הלבבות לצד פעילות הטרור

 
 :מודע–המסר התת : תקשורת

 
אחת התמורות האיכותיות שחלו במרוצת שנות הששי בטיב של האתגרי 

תהלי .  שהוצגו לאסלא היתה אכ הבולטות הגוברת של החילוניות שממילא
בלא זיקת מישרי לתודעת של בני , בר במזרח התיכו זה שנימעמקי זה פעל כ

ע שהוא גורר אות לאדישות בפועל לנושאי דת ולהתמקדות בחומרנות , האזור
הערכי . כאמצעי לכל אלה שימש פולח הצמיחה הכלכלית. ובבקשת סיפוק לאלתר

ההדוניסטיי והמטריאליסטיי חילחלו אל התרבות העממית במיצועה של 
שיעילותה בחברות אנאלפבתיות בחלק הגדול היתה , תקשורת האלקטרוניתה

 ).עיתונאות ותיאטרו, כגו ספרות(גדולה בהרבה משל אמצעי ההפצה בימי עברו 
 

הדאגה לנוכח התפשטות התקשורת האלקטרונית על המסר שלה המתגנב 
 מודע עדיי לא לבשה בשנות השישי אות ממדי של אל התת

ע התפשטות , ממש כפי שנעשה הדבר בשנות השבעיאובססיה 
 כ רגישות של הרדיקלי לסכנה זו  פיעל–א . הטלוויזיה בצבעי
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 על צורות "הרדיו והטלוויזיה " , הרדיקלי סברו כי: ניכרה היטב
מקדשי מלחמה עד חורמה  " האמנות והבידור שה מטפחי ומפיצי

 ".על דתנו
 

 היה שהתקשורת 1967הרדיקלי לתבוסת אחד ההסברי שהציעו 
סימל בעיני " בידור"עצ המושג . השחיטה את מוסרה של החברה

את יהבנו השלכנו על אמנות : " הרדיקלי את טיבה של הסכנה החדשה
 ".הבידור וכאשר פרצה המלחמה נבלע קולה של הדת בשאונ של זמרי

להעביר את " ו  הציב ראש התחיה המוסלמית כיעד ראשי לתנועת1971ב
השליטה על אמצעי התקשורת לידיה של הוגי אסלאמי נאמני כדי 
שגורמי חסרי זיקה לאסלא הטהור לא יוכלו למלא ש תפקיד מנחה 

 רגל בארצנו לכלי תקשורת שאינ בידי אסור שתהה דריסת. כלשהו
שא לא כ לא תוכל עדת . בי שה פנימיי או חיצוניי, המדינה
אשר בעטיה אבדו לה ,  ראש להשתחרר מאותה קלותהמאמיני
 ."התוק המוסרי והדתיות, הכבוד, התהילה

 
שליטת המדינה בתקשורת היא מכשיר : הרדיקלי למדו את הלקח

אלא שזהות השולטי חייבת . שלטוני אדיר ויש לשמור עליו בתור שכזה
שבה (לא היה אפשר עוד לחזור לאותה אוטונומיה של החברה . להשתנות

וזאת בשל אמצעי השליטה והפיקוח , מפני המדינה) פעל האסלא
לפיכ אי הרדיקלי מגיבי על . הטכנולוגיי שמפעילה עתה המדינה

אי ה . האתגר של המדינה הלאומית הכל יכולה בקריאה לפרוליז
מה שמטריד את מנוחת הוא המסר של , דוחי ג את התקשורת עצמה

 . כ יש להבטיח פיקוח אסלאמי הדוק עליהתקשורת ההמוני ועל
 

 :פסימיז תרבותי
 

שכבר נחלשה מאוד בעיד הקולוניזציה ובמאות , הציביליזציה המוסלמית
ספגה אפוא סדרת מהלומות כבדות , שנות השקיעה התרבותית שקדמו לו

שאלת הירידה התרבותית . מידי מדינת הלאו המליטריסטית החדשה
 3בדומה לתרבויות קלסיציסטיות, ת האסלאהטרידה מאז ומעול א

הוכתר , מוחמד, מאחר שמיסדה של דת זו, ואולי א יותר מה, אחרות
דבר ( שיאה של כל התגלות אלוהית לאד , "חות הנביאי" בתואר 

כל שבא לאחר מוחמד היה בו ). שהיה לאחד מעיקרי האמונה המוסלמית
רשיה של הפסימיות  מה טמוני שובמוב.  קלימקסמשו אנטי

המאפיינת את האסלא במשבר שהיה כרו ע עלייתה של שושלת בני 
מאחר שהללו נראו בעיני יריביה כק תור הזהב של , )660(אומיה

קו אופי זה נתחדד והל ע התפוררותה ". ליפי ישרי הדר'ארבעת הח"
 .של האימפריה האסלאמית למדינות ירושה

 
ניוו החלה רודפת את האסלא בעוצמת רוח הרפאי של השקיעה וה

המאה העשרי פגעה קשות . יתר למ ראשית מפגשו המודרני ע המערב
ציביליזציה שראתה את עצמה מטבע ברייתה . הדימוי העצמי המוסלמי

כמי שנועדה להנהיג תבל ומלואה ספגה מהלומות חוזרות ונשנות מידי 
עתה את הטו בכל תחומי כי הללו נותני מ, היה עליה להודות. הכופרי

 ההתאמה המלווה את מכא תחושת ההחמצה ואי.הפעילות האנושית
 .האסלא בעול המודרני המבי
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מהנוסח היש היו מנושאיה של תחושת השכול " אחי המוסלמי"ה

האבחנה שהציעו נוטלת את תיאורית השקיעה ומוליכה אותה . והכשלו
אי זו עוד : גב כ קו תחו קריטיע שהיא עוברת א, כמה צעדי נוספי

 בעיקר תחת המדינה האסלא, שאלה של שלב ירידה נוס סת
המחזוריות ההיסטורית כמו . אהיליה' מצוי במצב של גהצבאית החדשה

למצבו של חצי האי ערב האלילי טר , הביאה אותו לנקודה שממנה החל
 אשר יות ושאר סרסורי המודרנהאליטות). 622(הופעתו של מוחמד

: המיטו עליו נסיגה הרת שואה זאת חטפו אפוא את החמור בחטאי
לשמד זה שותפי א כל מי שסיגלו לעצמ את המיתוס . השתמדות

 .המודרני או השלימו עמו בלית ברירה
 

 :אותנטיות
 

א הוא , האסלא בגרסת של הרדיקלי שקוע אמנ בפסימיות תרבותית
בחזרתו של האסלא ,  וליתר דיוקבפוליטיקהעסוק הוא , אקטיביסטי במובהק

גישתו תוקפנית ודבקה .  לא פחות מאשר בבעיות חברתיות ומוסריותלפוליטיקה
לבקשת האותנטיות נודעו כמה . בזהות המקורית ולא עוד מתגוננת ואפולוגטית

. השלכות מוחשיות לגבי החברה המוסלמית העתידית שתיבנה על הריסות ההווה
 העיקרית טמונה בקביעת קווי מנחי ברורי שיישומ הספציפי אול חשיבותה

 מידה עליונה אי משמעה האותנטיות כאמת. יכול להשתנות בהתא למקו ולזמ
שכל , האתגרי המודרניי ה כה מורכבי ומהפכניי. חיקוי עיוור של דגמי העבר

ת ערכי יסוד מערכ, דהינו, שיכול אד לחפש בעבר האסלאמי הוא בעיקר השראה
 . וכללי התנהגות שלא נס ליח

 
 
 

 :הגדרות ומאפייני
 
 וכוננה 1929שנוסדה במצרי ב,  תנועה אסלאמית פוליטית"האחי המוסלמי"

מע 'המוג"פעילי התנועה ה שייסדו את אגודת . סניפי בקרב הציבור הפלסטיני
 .מד יאסיאח' בראשות השיח, "חמאס"וממנה צמחה מחתרת , בעזה" האסלאמי

 
 לפחות שלוש קבוצות שונות בשטחי משתמשות "יהאד האסלאמי'הג"

הדוגל בטרור במחנה , המציי את האג הקנאי הקיצוני, בכינוי זה
 .הפלסטיני

 
 ." מוסד התיאו העליו בי ירד ואש"הוועדה המשותפת"
 
כמו , שפעיליו בשטחי,  ארגונו של נאי חואתמה"החזית הדמוקרטית"
שיחקו תפקיד מרכזי בפיתוח , בר'מאל זקות ואחמד ג'ג, אחי לבדיה

 ".החזית העממית" עקב פילוג מ1969הארגו הוק ב. האינתיפאדה
 
המבטא עמדה מיליטנטית , חבש' ורג' ארגונו של ג"החזית העממית"

קמה " החזית. " ודוגל בהסלמת האלימות בשטחי"נוקשה בתו אש
 .חבש משנות החמישי' ורג'שהנהיג ג" תנועת הלאומני"מתו 

 
תחת מנהיגותו של יאסר ,  ובשטחי" הארגו הראשי באש"פתח"

של הנוער הפלסטיני " שביבה"בי היתר קשורה אליו תנועת ה. ערפאת
 .באוניברסיטאות" גושי הסטודנטי הלאומיי"ו



 
שניווט לאור שני את , ח" מנגנו חשאי בפת"הגזרה המערבית"

 .ואחראי לפיגועי נגד יעדי ישראליי, ת הצבאית נגד ישראלהפעילו
 
המאגדת את כל הסיעות ,  גג כינויה של מסגרת"חזית ההצלה"

 . "שנמצאו בזמ ההתקוממות מחו למוסדות אש, הפלסטיניות



 
 .   הופעתה של החמאס בזירה הפלסטינית

 :רקע היסטורי
,  תנועת האחי המוסלמיתנועת החמאס היא גלגול פלסטיני ייחודי של

על , את האחי המוסלמי הקי חס אלבנא.1928שנוסדה במצריי ב
עד מהרה . רקע המשבר הכלכלי שפקד את מצריי בסו שנות העשרי

. נהפכה התנועה לתנועת המוני והקימה סניפי ברחבי העול הערבי
ה ניהל אורח חיי צנוע והטי לחזר, ב למשפחה מסורתית, אלבנא

 נרצח 1949ב. לשורשי ולהחלת חוקי האסלא  בחיי הפרט והכלל
 .ככל הנראה בידי סוכני הממשלה המצרית, בקהיר

מימי אלבנא שומרי האחי המוסלמי על מסורת של התארגנות 
והיו מטרה לרדיפות , מאחר שבדר כלל פעלו מחו לחוק. חשאית
נגדות לכל גילוי בשל הת. נזהרו שלא להופיע בשמ כתנועה, השלטו

נקראו האחי  בכל , של מפלגתיות המפצלת את האומה המוסלמית
מתקופת אלבנא ה .  ולא מפלגה4"מעיה'ג" ארצות תפוצת בש 

מטפחי  בעקשנות חלו רחוק על הקמת מדינה אסלאמית גדולה 
 ותחת כנפיה ישכנו המאמיני 5"שריעה"שבה תוחל ה, ומאוחדת 

וסופו  לנצח , האסלא הוא נצחי,  תפיסת לפי. ובחסות הכופרי
 .ולכונ את שלטו אללה עלי אדמות

וצבר עוצמה , דור ההמש של אלבנא התגבש בשנות החמישי והשישי 
בני המעמד הבינוני , אלה היו צעירי משכילי . בשנות השבעי

שנלכדו בי המודרנה למסורתיות ושאפו לשנות את הסדר , העירוני
והשקפת עולמ , טר הנאצריסטי רד אות עד חורמההמש. הקיי

: הרדיקלי הללו בחרו בנתיב מיליטנטי חדש6. עוצבה ברובה בבתי הכלא
המלחמה בשליטי הערביי , דהיינו, "יהאד מבית'ג"ה הפכו את ה

 .ליעד ראשו במעלה, "הכופרי"
 

 : ניצני ראשוניהאחי המוסלמי בפלסטי
היא חוליה " , קובעת אמנת חמאס, "אמיתתנועת ההתנגדות האסל"

הנמשכת מאז ההתקוממות של , יהאד מול הכיבוש הציוני'בשרשרת הג
החלל עז אלדי אלקסא ואחיו הלוחמי  בני האחי המוסלמי בשנת 

יהאד של הפלסטיני ושל האחי המוסלמי במלחמת 'דר הג, 1936
 ." ואיל1968יהאד של האחי מ'ופעולות הג, 1948

הדגשת הרצ ההיסטורי של הנוכחות האסלאמית בפלסטי היא מרכיב 
רעיו ההמשכיות מעג את התנועה במסורת ארוכת . מרכזי בתורת חמאס

 על הבכורה בזירה "ימי ומעניק בסיס מוסרי למאבקה ע אש
 .הלאומית

 
סללו את הנתיב בו הל , שפעלו בשנות השלושי של המאה, שני אישי 

אמי ' חאג, המופתי של ירושליי: דיקלי הפלסטיניהאסלא  הר
 .עז אלדי אלקסא, ואיש הדת הסורי, אלחוסיני

המופתי היה מחזר בלתי נלאה של האחי המוסלמי עוד מימיה 
בראשית שנות השלושי ביקר פעמי אחדות . הראשוני של התנועה

נפגש ע חס אלבנא וביקש את סיועו במאבק לשחרור , במצרי
 .נשמרו קשריו ע האחי, וג לאחר יציאתולגלות, מאז.סטיפל

                                                           
 . אגודה4
 . ההלכה המוסלמית5
 . הגדרות ומאפייני ראה מבוא מתודולוגי6

 : הערה



 
שחרור : הציב לה שני יעדי עיקריי, כשייסד חס אלבנא את תנועתו
והקמת מדינת הלכה , הבריטי, המולדת המצרית מעול שלטו זר

 חל 1935רק ב. עניינו של אלבנא בירושלי היה משני בלבד. אסלאמית
ע פרו המרד . חי לנושא הפלסטינימפנה של ממש ביחס של הא

ובראשה , "הוועדה המרכזית לסיוע לפלסטי" הערבי הוקמה במצריי 
בהשראת האחי המוסלמי הוקמו בכל . עמד חס אלבנא בעצמו

שפעלו כגופי תעמולה בשירות , האוניברסיטאות במצרי ועדי סטודנטי
, ת הגדולהזמ קצר לאחר שהחלה השביתה הערבי. העניי הפלסטיני

שלח חס אלבנא מברק תמיכה למופתי , שציינה את פרו המרד
ובו נאמר כי האחי המוסלמי עומדי לימי הפלסטיני , הירושלמי
, חברי האחי המוסלמי,  א השתתפו מתנדבי1937ב. במאבק

בתו מלחמת העול . בפשיטות המזוינות של כוחות המרי הערביי
ע האחי המוסלמי לפלסטי להפי את השנייה יצאו שליחי מט
ולאמ חבורות צעירי מקרב קבוצות הצופי , תורתו של חס אלבנא

 .הפלסטיניי
 
.  נוסד בירושלי הסני הראשו של האחי המוסלמי בפלסטי1946ב

, מאל  אלחוסיני'וע חבריו הראשוני נמנה ג, בראשו עמד סעיד רמדא
' וכ שיח,  וממלא מקומו של המופתיסג נשיא הוועד הערבי העליו

באותה שנה נוסדו סניפי של . חאמד ביתאוי לימי מראשי חמאס בגדה
 .בשכ ובטולכר, בחיפה, בלוד, האחי ג ביפו

 
 :1967 ל 1948בי 

 גר להרחבת שורותיה של האחי המוסלמי 1948" שואת"ההל של 
ל האחי בכל רחבי בשנות החמישי צצו סניפי חדשי ש. בפלסטי

 ועד אמצע שנות השישי עמד בראש התנועה 1954מ. הגדה המערבית
 .שישב בעמא, ליפה'עבד אלרחמא ח, המפקח הכללי

 א על פי ששמרו על זיקה הדוקה 7,כפי שהראה אמנו כה בספרו
היו האחי בגדה תנועה  שמרנית וממוסדת , לתנועת הא במצריי
הותר , יגוד לשאר המפלגות בגדה המערביתבנ. בהשוואה לדג המצרי

 .וא היה לה ייצוג בפרלמנט הירדני, לאחי המוסלמי לפעול בגלוי
אופוזיציה "עד לאמצע שנות השמוני  היו האחי מה שמקובל לכנות 

מצד אחד : יחסיה ע המשטר התאפיינו בסימביוזה.  למל" לויאלית
', הבעת, בק נגד הנאצריזנחשבו לבני בריתו של המל ותמכו בו במא

מצד שני . שה הציגוהו ככופר וכאויב האסלא, ובעיקר הקומוניז
תבעו להחיל , ביקרו האחי בחריפות את קשריה של ירד ע המערב

ותקפו את שחיתותה המוסרית של החברה , במדינה את חוקי השריעה
 .הירדנית

 
רותי המשטר ההאשמי הטיל על האחי פיקוח צמוד באמצעות שי

מעוזיה של האחי . שסוכניה הושתלו בסניפי התנועה, הביטחו שלו
בניגוד . שלא עברה תהליכי מודרניזציה, היו בריכוזי אוכלוסייה מסורתית

התנועה בגדה הייתה מוקד של סוחרי  ובעלי רכוש ,לתנועה המצרית 
רק מיעוט . שהתחככו בצמרת השלטו, אנשי המעמד הבינוני, עירוניי

מורי , פקידי ממשלה,  החברי בא מקרב בעלי המקצועות חופשיישל

                                                           
1948(מפלגות בגדה המערבית בתקופת השלטו הירדני" ,  אמנו כה7  ."תש, ירושלי, )"1967



בלטה בהנהלות הסניפי נוכחות של בני , לעומת זאת. וסטודנטי
 .משפחות נכבדי ושל ראשי הממסד הדתי בגדה

 
נעדר מאפיי בולט , כפי שציי אמנו כה, מ ההתארגנות המקומית בגדה

מספר החברי . הילתית הפעילות הקנוס של האחי המוסלמי
 . איש1000 ל 700 הוא נע בי 1967עד : בתנועה היה נזיל

תרמו האחי בגדה תרומה ייחודית לגיבוש הלאומיות , ע זאת
. 1950ה התנגדו לסיפוחה של הגדה המערבית לירד ב. הפלסטינית

העמידו האחי , בשעה שבאחי במצרי התרכזו במאבק בכפירה מבית
ה תמכו . האד לשיחרור האדמות בראש סדר הקדימויותי'בגדה את הג

בפא ערביות מתו הכרה כי רק מאמ ערבי משות יביא לשחרור 
. זאת א שתורת הרשמית שללה מכול וכול את הלאומיות, פלסטי

יצאו בקריאה לפלסטיני להתארג , משנכזבו מ התמיכה הערבית
 פטריוטיז מקומי זה .בכוחות עצמ ולהקי צבא להחזרת חיפה ויפו

ואומ בידי האחי המוסלמי , התגבש מחדש באמצע שנות השמוני
 .ע פרו האינתיפאדה

 
 :האחי המוסלמי ברצועת עזה

מסלול התפתחותה של תנועת האחי המוסלמי ברצועת עזה היה שונה 
פעלה , למעט תקופה קצרה. לחלוטי מזה של התנועה בגדה המערבית

עד  לכיבוש הישראלי .  מאז הקמתה בתנאי מחתרתהתנועה העזתית 
ובמקביל נחשפה ,  הייתה קשורה בטבורה לתנועת הא במצרי1967ב

בסיס הכוח החברתי .  לתנודות ביחסו של המשטר לאחי המוסלמי
בסו . המושפלי וחסרי הכול, בני מעמד המקופחי, שלה היה הפליטי

שהיה זרז , ר אסלאמי אלישנות השבעי הצמיח מוקד המצוקה הזה ה
 .לאינתיפאדה

בעקבות . 1948הסניפי הראשוני ברצועת עזה הוקמו בתו מלחמת 
, השתתפות במערכה לשחרור פלסטי גאתה האהדה לאחי המוסלמי

 פתחו האחי  בסדרת 1949ב. ומתגייסי רבי הצטרפו לשורות התנועה
.  מצריהנשק הישראלישנועדו למחות על חוזה שביתת , פעולות אלימות

והאחי בעזה ירדו , התנועה הוצאה אל מחו לחוק בפע הראשונה
גמאל , השליט החדש.  בישרה כמדומה עיד אחר1952מהפכת . למחתרת

ניסה לקרב אליו את האחי והתיר למשלחות ממצרי , עבד אלנאצר
שליחי אלה תרמו למיסוד הקשרי בי התנועה . לבקר ברצועת עזה

וסניפי , משרדי האחי בעזה נפתחו מחדש. ת האחי במצרילהנהג
ובה  ,  סניפי11 כבר היו לתנועה 1954ב. חדשי צצו בכל רחבי הרצועה

 .מרבית תלמידי ממחנות הפליטי ברצועה,  חברי1000נרשמו כ
 
 התנגדו האחי המוסלמי לתכנית ליישוב הפליטי הפלסטיניי 1955ב

1956ב, מהל הכיבוש הישראליב. בחצי האי סיני נטלו האחי חלק , 1957
חזית ההתנגדות " ל ברצועה והקימו את "בפעילות צבאית נגד כוחות צה

פעילות האלימה יצרה עימות חרי בינ לבי המפלגה ". העממית
כגו יציאה להפגנות ושביתות , שדגלה בהתנגדות פסיבית, הקומוניסטית

 .שבת
גרמו , יית של התנועות הלאומיות הערביותובמקביל על, גל הדיכוי

מסו שנות החמישי ואיל עבר על . להיחלשות של האחי המוסלמי
באמצע שנות . תנועת האחי המוסלמי תהלי של שיעה ממושכת
הקומוניסטי היו . השישי כמעט חדלה התנועה ברצועת עזה להתקיי

שרידי . ות המפרורבי מפעילי האחי עקרו למדינ, אז בשיא כוח



התרכזו בהפצת הדעות במחנות המרכז , בראשותו של ריאד זענו, האחי
 עבר זענו לכווית והצטר 1965ב. בליה'ג', אלבוריג, שאטישל הרצועה
 .אלדי'את מקומו כראש התנועה תפס אסמעיל אלח. ח"לארגו הפת

ד באותה שנה חשפו שירותי הביטחו במצריי את המחתרת שהקי סיי
פעילות האחי בעזה . והשלטו שב להכות באחי המוסלמי, קוטב

, אלדי את הרצועה' עזב אסמעיל אלח1968בשנת . שותקה כמעט לחלוטי
נציגי האחי במחנות המרכז . והותיר אחריו תנועה  על ס התפוררות

אחמד ' זה היה שיח. ובחרו מנהיג חדש לתנועה, התכנסו לישיבה דחופה
 .מייסדה של תנועת חמאסלימי , יאסי

 
 : אחמד אסמעיל חס יאסירוח נחושה בגו שבור

משותק מצווארו ומטה ומרותק לכיסא גלגלי היה לאביה , איש נכה
לשעבר מורה , אחמד אסמעיל חס יאסי. מולידה של  תנועת חמאס

לא היה פוסק הלכה גדול ולא כתב משנה דתית , בבית ספר יסודי בעזה
וח אישיותו הפ לדמות הדתית הבולטת ב ביותר  אבל בכ. חשובה
שבזכות נעשה , בחלו השני נתגלו ביאסי אות תכונות. ברצועה

כושר , עורמה: למנהיג הבלתי מעורער של הכוח האסלאמי החדש
לאט ובהתמדה טווה לו רשת . אכזריות ודבקות במטרה, הישרדות

תנועת : האותובבוא הזמ נת את , בנה תשתית ארגונית, פעילי
 .ההתנגדות האסלאמית הגיחה לאוויר העול

הביוגרפיה  שכתב . ורה שליד אשקלו' בכפר אלג1936יאסי נולד ב' שיח
. 1989מלווה את יאסי מרגע הולדתו  ועד למעצרו ב, איש חמאס, עדוא

תו הבלטת נחישותו ואמונתו העזה בצדקת , יאסי מוצג בה כאחד האד
 .הדר שבחר בה

 
התנועה . בנערותו התקרב אחמד יאסי לחוגי  האחי המוסלמי בעזה

.  כשכמותה לא תדע שני רבות אחר, ידעה אז תקופת פריחה קצרה
1952, בשנתיי הראשונות למהפכת הקציני החופשיי במצרי 1954 ,

. נהנו האחי המוסלמי מחסדי השלטונות והותר לה לפעול בגלוי
הייתה זו התנועה הפוליטית הגדולה ביותר באמצע שנות החמישי 

 .ברצועת עזה
 

אשר שימש מרכז של , יאסי החל לבקר במסגד אבו חדרה בשאטי
על , 1952ב. תרבות וספורט בחסות האחי המוסלמי, פעילויות חינו

. אירעה התאונה שחרצה את גורלו של יאסי לחיי נכות וסבל, חו הי
 לאחר תקופת הכשרה 1955ב.  והחריפהע השני הלכה נכותו של יאסי

נשבע אחמד יאסי אמוני לתנועתו ונעשה חבר , שכללה לימודי אסלא
יחד אתו הל . של האחי המוסלמי במחנה הפליטי שאטי" אוסרה"ב

שאחר כ נעשה לאחד מראשי האחי המוסלמי , עבד אלרחמא אלברוד
, ת בחיי עבד אלנאצרבעקבות נניסיו ההתנקשו, שנה קוד לכ. בעזה

ובעקבותיה נאסרה ג , הוצאה תנועת האחי במצרי אל מחו לחוק
 . פעילותה של התנועה בעזה

 
למרות , להפתעת הכול.  סיי אחמד יאסי את לימודיו התיכוניי1958ב

התקבל לעבודה כמורה בבית הספר העממי בשכונת רימאל , נכותו הקשה
1958בשני . בעזה בצד , הרבי יאסי בתלמידיו, ימש מורהשבה ש, 1964

 60בתחילת שנות ה. ג את עיקרי האמונה הדתית, לימוד השפה הערבית
במהל . חלימה חס יאסי, יאסי  לאישה את קרובת משפחתו' נשא שיח



ריז , בשעה ששורות האחי המוסלמי נידלדלו פלאי, שנות השישי
 .רי במחנה שאטייאסי את פעילות התנועה בקרב הצעי' שיח

 
 1966וב, יאסי בידי  שלטונות  מצרי' בשל פעילותו באחי נרד שיח

זה היה במהל גל המעצרי שליווה . נכלא באשמת חתרנות נגד המשטר
אבל בניגוד לחבריו לתנועה . את הוצאתו להורג של סייד קוטב במצריי

. לא עזהוהוחזק בכ, בשל נכותו, לא נשלח יאסי לכלא צבאי במצרי
, שנה לאחר מכ פרצה מלחמת ששת הימי, כעבור חודש שוחרר לביתו

 . ולאחי המוסלמי ברצועה באה עדנה
  

1967 התגבשות הכוח האסלאמי 1976: 
 ישראל היו במידה רבה נקודות ציו בתהלי ההתעוררות מלחמות ערב

בי , כל סבב מערכות כזה. האסלאמית בשטחי ובעול הערבי בכלל
האי גל חדש , הסתיי מנקודת הראות הערבית  במפלה ובי שבניצחוש

שנתפסה כעונש משמיי על הסטייה , 1967ג תבוסת . של תחייה דתית
בה בעת נפתח פרק חדש . הולידה שיבה המונית לדת, מדר האסלא

" הבנייה השקטה" תקופת  בתולדות האחי המוסלמי בגדה וברצועה
 "חי לא נטלו חלק במאבק המזוי שניהל אשהא. של הכוח האסלאמי
ובעשר השני הבאות התמקדו ביצירת תשתית , נגד הכיבוש הישראלי

כשהתנועה הלאומית הפלסטינית , באמצע שנות השבעי. ארגונית רחבה
עדיי עסקו האחי המוסלמי בעשיית נפשות , הגיעה לשיא כוחה

 .לתורת
 

בעקבות . עה לתנועה אחת התאחדו האחי בגדה וברצו1967אחרי 
מלחמת ששת הימי חל נתק ארגוני בי הנהגת התנועה בעזה ותנועת 

והעזתי חיפשו דר להתקשר ע אחיה בגדה , הא במצריי
נרק הקשר ע הגדה במפגשי , יאסי' על פי עדותו של שיח. המערבית
 שלש נהגו העזתי לבוא, ולאחר מכ בהתכנסויות בהר הבית, חברתיי
במהל הביקורי ההדדיי סוכ שאחת לחודש תתקיי . ולהתפלל

אחרי כמה ישיבות כאלה הוחלט על . ישיבה משותפת לנציגי שני האזורי
האחי המוסלמי בירד "הקמת  הנהגה אחת לתנועה שתיקרא 

 .ותהיה כפופה למדרי הכללי של האחי בירד" ובפלסטי
 

שקיימו , בשני זרמי שוניבפועל התארגנו האחי בגדה וברצועה 
הקשר בי . ביניה  קשרי גומלי רופפי ושמרו על זיקה להנהגה בירד

בעקבות ביקור  , 1977התנועה העזתית לזו הירדנית התחזק אחרי 
הוויתור המצרי על עזה וסגירת מעבר רפיח גר . סאדאת בירושלי

ממלכה אל תו החלל שנוצר נכנסה ה. לניתוקה של הרצועה ממצריי
א , רשאד אלשאווה, שלה בעזה" קונסול"שבהרשאת ה, ההאשמית

 .הנפיקה תעודות מסע לרבי   מאנשי הרצועה
על רקע זה גברה תלות הארגונית והכספית של האחי בעזה בענ 

מאוחר יותר הפכה תנועת האחי המוסלמי  בירד לעור . הירדני
צמחה מתו , חמאס" :ולדברי דובר חמאס, הצבאי והפוליטי של חמאס

. א זו התמזגה היו בתו חמאס, תנועת האחי המוסלמי בשטחי 
ע זאת היו האחי המוסלמי בשטחי מאז ומתמיד חלק מתנועת 

 ".האחי המוסלמי בירד
 

אבל בה בשעה . ישראל  לא התירה פעילות פוליטית בגדה וברצועה
היא התעלמה , חוקשפקחה עי על התנועות הפוליטיות שפעלו מחו ל



בעשר השני הראשונות לכיבוש א לא . מקיומ של האחי המוסלמי
בעיני ישראל נחשבו האחי . התנהל אחריה מעקב של שירותי הביטחו

 ". ידידי המל"וממילא נחשבו  מוקצי בגדה בשל זיהוי כ, כתנועה דתית
רות  על א שלא הותרה התארגנות כחוק המשיכו האחי לפעול במסג

 1973אבל עד מלחמת . שהתקיימו בתקופת השלטו הירדני, המסורתיות
המלחמה הזרימה ד חדש בעורקיה הרדומי . הייתה השפעת  שולית

הצלחתו הצבאית של הצבא המצרי גרמה להתרוממות רוח . של התנועה
ובעקבותיה הופיעו סימני ראשוני של התעוררות , עצומה  בעול הערבי

 .דתית בגדה
 

מאז הניתוק . הדג שטבעו האחי המוסלמי ברצועה היה עזתי מובהק
שהייתה קשובה , מתנועת הא במצרי ה התפתחו כתנועה עצמאית

שפעלו בדפוסי  , בניגוד לאחי בגדה. לרחשי ליבו של הרחוב
שצמח לתו התחככות , ייצגו אחמד יאסי ואנשיו דור חדש, מסורתיי

, האינטנסיבית, המציאות העזתית  הדחוסה. מתמדת בגורמי הלאומיי
ע פרו . הכתיבה אקטיוויז  אסלאמי מסוג שלא היה מוכר בגדה

האינתיפאדה הובילו האחי המוסלמי בעזה את התנועה כולה אל דר 
 . המאבק הלאומי

יאסי  ' התמסר שיח, 1968  ברצועה ב8"אמיר אלמואמיני"משנבחר ל
 הרצועה לחמישה אזורי פעילות שלכל הוא חילק את. לשיקו תנועתו

נציגי האזורי הרכיבו את . אחד מה הוקמה הנהגה של חמישה חברי
על פי . זו התכנסה אחת לחודש לישיבת תיאו. הנהגת הרצועה כולה

 ידי אחד מראשי ההנהגות הנוהג שקבע יאסי נוהלה כל ישיבה על
אבל , יות החברילכאורה היה זה ביטוי לרעיו של שוויונ. האזוריות

 .למעשה היה יאסי הסמכות האחת והיחידה בתנועתו
 

כבר באחת מישיבות ההנהגה הראשונות קבע יאסי שמטרת התנועה היא 
לש כ דרש . להפי את האסלא בקרב שכבות הציבור הרחבות

מפעיליו להעתיק את מקו מגוריה לאזורי שבה לא הייתה אחיזה 
תה ראשית יציאתה של התנועה מ המובלעת זו היי. לאחי המוסלמי

שבו נהג , ובעיקר מסגד עבאס, מחנה הפליטי שאטי. אל הרחוב, החוצה
פעילותו . היו למוקד להפצת האסלא ברצועה, יאסי לשאת את דרשותיו

בעקבות דרשה שבה , 1968כבר ב . של יאסי לא נעלמה מעיני השלטונות
לממשל ' זומ השיח,  המחנהקרא לקיי הפגנה נגד סגר שהוטל על
אבל על פי רוב נקט השלטו . הצבאי והוזהר שלא לעסוק בהסתה

באות  ימי עדיי לא . במדיניות של אי התערבות בנעשה במסגדי
ויאסי יכול היה לנהל את פעילותו , הוגדרה ההטפה הדתית כחתרנות

 .החינוכית באי מפריע
 

את תשתיתה של תנועה לבנות ' בתחילת שנות השבעי החל השיח
עממית שתהיה מנו להפיכת החברה הפלסטינית לחברה אסלאמית 

. יאסי חל על התרחבות הדרגתית שתפרו את גבולות הרצועה. מלאה
ולעתי נשא , בא לתפילות בהר הבית, לש כ החל לבקר במסגדי הגדה

ל  "הוא גייס  סטודנטי מהרצועה שלמדו בחו. ש דרשה באמצע השבוע
יאסי הקדיש . די להפי את דבר אללה בקרב מוסלמי בארצות הניכרכ

הרבה מזמנו ג לביקורי במסגדי  שבתחומי ישראל ולהרצאות בפני 
השנה שבה , 1976פעילותו זו הוגברה אחרי . רמלה ועכו, יפו, ערביי לוד
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בהשראת . פרש מ ההוראה ויצא לפנסיה מוקדמת בשל הנכות שהחמירה
 ביישובי  כגו רהט בדרו וכפר קאס במשולש גרעיני יאסי הוקמו 

 .פעילי של התנועה האסלאמית בישראל
 

על קציני הממשל . ליל אלקוקה'יד ימינו של יאסי באות ימי היה ח
עשה אלקוקה , שביקרו אצלו בכלא בטר גורש מהרצועה, הישראלי 

ערבית הופעתו החיצונית הייתה מ. רוש של אד מפוקח ולא פנאטי
כ דיווחו , הוא לא נראה. וג את זקנו גידל רק בתנאי  המעצר, לחלוטי
שנית יהיה , אלא כאד שבור, כבעל אמונה דתית לוהטת, הקציני

 .א ישוחרר ממעצרו, להגיע עמו לשיתו פעולה
, הכוויתי ממקו גלותו" אלאנבא"זה אותו אלקוקה שבריאיו ל

 את היהודי בפלסטי לא על מנת אללה קיב: "  אמר1988באוקטובר 
אללה יפטור . אלא כדי שתהיה לה לבית קברות, שתהיה לה למולדת

וכמו שהעולי לרגל מכפרי על , את העול כולו מ הצרה היהודית
כ יועלו היהודי לקרב באלאקצא  , חטאיה בהקרבת קרב במכה

 ".בידיי טהורות כידיה של העולי לרגל
 
על הקמתה של  , בהתייעצות ע אלקוקה, ט יאסי החלי1970ב
בהמש צצו סניפי של .   במחנה הפליטי שאטי9"מעיה אלאסלמיה'אלג"
מע 'סניפי אלה הפכו לשלוחות של המוג. מעיה בכל רחבי הרצועה'הג

סטודנט , אחד מפעילי האגודה.שהוק שלוש שני לאחר מכ, האסלאמי
מיד הישיבה אהרו גרוס בחברו ב היה בי מתכנני הרצח של תל, מעזה
1983. 

 
ל 1כדי להימנע ככ, מלכתחילה סבר יאסי כי יש לפעול בדר חוקית

טקטיקה זו של אי נטילת סיכוני . האפשר מעימות ע השלטונות
מיותרי היא אופיינית לאחי המוסלמי  ונעשתה חלק מחכמת 

ל זמ שה הניסיו ההיסטורי של האחי הראה שכ. ההישרדות שלה
מניח לה השלטו לפעול , פועלי במסגרות של חינו והכוונה דתית

לפיכ ניצל יאסי  לטובתו את מסגרת . בשקט וא מעניק לה גיבוי
האגודה : ההתאגדות היחידה המותרת על פי חוק ברצועת עזה

 .מאנית'העות
 
הוגשה לממשל , מעיה לפעול'חמש שני לאחר שהחלה הג, 1975ב

שמטרתה המוצהרת , מאנית'י בקשה לאישורה של  אגודה עותהישראל
קירוב התושבי ללימוד הדת וטיפוח פעילות תרבותית וספורטיבית 

'  בנה שיח1973ב. 1976באפריל , הבקשה אושרה כעבור שנה. בקרב הנוער
וסביבו הקי ממבנה אב , לא הרחק מביתו, ורת אלשמס'יאסי מסגד בג

נעשה מרכזו , יתו מתנוססת תמונת כיפת הסלעשבחז, המבנה הזה. גדול
כבר בשלב הבנייה התקבלה בממשל  . 10"מע אלאסלאמי'אלמוג" של 

הבקשה נדחתה פעמי אחדות ". איגוד האסלאמי"בקשה לאישורו של ה
 .ושבה  והועלתה בכל פע מחדש

 
 צוי שמטרות האיגוד ה 1977בתקנו שהוגש לאישור מפקדת האזור ב

 14מועצת ההנהלה של האגודה החדשה הורכבה מ, מונההפצת הדת והא
בניית . שנרש כמזכיר כללי, אחמד יאסי ' ובראשה עמד שיח, חברי

מתחת לאפו , כ. מע  נמשכה ג בהיעדר רשיו כחוק'התשתית של המוג
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שסיפקה לחברי בה , של השלטו הישראלי צמחה ישות אוטונומית
. "כת הממשלתית וממוסדות אששירותי קהילתיי במנותק מ המער

 .ועל פיו נשק דבר, יאסי' על כל אלה ניצח מלמעלה שיח
 

עד אז הוקמו . 1979מע האסלאמי אושר כאגודה חוקית רק ביוני 'המוג
למעשה . שפעלו כמרכזי קהילתיי, ברצועת עזה שני מסגדי נוספי

 .מע האסלאמי מסגרת כיסוי לפעילות האחי המוסלמי'שימש המוג
אלא שעכשיו הייתה לה זירת , "אוסרות"בשטח הוסיפו להתקיי  ה

נערכו , "שועבות"שתיפקדו כ, בסניפי.מע'סניפי המוג: פעולה חוקית
האסיפות וישיבות ההנהגה לצד פעילות הדעוה ואיתור , הכינוסי

יאסי שאחרי ' אישר שיח, בריאיו שנער עמו בכלא. המועמדי לגיוס
 .ר המבנה הארגוני היש של התנועהמע נשמ'הקמת  המוג

 
 היו 1981ב. מע מעול ע האחי המוסלמי'באופ רשמי לא זוהה המוג

 הוער מספר הפעילי 1987בתחילת .  חברי300מע כ'רשומי במוג
מספר , זה היה הגרעי המצומצ של האחי המוסלמי. 1,200ב

 .נאמד בכמה אלפי, לעומת זאת, התומכי 
. וכיחה יכולת ההישרדות של חמאס את צדקת טענתו של יאסיבדיעבד ה

גל המעצרי החוזרי ונשני של ראשיה לא הצליחו לקטוע את פעילות 
בעקבות כל גל מעצרי גילתה חמאס יכולת שיקו מפתיעה . התנועה

יאסי ' מאגר התומכי שבנה  שיח. וקמה בעו החול מבי ההריסות
היה רחב דיו כדי להצמיח ,  האסלאמימע'באמצעות המוג, בפריפריה

 .מתוכו גרעיני של הנהגות חדשות
 

 :התעוררות אסלאמית
בהדרגה . בסו שנות השבעי עבר גל של תמורה על הרחוב הפלסטיני

צצו בו גברי לובשי גלימות ומגודלי זק ונשי בכיסוי ראש עד צוואר 
המסגדי החלו להתמלא . ובשמלות ארוכות המכסות כל טפח

ואת מקו , בעיקר בתפילות הצהריי של יו השישי, במתפללי
מספר .  המסורתיי תפסו צעירי בוגרי מכללות אסלאמיות11האמאמי

 .במכה' וכ ג מספר היוצאי לחאג, הצמי בחודש הרמדא עלה
. 1979ב, האותות הופיעו בשטח בשט עז מיד לאחר המהפכה האירנית

החומייניז באירא עדות ניצחת  עבור המוסלמי שימשה עליית 
. מ המערב" יובאו"לעליונותו של האסלא על פני האידיאולוגיות ש

וחוללה גל של התעוררות דתית בכל , המהפכה הפכה למודל של חיקוי
אחד מביטוייו  המיידיי היה הופעתו של זר לוחמני . העול הערבי

 .יהאד האסלאמי' הגפלסטיני
 

ית היתוספה לשורה של גורמי שהאיצו את הצלחת המהפכה האיראנ
 1981העיקריי שבה היו רצח הנשיא סאדאת ב. התחייה האסלאמית

שהגיעה לשיא במלחמת , "והיחלשותו של אש, יהאד האסלאמי'בידי הג
סילוקו של ערפאת מבירות היה שלב בתהלי קריסה . 1982לבנו ב
החלל שנוצר אפשר . תבריקבו ובהסתאבו, שלווה בפיצול פנימי, מתמש

הנהגה פלסטינית : את צמיחת של שני כוחות חדשי בגדה וברצועה
 .מקומית וזר אסלאמי

 

                                                           
 . מנהלי התפילה11



על רקע האכזבה מ התנועה הלאומית היה האסלא מקור של תקווה 
בנה ,  נעו ונדו בי בירות המערב"בשעה שנציגי אש. חדשה לפלסטיני

 דיבר על "אש. בתו עמהלו הזר האסלאמי דימוי של מנהיגות החיה 
התנועה האסלאמית הפכה . אבל שכח אי מעניקי אותו, צדק חברתי
להתעוררות האסלאמית תרמו ג עליית הליכוד והתחזקות . אותו למוטו
השימוש שעשה הימי  בטרמינולוגיה דתית כדי לאשש את . גוש אמוני

ה זכותו על אר ישראל השלמה חיזק בקרב הפלסטיני את האמונ
הפעילי האסלאמיי . שהמאבק נגד ישראל הוא ביסודו עימות דתי

ה הציעו לפרט הפלסטיני המושפל נוסחת . היטיבו לקרוא את המפה
 .פלא לגאולה שיבה לחיי פשטות ונוע בדר הדת

 
עודנו " , 1985נכתב בסקירה שהוציא המנהל האזרחי  מ" האסלא"

יצאו ,  בתקופת המופתי הגדולוכמו." קריאת הקרב  החזקה ביותר בימינו
 נכנס גבר מזוק במדי צבא 1982באפריל . קריאות הקרב מהר הבית

. 68מ הירי נהרגו שני אנשי ונפצעו . לרחבת הר הבית ופתח בירי
היה אל הארי , "סינדרו ירושלי" אולי קורב נוס של , המטור התור

, כ סיפר בחקירתו, גודמ רצה. ל"יהודי אמריקני שגויס לצה, גודמ
מהפכת " בחוגי החמאס זכו האירועי הללו לכינוי . לכבוש את הר הבית

סימנו הפרות הסדר , על פי רושמי התולדות של התנועה". המסגדי
יהאד נגד 'שהתמקדו במסגדי את תחילתו של שלב ההכנות המעשיות לג

 .ישראל
 

קש בחייה שחבריה ניסו להתנ, נחשפה המחתרת  היהודית, 1984במאי 
תכננו לפוצ את מסגדי הר הבית וביצעו טבח , של ראשי ערי בגדה

הופ , 1983ביולי , בעקבות הרצח במכללה. במכללה האסלאמית בחברו
הכרוז הזה הביא את ". תנועת המאבק האסלאמי"בגדה כרוז שנחת בידי 

 :תמצית  העמדה הרדיקלית כלפי העימות ע היהודי
מה עושי בנו היהודי צאצאי הקופי , וסלמיהוי המוני עמנו המ"

 מה …מה הד הטהור של בנינו אשר ניגר כל יו בלי שיוק, והחזירי
 …האלימות שנוהג בנו אויבנו החמוש בנשק ומשביע את תאוותו לד
. תכנית של היהודי היא אחת מאז באו אל אדמתכ הקדושה

 הלבבות העויני …יטונותהגירה בס... מעשי טבח... התנכלות... התנחלות
הללו יורקי משטמה לאסלא כהכנה להסתערות מכרעת על קודשינו 

 ..כדי למחוק את מקדש אלאקצא ולבנות מחדש את מקדש הכוזב
החברה  הפלסטינית ברובה .  המסר האסלאמי נקלט בקרקע פורייה

והאסלא מעוג , שלא עברה תהליכי מודרניזציה, עודנה חברה מסורתית
 .י התרבות  והמוסר שלהבערכ

 
למ ראשית שנות השמוני השתנה ההרכב האנושי של האחי 

שבעבר הייתה מעי מועדו חברתי של סוחרי , התנועה. המוסלמי
קנתה לה תומכי בקרב צעירי בכפרי ובמחנות , ובעלי קרקעות

. מורי בתי ספר ופקידי, תלמידי תיכו וסטודנטי  במכללות, הפליטי
תה החדשה צמחה מקרב חוגי האינטליגנציה והמעמד הבינוני הגבוה הנהג
ה הקימו . שדחו את ערכי המערב, אלא היו משכילי פלסטיני. בערי

הפיצו ספרי ושבועוני והטיפו לחזרה לאסלא במסגרת , מועדוני
 .חוגי התפילה וקבוצות הלימוד במסגדי

 
עה שרכשו לה במוסדות בסיס הכוח של האחי בגדה התחזק בזכות ההשפ

 השכילו האחי המוסלמי ליצור ברית של 1967מאז . אסלאמיי מסורתיי



ערב האינתיפאדה עמדו מנהיגי האחי המוסלמי . אינטרסי ע הכתר הירדני
רוב הדרשני הכפריי נמנו א ה ע . בראש מחלקת הווק בערי מרכזיות בגדה

רוב עובדי משרד הווק ע האחי בשכ ובטול כר זוהו . חברי התנועה
עובדי הווק נתנו את חסות לפעילות הסתה שניהלו במסגדי אישי  . המוסלמי

היו , למעט חמאד, כל האישי הללו . חמאד' חאמד ביתאוי ושיח' דוגמת שיח
 מעובדי הווק 33ע מגורשי חמאס נמנו . לראשי מערכות הדעוה של החמאס

 .בגדה
 

היו , ה רוכזו עיקר מאמצי הגיוס של הפעילי האסלאמיישב, שני המוקדי 
1967בי השני . המסגדי והאוניברסיטאות  נבנו בגדה וברצועה מאות 1987

ג הזר האסלאמי הפ את המאבק על , בדומה לתנועה הלאומית. מסגדי חדשי
הפריצה הגדולה לזירה . השליטה באוניברסיטאות למנו של צבירת כוח פוליטי

אח בשכ  'בבחירות למועצת הסטודנטי של אוניברסיטת אלנג. 1978ירעה בא
באותה שנה ניצח הזר . 11זכתה הרשימה האסלאמית בעשרה מושבי מתו 

, 1980ב. האסלאמי ג במכללה האסלאמית בחברו ובמכללה האסלאמית בעזה
אמי השיג הגוש האסל, שנת שיא בפעילותה של הוועדה להכוונה לאומית בגדה

 זכה בכל מושבי 1981ב. אח חמישה מקומות לעומת שבעה של הגוש הלאומי'באלנג
 .הוועד

, ח"של הפת" שביבה" בזכות פעילות נמרצת של ה1982הגל האסלאמי נבל ב
 .שהקימה קואליציה לאומית ע החזית הדמוקרטית והחזית העממית

     
 :פלנטה מקוללת
ה ההתעוררות האסלאמית אופי בוטה לבש, אותה פלנטה מקוללת, ברצועת עזה

 כל אלה שנאת הכיבוש, הצפיפות הנוראה, המצוקה הכלכלית. יותר ואלי יותר
, האוכלוסייה העזתית. הפכו את עזה לחממת הגידול העיקרית של הקנאות הדתית

כשכל . " ביקשה לה נחמה בחיק האמונה, שהורכבה ברובה מפליטי קשי יו
הוא עשוי לגלות " , אחמד יאסי' אמר שיח" , אדהדלתות נסגרות בפניו של
מע האסלאמי 'בתחילת שנות השמוני פתח המוג." שדלתות אללה פתוחות ה

מפג הכוח הראשו שלו היה הצתת משרד הסהר . בהשתלטות אלימה על הרחוב
בראש הארגו הזה עומד מנהיג המפלגה . 1980האדו הפלסטיני בינואר 

מי שהיה ראש המשלחת לשיחות , ר חיידר עבד אלשאפי"ד, הקומוניסטית בעזה
הפכו יעד ראשו , "מייצגי השקר והכפירה", הקומוניסטי. השלו ע ישראל

 .לאלימות האסלאמית ברצועה
 

. מע האסלאמית הפ לגור שלא נית עוד להתעל מקיומו בזירה המקומית'המוג
תחשב בעמדת נציגיו נאלצו לה, רשאד אלשאווה בראש, מנהיגי הזר הלאומי

יאסי ' שיח. שהתארגנו באזור, עצרת או עצומה, ולכלול אות בכל כינוס פוליטי
במהל השני הבאות ניהל . החל לבסס את מעמדו כמנהיג הזר האסלאמי ברצועה

מע הצליח להשתלט 'המוג. מע פעילות עקבית להשלטת מרותו על האוכלוסייה'המוג
רוב פרטיי וחלק בבעלות , ר ממסגדי הרצועהבהדרגה ובשיטתיות על חלק ניכ

במהל שנות השמוני . המסגדי הראשיי בעזה נפלו לידיו כפרי בשל. הווק
גולת . מע  לקנות לה אחיזה בכל הארגוני והאגודות ברצועה'הצליחו פעילי המוג

. מע הייתה ההשתלטות על האוניברסיטה האסלאמית בעזה'הכותרת של הישגי המוג
ותה של האוניברסיטה נבעה מעצ היותה הזירה היחידה שבה התנהלה חשיב

 .פעילות פוליטית גלויה
 

עד אז מומנה האוניברסיטה האסלאמית בכספי .  הייתה שנת המפנה1982שנת 
היחלשותה של התנועה הלאומית בעקבות מלחמת לבנו קטעה את מקורות . "אש

מע על 'ו של המוגוהכשירה את הקרקע להשתלטות, המימו של המוסד
. ר מוחמד צאקר לביקור ברצועת עזה"באוקטובר אותה שנה הגיע ד. האוניברסיטה

מרגע . כיה כמרצה בכיר לכלכלה באוניברסיטת עמא, יליד עבסא שברצועה, צאקר
כבר לא נית היה להחזיר את הגלגל , 1983בראשית , שנכנס צאקר לנעלי הנשיא

מע 'אקר הפ את המוסד למעוז של המוגלמנהל האזרחי נתחוור שצ. לאחור
. מע על כל תפקידי המפתח באוניברסיטה'צעד אחר צעד השתלט המוג. האסלאמי
בתקופת צאקר עבר מוקד הכוח הפוליטי של האחי המוסלמי מ , למעשה
 .מע לאוניברסיטה האסלאמית'המוג



 
. הח  בתו האוניברסיטה ומחוצה ל"הסטודנטי ה שהובילו את המאבק בפת

מע 'איש המוג, טיב'ר אסמעיל אלח"ח את ד" רצחו תומכי הפת1984בנובמבר 
ח והחזית העממית "הרצח סימ את תחילתו של  מאבק אלי בי הפת. האסלאמי
  פר גל של 1985בחודש מר . מע בתו האוניברסיטה האסלאמית'לבי המוג

כו נפצעו כעשרי ובמהל, לפעילי האסלאמיי" הלאומיי" התנגשויות קשות בי 
מהתמודדות .  הגל גלש אל הרחוב. ח ונזקקו לטיפול רפואי"סטודנטי תומכי  הפת

הוא ביסס את מעמדו באוניברסיטה  ויוקרתו . מע וידו על העליונה'זו יצא המוג
ח והשמאל  שנותרו במוסד הביעו נכונות "גורמי של הפת. ברצועה עלתה פלאי

 .מע'לשת פעולה ע המוג
 

 :  הישראליהכשל
שגב בא . ל יצחק שגב למושל הצבאי של חבל עזה" התמנה תא1979בספטמבר 

1977ל בשני "שש שימש נספח צה, היישר מטהר ערב נפילת משטרו של , 1979
ראה שגב לנגד עיניו גברי מגודלי זק , רדו הסיוט החומייניסטי. השאה האיראני
ששימש ,אחד המסגדי . קי חייומסגדי שהפכו  למרכזי שוק, ברחובות עזה

. בחגי דתיי נצפו תהלוכות עממיות. שכ ליד המפקדה ממש, בעבר יחידה מצרית
" , כדבריו, שגב היה בטוח . עובדי הממשל עצרו את מהל עבודת על מנת להתפלל

שגב ניסה להתוות דרכי פעולה לבלימת הגל ". שעזה מטמיעה את מה שאירע בטהר
 נוס על צוותי החשיבה שכבר פעלו,  הקי בממשל פורו חדשלש כ. האסלאמי

 .הפורו להתעוררות דתית
 

ברצועה כולה היה פרוש כוח . עזה של אות ימי לא הייתה אזור של פורענות
במרחב . ונרשמו בה פיגועי קשי ספורי בשנה, צבאי של כמה מאות חיילי

. ולא גילתה סימני מרי,  איש500,000הפיקוד הזה חיה אוכלוסייה אזרחית שמנתה כ
במסגרת מדיניות הנטרול של הזר הדתי ". נטרול"מילת המפתח של שגב הייתה 

על מנת להוציא . ניתנו הנחיות מפורטות לערו חיפושי במועדוני האסלאמיי
מע ניסה שגב לעודד מחדש את זיקתו 'את האוניברסיטה האסלאמית משליטת המוג

 ".אלאזהר"למסדו כשלוחה של של המוסד למצריי ו
 

אחמד יאסי כמוקד הפעילות ' בדיוני הפורו להתעוררות דתית עלה שמו של שיח
על מנת להנמי את . בפורו התלבטו כיצד לטפל בו במסגרת החוק. האסלאמית

מלווה , הוא הופיע: קומתו הציבורית של יאסי נקט המושל בשיטת חיבוק הדוב
מאז פגש שגב . מע האסלאמי'ביקור רשמי אצל ראש המוגל, יפי צבאיי'בשיירת ג

דומה שיותר מכל התקשו הישראליי לחבר בי שבר . את יאסי עוד פעמי רבות
כול ללא . לדמות המנהיג של תנועה רחבה, שחי בתנאי פליט קשי, הכלי הזה

קציני מטה , יועצי לענייני ערבי,  מתאמי הפעולות בשטחייוצא מ הכלל
 הדגישו את רוש עליבותו לצד צלילות השכל ושלוות הנפש הל האזרחיבמנ

 .שהקרי
 
ע . עזב שגב את הרצועה, לאחר שנתיי בלבד בתפקיד המושל הצבאי, 1981ב

להתמודד ע , היחיד שנעשה עד כה, עזיבתו נסת הגולל על הניסיו הראשו
. ציאל הסיכו שלהתופעת התחייה האסלאמית מתו ראייה ארוכת טווח של פוטנ

. הגור האסלאמי לא זכה להתייחסות ברורה ומוגדרת מצד השלטו הישראלי
הייתה חלק מ הטיפול ,  התמודדות עמוהאי" וליתר דיוק, ההתמודדות ע הנושא

 .הישראלי בבעיה הפלסטינית בכלל
 

שבה ביסס הזר , גור היה דמות מפתח בנושא השחי בכל התקופה הארוכה
בתוק תפקידו  כמתא הפעולות בשטחי . את אחיזתו ברצועה ובגדההאסלאמי 

חרדתו העיקרית של גור הייתה . נודעה לו השפעה רבה במסדרונות הממשלה
משו כ . שפעולה נגד הפונדמנטליסטי תתפרש כמלחמת היהדות בדת האסלא
כי הוא סבר . התנגד לכל ניסיו להכביד את יד הממשל על הקבוצות האסלאמיות

הדר היחידה להתמודד ע הגור הדתי היא באמצעות חדירה מודיעינית ומעצר 
 .ע"של פעילי שהיו מעורבי בפח

 



גור היה קורבנה של תפיסה שראתה במלחמה בטרור את ייעדה הראשי של הפעולה 
ראו קציני ממשל רבי בעי יפה את ,  הוגדר כארגו טרור"מאחר שאש. בשטחי

.  התנועה הלאומית הפלסטיניתאמי כמשקל נגד  לאויב העיקריעליית הזר האסל
, מע בראשית דרכו  א שימש כלי ניגוח בידי יריביו'היחס החיובי שזכה לו המוג

לא נקט הממשל שיטה של , למעשה. שהציגו אותו כיציר כפיו של השלטו הציוני
 .לסטיניאלא עצ עי לנוכח התחזקותו של הזר הדתי ברחוב הפ, עידוד גלוי

 
מע ' בי המוג1968כ נמנע  המנהל האזרחי מלהתערב בסכסו האלי שפר ב

ביוני אותה שנה הגיע לשיאו העימות הכוחני בי תומכי . האסלאמי לשמאל בעזה
לאחר הפוגה קצרה פנו . מע לאנשי החזית העממית באוניברסיטה האסלאמית'המוג

, ופה של סטודנטית פעילת החזיתחומצה נשפכה על ג. הצדדי ג לשימוש במי אש
ר "באמצע יוני הותק ד. שניסתה להחדיר בקבוק של מי אש לתחומי האוניברסיטה

ר אברהי "ד, מע'ר המוג"ואחריו נדקר יו, מע'מראשי המוג, עבד אלעזיז רנטיסי
, ר רבאח מוהנא"מע את ד'בתגובה תקפו פעילי המוג. ביד יריביו מהשמאל, אליאזורי

וגרמו לשברי קשי בידיו , ר אגודת הרופאי"ממית שכיה כיואיש החזית הע
 אישי משני המחנות לשיחות 16 ביוני זומנו למשרדי נפות הרצועה 28ב. וברגליו
 .שבה נתבעו לשי ק למעשי האלימות, הסברה

 
קצי , פרס אבנר כה, 1984 ביוני12ב, יאסיו' יומיי לפני מעצרו הראשו של שיח

סקר על מסגדי בחבל  עזה הנתוני לשליטת , ני דתות במנהל האזרחימטה לעניי
כה הוא האחראי מתוק תפקידו על בתי הדי השרעיי ועל . מע האסלאמי'המוג

כי המש העלמת ", כתב בדברי הסיכו שלו, "אני חושב. "מנהלת הווק האסלאמי
לכ . ות בעוכרינומע עלולה בעתיד להי'העי שלנו או גישתנו הסלחנית כלפי המוג

אני ממלי למקד את מאמצינו בחיפוש דרכי לניתו הגול הזה לפני שהמציאות 
 ."תטפח על פנינו

. קוצר הראות והשאננות המופרזת צמחו על מצע אדישותה של המערכת הפוליטית
 .ובתור שכזו לא עניינה איש, עזה הייתה החצר האחורית של מדינת ישראל

 
שאינו מפריד בי דת , וסר הבנה בסיסי של מהות האסלאהכשל הישראלי נבע מח

הוא דר חיי ודבר , כפי שמצהירי הפונדמנטליסטי עצמ, האסלא. למדינה
לפיכ כל התארגנות דתית מ ההכרח שיהיו לה ג מטרות . בעול הזה אינו זר לו

ת הדוגמא החיה לכ נמצאה לא הרחק מרצוע. פוליטיות וחברתיות מרחיקות לכת
 .יאסי וחבריו' שממנה ינקו שיח, תנועת האחי המוסלמי המצרי: עזה

 
שהיה מוכשר , בממשל הישראלי בעזה של סו שנות השבעי לא נמצא איש, אבל

, לו נמצא איש כזה. דיו לעשות ניתוח מעמיק של ההתעוררות האסלאמית ברצועה
בנתה לה תנועת ודאי היה עומד על הקשר הבלתי נמנע בי התשתית החברתית ש
מי שלא ראה את . האחי המוסלמי לבי פוטנציאל האיו שהיה טמו בצמיחתה

לא יכול היה לחזות את פריחתה , הכוח הגלו בדאגה לזקנה שמעבר לרחוב
התקשורת הישראלית א לא גילתה ערנות יתר . המסחררת של חמאס כעבור עשור

ו רוב הציבור בישראל היה כמ. בחשיפת התמורות שהתחוללו בחברה הפלסטינית
כשעסקה . שהתקרא הגדה והרצועה, לה עניי שולי במה שהתרחש בשטח ההפקר

עסקה בו מ הזווית של החזרה בתשובה בעקבות , העיתונות בנושא האסלאמי
או בהקשר המיידי של מעשי אלימות שביצעו גורמי , המהפכה האיראנית

ת את דעתו על הקשריה ספק א מישהו ממעצבי דעת הקהל נ. אסלאמיי
 .החברתיי והפוליטיי של הבעיה

 
הקבוצות האסלאמיות שמות דגש . מע'אב נג אחרת הציב אופיו החשאי של המוג

המתקשה בלאו הכי בהבנת , איש המערב. רב על מאמצי הסתרה ומידור
אבל הסיבה . ניצב כא בפני בעיה של איסו מידע, הפונדמנטליז האסלאמי

נע לא עורר את תשומת ליב של גורמי הביטחו כבר 'בשלה המוגש, העיקרית
עד , למעשה. יאסי ואנשיו' הייתה הזהירות היתרה שגילו שיח, בראשית התארגנותו

וכל זמ , מע מעורב בפעילות חבלנית'לאינתיפאדה ולהקמת חמאס לא היה המוג
ייתה עילה ולא ה, כ גור של סיכו ביטחוני"לא ראה בו השב, ע"שלא עסק בפח

מע אל מחו לחוק ג לאחר מעצרו 'מסיבה זו לא הוצא המוג. לאסור את פעילותו
 1984של יאסי ב



החומייניסט "אמנ בעקבות הפרשה זכה יאסי לתואר . וחשיפת מצבור הנשק
מע הוגדר כגו עוי שיש להחלישו ולהצר 'והמוג, בפי קציני המנהל" הבכיר ברצועה

מע היה נוח להציגו 'ולאנשי המוג, נשק נרשמה כאירוע יחידאבל אגירת ה. על צעדיו
 .כחלק ממאבקי הכוח ע השמאל

 
, ה ארז לראש המנהל האזרחי בעזה'ל שייק"ארבעה חודשי לאחר שמונה תא

ואשר יוחד , חת על דוח שהכינה מחלקת היוע לענייני ערבי, 1985באוגוסט 
 שנקט המנהל הוגבר הפיקוח על במסגרת צעדי ההכבדה. לפעילות הדתית בחבל עזה

נסגרו שתי מרפאות : והוחמר המעקב אחר דרשות יו השישי, הפעילות במסגדי
התקיימו חיפושי בספריות הצמודות למסגדי , מע האסלאמי'שפעלו בחסות המוג

 הטיל המנהל את כל כובד משקלו כדי להביא 1986ביולי . והוחרמו בה ספרי הסתה
פעל בית , מע'שהפ למעוז של המוג, בכפר. יבליה'קי בכפר גלסגירת מסגד בלתי חו

, עלי' שני האחי צאלח ועבד חאג, לבעלי המבנה. תפילה במרת של מבנה מגורי
כמה .האוסר שימוש במרת כמקו תפילה, נמסר צו בית המשפט הצבאי בעזה

 .כ על כוונת הדתיי לפגוע במפקד הנפה הצבאית"כ התריע השב"שבועות אח
 
אחמד ' נמצא שמו של שיח, ט דתות אבנר כה"במהל בדיקה שער קמ ,1987ב

, 1987בינואר . יאסי ברשימת האמאמי המקבלי מענקי חדשי ממערכת הווק
סיכמה סקירה נוספת של המנהל האזרחי את הסיכוני שמציב , ערב האינתיפאדה

 צות האסלאמיותבמישור העקרוני מהוות הקבו: " האסלא הרדיקלי במלי אלה
, פונדמנטליסטיות באזור חבל עזה את הזר המסוכ ביותר לישראל בטווח הארו

שעל פיה ישראל , פוליטיות הקנאיות והבלתי מתפשרותנוכח תפיסותיו הדתיות
הסותרת את האסלא ומתנה את גאולתו בחיסולה , נתפסת כתופעת כפירה

 ". ישראלאי בראייה זו מקו לפישור ע. במלחמת קודש
 

שבה הייתה צמיחתו של הזר האסלאמי איטית ומתונה , במנהל האזרחי בגדה
רק כשנה לפני האינתיפאדה הבחינו במנהל בשינויי . שררה שאננות גמורה, יותר

נהירה למסגדי וציו של , נשי רבות בתלבושות מסורתיות : המתחוללי ברחוב
1985שהיה ראש המנהל בשני , הר אפריי סנ"כפי שציי ד, אבל. חגי דתיי

לא נית היה לשי את האצבע על מאפייניה הפוליטיי והמבצעיי של " , 1987
. העובדה שלא לבשה אופי לאומני פעלה כס הרגעה על קציני המנהל." התופעה

אבל הוא הוקדש ,  קיי אפרי סנה דיו ראשו בתנועה האסלאמית בגדה1986ב
". אלתבליג ואלדעוה"ו " רה'אלתכפיר ואלהג" כגו , קיוניותרובו ככולו לקבוצות קי

נחש סנה , אח בשכ'בחיפוש שנער במשרדי אוניברסיטת אלנג, בסו אותה שנה
:                                                                                                בראשונה לפניה המסוכני של התופעה

 .שהיו רוויי אלימות דתית ולאומית כאחת, הוא ראה את סמלי הגוש האסלאמי
 

פרסמו שני רבי סרני מנפת , 1987בספטמבר , שלושה חודשי לפני האינתיפאדה
הסקירה הגדירה את האחי . אל כר סקירה על הפעילות האסלאמית באזור

יאלי הגדול ביותר למדינת גור האסלאמי בעל הסיכו הפוטנצ" המוסלמי כ
האחי המוסלמי הציתו את משרדי : והצביעה על ביטויי ההסלמה הדתית, "ישראל

ונלחמו נגד הקרנת , איגוד פועלי הבניי ומוסדות המפלגה הקומוניסטית בטול כר
כל הסימני הללו  לא הדליקו אור אדו בצמרת . סרטי פורנוגרפיי בבתי קולנוע

עדיי נתפסו , בטר נחש דבר קיומה של חמאס, ת האינתיפאדהבתחיל. הביטחונית
א . בשל קשריה ע המשטר הירדני, האחי המוסלמי בגדה כגור מתו

התפיסה האמינה בכ שבטווח הארו טמו בפעילות האחי המוסלמי פוטנציאל 
זאת בשל תשתיתה הכלכלית , יהאד האסלאמי'סיכו גבוה לישראל מזה של הג

 .המבטיחי את הישרדותה בזירה,  של התנועה והעור הארגוני החזק שלההרחבה



 

 :המבנה הארגוני
 

עסקו ראשי חמאס מאחורי , בשעה שניהלו הפעילי את המאבק הגלוי מ המסגדי
יאסי ' במסורת האחי המוסלמי בנה שיח.  הקלעי בהקמת מנגנוניה של התנועה
החליט על מידור בי המנגנוני השוני הוא . את חמאס כארגו מחתרת לכל דבר

והורה לקיי את הקשרי ביניה א ורק באמצעות אשגרי , ובי פעילי האזורי
את נקודות המשלש קבע יאסי .  שיונחו בנקודות משלש, הכתובי בשפת צופ

,  חלק בתיבות הדואר שנועדו לפניות ולמכתבי תלונה לאנשי הדתבתו המסגדי
 . המוצבי בפתח כל מסגד, ארגזי הצדקה ובתאי לאחסו נעלייאחרות בתו 

 
בדר זו נמנע מ המגויסי להכיר . לכל מגויס נית ש מחתרתי וקוד זיהוי סודי

. ולסכ את הרשת כולה במקרה של מעצר פעילי, חברי חוליות ומנגנוני אחרי
צעה ההתקשרות בו, כשהתעורר הצור לארג פגישה בי פעילי מאזורי שוני

יאסי עצמו נהג ' שיח. וכל פעיל הזדהה בכינויו המחתרתי, באמצעות קודי
להתקשר ע ראשי המנגנוני וע הפעילי המרכזיי באמצעות שליחי שנשאו 

 .פ"רק במקרי יוצאי דופ הועברו ההודעות בע. אשגרי
 

. וסלמיבאורח טבעי באו המתגייסי הראשוני לחמאס מקרב חברי האחי המ
אלה הרכיבו את . למעשה הפ כל חבר בתא של האחי המוסלמי לחבר חמאס

אנשי מפתח בגרעי זה היו נושאי משרות במסגדי . הגרעי הקשה של התנועה
שבאמצעות התקיי הקשר השוט ע , מע האסלאמי'שבשליטת המוג

 מי ליותאנשי המעגל הראשו מונו לחברי  מנגנוני ולמפקדי חו. האוכלוסייה
, אבל משעה שהחלה חמאס להרחיב את שורותיה. שהובילו את הפעילות המבצעית

 .נקלטו בה ג פעילי שלא השתייכו לחוגי האחי המוסלמי
 

או , חברי קבוצות הספורט האסלאמיות, המעגל השני של הפעילי הורכב מצעירי
 הללו נמסר חלק משמות הצעירי. מע'מי שנטל חלק בפעילות החברתית של המוג

דור חדש של מנהיגי רחוב צמח מתו המערכות . יאסי עצמו' למגייסי בידי שיח
ממושמע , הדור הזה. שהקימו האחי המוסלמי במהל השני, הארגוניות הענפות

במעגל הרחב יותר נמצאו . היה לחוד החנית של המאבק האסלאמי, וחדור להט דתי
לחמאס היה קל ביותר להניע את .  התנועהשלא נמנו ע חברי, אלפי אוהדי חמאס

 להסיטו ובבוא השעה, שטופח במש שני רבות במסגרות קהילתיות, הציבור הזה
 .לאפיק של פעולה אלימה

 
מאז ישיבת הייסוד של התנועה קיימו ראשי חמאס אחת לשלושה שבועות פגישות 

, ודרכי פעולתהבפגישות הללו הותוותה מדיניות התנועה . יאסי' בביתו של השיח
את . נוסחו כרוזי והתקבלו החלטות אופרטיביות, נמסרו דיווחי על הנעשה בשטח

,  הוועדה האחראית על ניסוחהדגש העיקרי ש יאסי על פעילות ועדת הפרסו
את הכרוזי . שבראשה הועמד צלאח שחאדה, הדפסה והפצה של כרוזי חמאס

 מסירת להדפסה נהג יאסי להביא את טר. יאסי  במו פיו' הראשוני ניסח שיח
לאחר מכ העביר לצלאח שחאדה כדי שיטפל . נוסח הכרוזי בפני ישיבת המפקדה

 .בנושא ההדפסה וההפצה
 

הוא עצמו חילק . יאסי ריכז בידיו ג את הטיפול בצד הכספי של הפעילות' שיח
  תמיכה ,למפקדי המנגנוני את הכספי שנזדקקו לה לצור תשלו לפעילי

הדפסת הכרוזי ופרסומי חמאס וקניית תרסיסי צבע , במשפחות מעוטות יכולת
הוא שקבע את תוכ הסיסמאות ששרבטו הפעילי על . לכתיבת סיסמאות הרחוב
את הכספי למימו פעילות " בחקירתו סיפר יאסי כי . קירות הבתי וגדרותיה

יבלתי ישירות מעבד אלרחמא ק, כולל פעילות המנגנו הצבאי והביטחוני, חמאס
את הכספי הייתי מוסר  . המדרי הכללי של האחי המוסלמי בירד, ליפה'ח

שהופקד על , ולצפאות אלנונו, שהיה הגזבר של תנועת חמאס, רדוא' למוסא שיח
 ".הכס

 



שיצרו פעילי הזר האסלאמי , ארגו החמאס הושתת על כמה מנגנוני קיימי
 :ותבמהל השני הקודמ

 במסגרת התאי החשאיי 80 החל לפעול בשלב הראשו של שנות ההאג הצבאי
א זו שבה ,  הוקפאה פעילותו1984יאסי ב' ע מאסרו של השייח. מעה'של המוג

ואנשיו , המנגנו נועד לפעול נגד מטרות ישראליות. והתחדשה במסגרת החמאס
את . ו לצור ביצוע פיגועיעל אנשיו ועל כוחותי, ל"נצטוו לאסו מידע על צה

 . קסאדי אל הזרוע הצבאית של החמאס מרכיבות חוליות עיז אהאג
 

החשודי ,  ועסק בעיקר בפעילות נגד פלסטיני1986 הוק בשנת אג הביטחו
טר פרו , 1987כבר בתחילת . בפעילות הסותרת את עקרונות האיסלא

ואנשיו אספו ידיעות כנגד , י האגיאסי את יעד' הרחיב השייח, ההתקוממות
והאשמות בדבר סיוע , מה נחקרו. פלסטיני החשודי בשיתו פעולה ע ישראל

 . לכוחות הביטחו היו עילה לרציחת
 

א ,   ג הוא החל לפעול קוד להתקוממות12,  הדעווההאג ההסברתי והמדיני
אור של כתבי החמאס אג זה אחראי להוצאה ל. לאחר פריצתה הורחבו סמכויותיו

לרשות המנגנו . הכוללי תקופוני וחומר הסברתי ומחקרי מגוו, ושל פרסומיו
ואוחסנו ארכיוני שכללו את , שבה פעלו מכשירי פקסימיליה, עמדו משרדי

 .שמות פעילי הארגו ופרטיה
 

להשתת בהתקוממות " ותפקידו היה ,  הוק לאחר ייסוד חמאסמנגנו האירועי
היו אחראי לניהולה של , המאורגני בוועדות עממיות, פעיליו". הסלימהול

הפגנות , ייזו מהומות, אכיפת השביתות: ההתקוממות בהיבטיה האזרחיי עממיי
סיוע למשפחות נפגעי ההתקוממות , "ארגו עימותי ע האויב", וחסימת רחובות

 .וקבורת חללי האינתיפאדה
    

   :13הידו אלפלסטיניו'אלמוג
,  הפגנותהתבססות חמאס ברחוב הייתה כרוכה בעימותי ע שלטונות הכיבוש

בסופה של . שהמסגדי היו המוקד שלה, הפצת כרוזי והפרות סדר, שביתות
הכנות אלה קיבלו . יהאד'תקופת ההתבססות החלו ההכנות לקראת המעבר לשלב הג

 הצבאי של האחי האג, "הידו אלפלסטיניו'אלמוג" ביטוי מעשי בהקמת 
הרעיו של בניית אג צבאי סודי הוא חלק מתפיסת העול . המוסלמי ברצועת עזה

עוד בתקופת חס אלבנא הקימו האחי . המחתרתית של האחי המוסלמי
במתכונתו . שהופנה למלחמה בבריטי, המוסלמי במצריי ארגו צבאי חשאי

מצעי לאכיפת רעיונותיה של או א, המסורתית שימש האג הסודי זרוע משנה
נעשה , כפי שבא לידי ביטוי בהקמת חמאס, ואילו בגלגולו הפלסטיני. התנועה

 .המנגנו הצבאי לזרוע העיקרית של התנועה
 

יאסי ההחלטה על הקמת ' התגבשה אצל שיח, ר עדוא"ד, לפי עדות הביוגר שלו
פרד לשלושה יאסי מסר על ההחלטה בנ. הידו  במהל מלחמת לבנו'המוג

, כפי שהציג אותה יאסי, מטרת ההתארגנות. חברי האחי המוסלמי, ממקורביו
אשר בבוא היו יצאו למאבק מזוי נגד , הייתה לאסו נשק ולהתארג בחוליות

 .ישראל
. יאסי את שלושת אנשי אמונו לישיבה סודית בביתו'  כינס שיח1983בסו אפריל 

ועל התחלת הפעילות לרכישת נשק , הידו'מוגבישיבה הוחלט על הקמת ארגו ה
 .ולגיוס חברי לארגו ואימונ

 
 :14ד'אלמג

 במסגרת ההתכוננות 1986הוק בשנת , "ד'אלמג "מנגנו הביטחו של התנועה
מועת 'מג" שמה של הזרוע החדשה הורכב מראשי התיבות של . יהאד'לשלב הג

האמצעי , יטחו של התנועהותפקידה היה לשמש מנגנו הב, 15"גקיהאד ואלדעוה
תפקידיו של מנגנו הביטחו הוגדרו . להטלת מרותה על האוכלוסייה המקומית

                                                           
 . הקריאה12
 . לוחמי הקודש הפלסטיניי13
 . תהילה14
 .יהאד והדעוה' חבורת הג15



כאיסו מידע על חשודי בשיתו פעולה ע השלטונות ועל מי שסטו מדר 
מוכרי משקאות אלכוהוליי וקלטות , סרסורי זונות, סוחרי סמי,  גנביהאסלא

 .פגיעה בגופ או ברכוש והענשת על ידי פורנוגרפיות
 

יאסי שניי מראשי גוש הסטודנטי האסלאמי ' ד העמיד שיח'בראש מנגנו אלמג
סנואר ואלהינדי היו פעילי . אלד אלהינדי'יחיא סנואר וחבאוניברסיטת עזה

לאחר . כדי להיווע בו בענייני התנועה' והרבו לבקר בביתו של השיח, מע'במוג
חילק יאסי בי השניי את תחומי , הזרוע החדשהשהרצה לפניה על מטרות 

, יחיא סנואר מונה לאחראי מטע המנגנו בדרו רצועת עזה: אחריות המבצעית
אלד אלהינדי נעשה אחראי על צפו הרצועה ועל 'ח". 44"ונית לו ש הצופ 
יאסי הורה לשניי לגייס ' שיח". 45"הוא קיבל את הכינוי . אוניברסיטת עזה

. ולהדרי את המגויסי החדשי באשר למטרות המנגנו, כל אחד באזורו, ותחולי
, כולל העברת הדוחות הכתובי, יאסי קבע כי הקשר בי חברי החוליות למפקדי

 . 16יתקיי באמצעות משלשי
 

והוא ריכז בידיו את חומר , בתוק תפקידו נחשב אלהינדי לבכיר שבמפקדי המנגנו
המידע שנאס . יאסי' העביר לידיעת שיח, את הדיווחילאחר שקרא . העדויות

במהל שנת . עיה'מא בסג'בסליק שהוטמ במסגד אבו עות, בהוראת יאסי, נאגר
חברי החוליות ניהלו . ד כמה עשרות מתושבי רצועת עזה' גויסו למנגנו אלמג1987

יבות באחת מיש. מעקבי אחר חשודי בפעילות סוטה ותיעדו כל צעד מצעדיה
ביקשו  יחיא סנואר , שנסבה על משתפי פעולה ע המודיעי הישראלי, המנגנו

נענה לה ' השיח. יאסי שיתיר לה לחקור חשודי' ורוחי אלמושתהה משיח
כל אד שייחקר בדבר חשדות לשיתו : "  בזו הלשו17הוא צייד בפתוה. ברצו

 יש להורגו על פי דרכי ,פעולה ע השלטונות או לעיסוק בזנות ויודה במעשיו
שלתוכו נגררו ג ארגוני , זו הייתה תחילתו של מעגל דמי מתמש." האסלא

 .  והרחוב הפלסטיני כולו"אש
  

 
       

 
 
    

                                                           
 .באופ שהמוסר והמקבל לא ייפגשו,  מקו המשמש להנחת חפ או כל חומר אחר או לנטילתו16
 . כתב הלכה17



 :השקפת עולמה של חמאס             
 

פרסמה , תשעה חודשי לאחר ייסודה, 1988במחצית אוגוסט 
 בידי אנשי האחי המסמ נוסח בירד. חמאס את האמנה שלה
יאסי תיק ושיפ את . אחמד יאסי' המוסלמי ונשלח לשיח

ולאחר שאישרו סופית הורה להדפיסו ולהפיצו ברחבי , סעיפיו
התפתחותה פרסומה של האמנה היה ציו דר מרכזי ב. השטחי

חשיבותו בכ שייצג ניסיו ראשו לגבש מצע . של חמאס
 "כנגד תפיסתו החילונית של אש.  פלסטיני עצמאיאסלאמי

ששאבה את השראתה , הציבה חמאס השקפת עול טוטאלית
כ נוסחה סיסמת התנועה . הציווי האלוהי: ממקור אחד ויחיד

, האללה הוא מטרת: " החדשה בסעיפה השמיני של האמנה
, יהאד הוא דרכה'הג, הקורא חוקתה, השליח הוא המופת שלה

 ."והמוות למע אללה הנו הנשגב בשאיפותיה
, בשל דר ניסוחה ולשונה רווית המקורות נתפסת אמנת חמאס כמסמ נצחי

להבדיל מהאמנה האסלאמית מנוסחת האמנה . אוניברסלי ובלתי נית לשינוי
( ואחד מסעיפיה ,  אזרחיעל אופי חילוניב, הלאומית הפלסטינית כמצע פוליטי

מאפשר לתקנה ברוב של שני שלישי מחברי המועצה הלאומית ) 33סעי 
 .הפלסטינית

, איש התנועה? הא נית לשנות את מצעה האידיאולוגי של חמאס
שכעשרי אחוז , מסמ טקטי" הגדיר את האמנה כ , אלד אלעמאירה'ח

הגדרה ". והשאר בני שינוי,  נצחייה, אלה המבוססי על הקורא, ממנו
זו עולה בקנה אחד ע מידת הגמישות שגילתה חמאס במהלכיה 

 . הפוליטיי בזירה הפנימית
 

 :הקשר לאחי המוסלמי
ראשית דבר קובעת האמנה את ייחוסה של חמאס לתנועת 

תנועת ההתנגדות :" בסעיפה השני נאמר. האחי המוסלמי
."  של האחי המוסלמי בפלסטיהאסלאמית היא אחד  האגפי

. לראשונה בתולדות התנועה בעזה הופיעו האחי בשמ בגלוי
חמאס אימצה את . הקשר ע תנועת הא בא ג במישור הסמלי

המורכב משתי חרבות , סמל המסורתי של האחי המוסלמי
, "ואעדוא" ומתחתיו המילה , מוצלבות החובקות ספר קורא

והכינות נגד ככל אשר תוכלו חיל  ":הפותחת פסוק מהקורא
ומחנה סוס לירא בה את אויב אלוהי ואויבכ ואת אחרי 

בהקשר ." אלוהי יודע אות, מבלעדיה אשר לא תדעו אות
החדש של החמאס קיבל הפסוק פרשנות חדשנית מזו שהייתה לו 

לא עוד היערכות ממושכת לקראת : כשהיה בשימוש האחי
זו הייתה תמצית . יהאד צבאי לאלתר'גאלא , השעה היעודה

 .השינוי שעברו האחי
 

 :יהאד'היחס לג 
 למרות זיקתה המוצהרת לתנועת הא בחרה חמאס ללכת בדר 

במסגרת זו . יהאד'בקובעה קדימויות חדשות הנושא הג, משלה
הציבה את מלחמת המצווה כנגד רעיו המאבק המזוי מבית 



 לא נחשבת מצוות במסורת האסלאמית. "מדרשו של אש
, האחי המוסלמי. החלה על המאמי, יהאד לחובה אישית'הג

וכבר חס , יהאד לאחד מיסודות הדעוה'הפכו את הג, לעומת זאת
כדי , אלבנא הטי לחסידיו להתכונ לקראת המוות בש אללה

יהאד נגד 'אמנת חמאס קובעת שהג. שיוכלו לבוא בשערי ג העד
ביו שבו גוזל האויב חלק מאדמת " : ישראל הוא חובה אישית

יהאד לחובה אישית המוטלת על כל 'הופ הג, המוסלמי
לנוכח שוד פלסטי בידי היהודי אי מנוס מהנפת דגל . מוסלמי

 ).15סעי " (יהאד'הג
   

יהאד צור יסוד חשוב נוס בתורת האחי 'למושג הג
על פי הפונדמנטליסטי , ההתמדה. 17"סבר" ההמוסלמי

שיש לדבר בשבחה ולאמצה כדר , היא מידה נעלה , סונייה
ממד של אור " סבר"למאבק לשחרור פלסטי הכניס ה. חיי

 .נשימה
יהאד הפלסטיני הוא לפורר את כוחו של הכובש הזר במלחמת גרילה 'תפקידו של הג

א היא , חמאס לבדה לא תוכל לשחרר את פלסטי: " לדברי דובר חמאס. אינסופית
, ארבעי שנה,  את חוד החנית במלחמת התשה שעלולה להימש ג שלושימהווה

 ." עד שיבי האויב הציוני שהאדמה אינה שייכת לו
                                                                                                    מתו 

קובעת , לחיסול הישות הציוניתיהאד הפלסטיני לבדו לא יוכל להביא 'הכרה שהג
הערבי , הפלסטיני: האמנה שבעיית שחרור פלסטי כרוכה בשלושה מעגלי

ברוח זו תובעת . לכל אחד מ השלושה יש תפקיד במאבק ע הציונות. והאסלאמי
האמנה מ המדינות הערביות הגובלות בישראל לאפשר מעבר של לוחמי 

 במקביל נקראי אנשי הדת והחינו .המבקשי להצטר למאבק האחי בפלסטי
יהאד ברחבי העול הערבי 'לעשות למע הפצת התודעה האסלאמית ורוח הג

 .והמוסלמי
 

 :תפיסתה החברתית של חמאס
 

גאולת היחיד . יהאד עומד ג ביסוד תפיסתה החברתית של חמאס'מושג הג
.  כולוהשלטת דבר אללה בעול: ממצוקת חייו היא צעד בדר להגשמת מטרת העל

הפרט ששוחרר מכבלי הבערות והכפירה יגויס למחנה מאמיני אללה ויהפו ללוח 
 נובעת מהשליחות …הייחודיות של חמאס" בעלו התנועה נאמר כי . בשירות הדת

שמיקדה את היעד שלה בשחרור האד מ הבורות ומ השחיתות , הנצחית
 הגזולה ולעקירת על מנת שיוכל להקדיש את עצמו לשחרור אדמתו, החברתית

וכדי שנאמני אללה יוכלו לחיות באדמת הקודש הפלסטינית , הסרט מגו האומה
הסולידריות החברתית זוכה לדגש מיוחד באמנה ". בריבונות ובעצמאות, בביטחו

ברוח ".  הנאציהאויב היהודי" כיסוד של חיזוק האחדות וליכוד השורות אל מול 
 ואחד לחברי התנועה להשתת בשמחות האחי המוסלמי קורא סעי עשרי

 "לראות את טובת הציבור כאילו היא טובת ה" ו, הציבור ובאבלו
 

לאישה : "כנאמר בסעי שבעה עשר, במסגרת המאבק יש תפקיד חשוב ג לאישה
שכ היא מייצרת , המוסלמית יש במערכת השחרור תפקיד שאינו נופל מזה של הגבר

וג , ג האישה המוסלמית היא קורב לאי שוויו, יכמו הלא מוסלמ." את הגברי
. כל זמ שהיא מכירה בנחיתותה, יש לה מקו בחברה: מעמדה הוא מעמד על תנאי

בסעי שמונה . הבית והמשפחה: מקו זה הוא קבוע מראש ותחו בקווי מוגדרי
בי כא ובי , לאישה בבית ובמשפחה הלוחמת" עשר באמנת חמאס נאמר כי 

תפקיד נכבד בטיפול בבית ובגידול הילדי על ברכי הערכי והמושגי , תכאחו
עליה לחנ את בניה למלא את מצוות הדת . המוסריי השאובי מ האסלא

                                                           
 .התמדה,  סבלנות17



ייעודה של האישה כולל בתוכו את חובת ". יהאד 'כהכנה לתפקיד המצפה לה בג
 .י ללא פקפוקואת קבלת הד,  על מזבח האמונה חיי הבניההקרבה של היקר מכל

   
 :לאומיות

סעי שש . החידוש הבולט ביותר באמנה הוא אימו הלאומיות הטריטוריאלית
, תנועה פלסטינית ייחודית"באמנה מגדיר את תנועת ההתנגדות האסלאמית כ

היא פועלת להנפת דגל . נאמנותה היא לאללה ודבקותה היא באיסלא כדר חיי
 הרעיו החדש מצא את ביטויו ג בהופעת ".אללה על כל פיסת אדמה בפלסטי

תופסת הפטריוטיות מקו של , באמנת חמאס. בסמלה של חמאס" פלסטי"המילה 
פטריוטיות היא חלק "כי ה, כ קובע סעי שני עשר באמנה. כבוד בקדמת הבימה
אי פטריוטיות גדולה ועמוקה ממצב שבו האויב משתלט על . מהאמונה הדתית
קו החדש שאימצה חמאס היה בראש ובראשונה פרי ההכרה ה." אדמה מוסלמית

. שהתעלמות מהממד הלאומי תותיר את התנועה מחו לקונסנסוס הפלסטיני
, חמאס פועלת בתו גבולות פלסטי. הלאומיות באה אפוא לשרת את האיסלא

חמאס לא ", לפי איש חמאס. ולפיכ היא מגדירה את עצמה כתנועה פלסטינית
ולא אימצה את הלאומיות החילונית ,  אסלאמית– תפיסתה הפא נטשה מעול את

אימו הקו הלאומי . אלא שחמאס רוצה לאסל את פלסטי. במלוא מוב המילה
אלא , אי זה שינוי. שנועד לשמור על אמינותה בעיני הציבור שלה, הוא צעד טקטי

 ". שלב שני באבולוציה הפוליטית שלה כתנועה אסלאמית
 

ר מחמוד אלזהאר מחברי "לדברי ד.  אסלאמיותחויבות לרעיו הפאלתנועה יש מ
גבולות המדינות השונות בעול . לנו הערבי יש תרבות אחת ושפה אחת: " חמאס

הגבול ע . אלו גבולות שנקבעו בידי צרפת ובריטניה, הערבי אינ הגבולות שלנו
עבד אלנאצר . ול שלנומצריי אינו הגבול שלנו והגבול בי עיראק לסוריה אינו הגב

אנחנו רוצי . ונכשל, הדר החילונית,  ערבית בדר שלורצה להקי מדינה פא
 ." לנסות את הרעיו בדר שלנו

 
מדגישה חמאס , על מנת לגשר על הסתירה בי האידיאל האסלאמי לרעיו הלאומי

וח בר. את אופייה הדתי של הבעיה הפלסטינית ומייחסת ממד של קדושה לפלסטי
פלסטי היא אדמת וק אסלאמי של המוסלמי בכל " זו קובעת אמנת חמאס כי 

לי עומר אב 'האר מקודשת לה מאז כבש אותה הח". דורותיה עד ק הימי
 ".אי לוותר עליה או על חלק ממנה"ו, טאב'ח
 

 במאי 5כ נאמר בכרוז מיו . תפיסה זו קיבלה חיזוק בכרוזי רבי של חמאס
פלסטי . ולא בעיה של עפר וטיט,  בעיית פלסטי היא בעיה של אמונה ודת: "1991

ולכ ויתור על גרגר אחד , שקדושתה באה אחרי קדושת מכה ומדינה, היא אדמה
מאדמת פלסטי הוא ויתור על אמונתה של האומה האסלאמית ועל האמונה באללה 

מקבילה של הטיעו שצמח כ, הרעיו של פלסטי כווק הוא רעיו חדש". ובשליחו
, חמאס אימצה את הרעיו הזה . הציוני בדבר זכות של היהודי על אר ישראל

זו לא ייחסה מעול חשיבות יתרה . א שאי לו אחיזה במסורת האסלאמית
לא רעיו הווק  הוא שעומד ביסוד התביעה האסלאמית על , למעשה. לפלסטי
ונלקחה " 18דאר אלאסלא"הייתה בעבר לפיו פלסטי .  אלא טיעו הגזלה, פלסטי

מכא ג . לפיכ יש לאיסלא זכות להשיבה בכוח. בכוח בידי לא מוסלמי
ג אז נאלצו : האנלוגיה בי הכיבוש הציוני לכיבוש הצלבני של ימי הביניי

. על אדמה שהייתה פע מוסלמית, המוסלמי לחיות תקופה ארוכה תחת שלטו זר
 .יא תשוחרר שניתוה, אז שוחררה האדמה

 
 :מטרותיה ויעדיה של חמאס

 
היא כינו , כפי שעולה מ הכרוזי ומגילויי הדעת שלה, מטרתה העיקרית של חמאס

כ נוסחו יעדי ." מ הי ועד הנהר", מדינת הלכה אסלאמית בכל שטחה של פלסטי
השבת המולדת , מלחמה בשקר והבסתו כדי להשיב את האמת: " התנועה באמנה
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וכדי שהעול כולו , יה כדי שיוכרז מעל מסגדיה על הקמת מדינת האסלאלבעל
 ." ישוב למהלכו התקי

 :יעדיה הפוליטיי של תנועת החמאס

I. "נסיגה ישראלית מלאה מהאדמות הכבושות". 

II. "    על האדמות הכבושות"פיקוח של האו ". 

III. "    מת הזדמנות לבני הע הפלסטיני לבחור את מנהיגיה, לאחר מכ". 
 

 :המדינה האסלאמית
 

שישלטו בה השלו , אמנת חמאס מציירת תמונה אידילית של המדינה האסלאמית
בחסות האסלא יכולי לחיות זה בצד זה בני כל : " 31כנאמר בסעי , והשלווה

מדינה זו תנהג לפי ." בשלו ובביטחו, הנצרות והיהדות, האסלא: שלוש הדתות
. ותהיה יותר דמוקרטית מהדמוקרטיות, התייעצות כלומר בשיטת , עקרו השורא

כש שהחופש הוא , דמוקרטיה אסלאמית, כמוב, הדמוקרטיה נוסח חמאס היא
 .כלומר יש לה תוק כל זמ שאינ סותרי את חוקי  הקורא, חופש אסלאמי

 
 

 :היחס לישראל וליהדות
 
א זו בלבד שבני ל. של חמאס אינו עומד ג במבח היחס למיעוטי" ליברליז"ה

כאזרחי מדרגה , כלומר, שתי הדתות האחרות יש לה זכות קיו רק כבני חסות
אינו , אלא שיחס של הפונדמנטליסטי ללא מוסלמי וליהודי בפרט, שנייה

עדות לכ הוא סעיפה השביעי של אמנת . מצטיי בסובלנות וחסד אלא באיבת עול
עד , לחמו המוסלמי ביהודי ויהרגו בה שעת הניצחו לא תבוא עד שיי: " חמאס

 !עבד האל, מוסלמי: יאמרו אלו, כדי כ שכאשר יסתתר יהודי מאחורי ע או אב
נגועה בנימות אנטישמיות בנוסח הפרוטוקולי של , השזורה פסוקי קורא , האמנה
היהודי ה אויבי . ומנסחיה לא נרתעו א מהגדרת היהודי כנאצי, זקני ציו

ה מבקשי לשלוט בעול כולו בעזרת . מחרחרי מלחמות ומחוללי הרס, שותהאנו
ה עומדי מאחורי . ארגוני חשאיי  ורשתות ריגול,אמצעי התקשורת העולמיי 

המהפכה , ה עמדו מאחורי המהפכה הצרפתית. הסחר בסמי ובמשקאות משכרי
הציונות  הכול בשירות מלחמת העול הראשונה והשנייה, הקומוניסטית
 .ובהכוונתה

 
נוסח האמנה משק במובהק את יחסו של הפונדמנטליז האסלאמי כלפי ישראל 

באסלא . יחס זה מתאפיי בשנאת יהודי עזה ובדמונולוגיה של הציונות. והיהדות
והאיבה הקוראנית , אבל שפל ובזוי וחסר אוני, הקלאסי הופיע היהודי ככוח עוי

אבל מרגע שזוהתה היהדות ע הציונות המדינית הפכו . כלפיו הייתה נעדרת גזענות
 .המייצג את כל כוחות הרוע בעול, מאיי ושטני, היהודי לגור אפל

הנו סכסו תרבותי בי שתי " , נכתב בעלו מיוחד של חמאס , "הסכסו ע האויב"
האמונה היהודית הכוזבת כי פלסטי הנה האר המובטחת וחלו : אמונות

והאמונה המוסלמית הרואה בפלסטי אדמת וק ,  מ הפרט ועד לנילוסההתפשטות
 ." שלא נית לוותר ולו על גרגר ממנה, אסלאמי

 
מ ההתנגדות הנחרצת לפשרה טריטוריאלית נובעת ג עמדתה של חמאס כלפי 

כל משא ומת כזה עלול לגרור אחריו ויתורי מצד : משא ומת ע ישראל
, היוזמות: "סעי שלושה עשר באמנה קובע. דחותו על הסולפיכ יש ל, הפלסטיני

, ומה שמכונה פתרונות השלו והוועידות הבי לאומיות לפתרו הבעיה הפלסטינית
ועידות אלה אינ אלא סוג …סותרי את השקפת תנועת ההתנגדות האסלאמית

ממתי עשו הכופרי צדק לבני . נוס של השלטת הכופרי על אדמת המוסלמי
ההצעות , כל היוזמות. יהאד' אי לבעיה הפלסטינית פתרו אלא בג…?ונההאמ

לדעת אנשי , כל תהלי מדיני." והוועידות הבינלאומיות ה בזבוז זמ ומשחק שווא
 .צרי לבחו מחדש את הבסיס להקמתה של מדינת ישראל, חמאס

 



ועלו מתו נאמנות להצהרת העקרונות שלה התנגדה חמאס לכל יוזמות השלו שה
,  יאסי' שלפי דברי שיח, ובכלל זה רעיו האוטונומיה בשטחי, בשני האחרונות

 ." משמעותה המעשית היא שהיהודי יקבלו הכל והפלסטיני שו דבר"
 

התביעה האסלאמית על פלסטי ,  ערבימנקודת הראות של הקונפליקט הישראלי
שבה , "וצא של אשאות עמדות מ. מייצגת חזרה לנקודת ההתחלה של הסכסו

בפועל . ה ה עמדותיה המוצהרות של חמאס, חל כרסו הדרגתי במהל השני
, הפגינה חמאס קו פשרני בהרבה מ המסר המקסימליסטי העולה מ האמנה שלה

בשלב הראשו תהיה מוכנה ". מדיניות שלבי" ולנוכח אילוצי המציאות אימצה לה 
 פלסטינית באות שטחי שישוחררו תחמאס להסתפק בהקמתה של ישות לאומי

והפתרו לא יכלול הכרה , זאת בתנאי שיובהר כי הפשרה היא זמנית. מידי ישראל
מכא יימש המאבק על החזרת כל שטחי המולדת . בנוכחות הציונית בפלסטי

שתהיה ראש הח של , בשלב הרחוק יותר תוק בפלסטי מדינת הלכה. הפלסטינית
חמאס מאמינה שבסו הימי : " לדברי איש חמאס. סלאמיתליפות הא'חידוש הח

, שלמדינה פלסטינית בשטחי אי סיכוי לשרוד, חמאס ג יודעת. ישראל תושמד
האסלא הוא . היא תאוחד ע העול הערבי, ובסופו של דבר, כלכלית ופוליטית

 ."ואילו מדינת הלאו עשויה לעבור מ העול, נצחי
 

 :הבעיה הפלסטינית
יאסי את השקפתו ביחס ' הבהיר שיח , 1989 באפריל 20יו שנער ע יאסי  בברא

אני שוא להקמת מדינה פלסטינית בגבולות הידועי . " לפתרו הבעיה הפלסטינית
הוא תומ בהקמת מדינה פלסטינית על כל שעל , הצהיר, לעת עתה" של פלסטי

הוא . י על יתר האדמותאבל בלי לוותר על זכות הפלסטינ, מפלסטי שישוחרר
מאחר , הגורסת הקמת מדינה בגדה המערבית וברצועת עזה, "שולל את עמדת אש

הפתרו הוא " , אומר יאסי, "בכל מקרה. "שכרו בה ויתור על שאר אדמות פלסטי
יהודי , שיחיו בה ערבי, מדינה פלסטינית אסלאמית על כל אדמות פלסטי

שבה התייחס לנושא המדינה , בהזדמנויות אחדות." ונוצרי תחת שלטו אסלאמי
בתנאי "התבטא יאסי בזכות כינו קונפדרציה ע ירד , הפלסטינית העתידית

 . אסלאמית של חמאסהתבטאויותיו עלו בקנה אחד ע ההשקפה הפא". מסוימי
 

 :"היחס לאש
 

יה  בשדה העשי"כי החמאס מערי את פועלו של אש, דוברי החמאס מצהירי
א אינ מכירי בעליונותו ובסמכותו של הארגו כלפי , הלאומית הפלסטינית

בדבריה מודגשת הערכה :  כאל ב משפחה"החמאס מתייחס לאש. החמאס 
כמי שהצליח ללכד את הפלסטיני ולהעניק לה מסגרת , "לתרומתו של אש

 להחמי את גר לאויב"ובכ , התייחסות תו גיבושה של ישות עצמאית ומקורית
ההזדמנות שלו להגשמת חלומו לפורר את הע הפלסטיני ולהטמיעו במדינות 

מע " הוא הפיכת הפלסטיני , "הנזק לזכותו של אש, הישג נוס". אחרות
 ".פליטי העקור מאדמתו לע שצבר ניסיו בלחימה ועימות

 
 

ת מחלוקות ומכא נובעו,  מפרידה שאלת היחס לאיסלא"ואול בי החמאס לאש
 מדר האיסלא באמצו את "סטה אש, בעיני אנשי החמאס. באשר לדר המדינית

לכשישנה עמדה זו יוכלו שתי התנועות להסתדר ביחד ועד . רעיו המדינה החילונית
 .  תמשי תנועת החמאס להתקיי כגו עצמאי, אז
 
    



 ":אינתיפאדה"ה                     
 

 בדצמבר 9שהחלו ב, במזרח ירושלי וברצועת עזה, יתהמאורעות בגדה המערב
ל "הממושכי והחמורי ביותר שהיו בשטחי מאז כניסת צה, ה המקיפי, 1987

יידוי , חסימות כבישי, אופייניות לה פעולות כמו הפגנות. 1967אליה בשנת 
בלימודי וכמעט בכל , ושביתות ממושכות במסחר, השלכת בקבוק תבערה, אבני
 .חומי החיי של האוכלוסייה הערביתת

, "התנערות" שתרגומו  , "אינתיפאדה" בערבית משתמשי בביטוי 
להגדרת גלי המהומות בה אפשר לראות התקוממות עממית וגילויי מרי 

 .אזרחי המקיפי שכבות אוכלוסייה רחבות בשטחי
 60שהגיע ליותר מ, על עוצמת המהומות נית לעמוד לפי מספר ההרוגי

מספר הפצועי הגיע למאות ומספר העצורי .1988כבר באמצע פברואר 
 .לאלפי

 
 ":אינתיפאדה"הרקע והסיבות הכלליות שגרמו ל

 
 :התפיסות הפוליטיות

הזדהות גוברת ע הרעיונות הפוליטיי והפלסטיניי וע ארגוני הטרור  •
 .הפלסטיניי

הכופרי  "התגברותו של זר דתי המאמי כי הקמת פלסטי וסילוק •
 .מעל אדמת האזור ה ג חובה דתית" הציוניי

 .עוינות לשליטה הישראלית באזור ורצו לרצות בשלטו עצמי •
 

 :הערכת המצב הפוליטית

מאבק "ודר ה, ייאוש גובר מכוח של ארגוני הטרור הפלסטיניי •
 .בה בחרו להביא לפתרו פוליטי של בעיית השטחי) הטרור" (המזוי

 מיכולת או מרצונ של מדינות העול הערבי להתאחד ייאוש גובר •
 .ולהביא לקידומ של פתרונות פוליטיי כאלה

,  העריכו כי עליה להפגי מחדש את כוחו של ארגונ"אוהדי אש •
 . ירדני באזור בתקופה האחרונהבשל העלייה בפעילות של הפרו

 
 :    מצוקות חברתיות

 . כלכלי ולתנאי החייי למצב החברתי    תחושות קשות ותסכולי הנוגע

 .מצב כלכלי קשה •

 .מגורי בתנאי קשי •

 מגיל נמו היציאה לעבודה. עבודה פיסית בשכר נמו ובתנאי קשי •
,  נמוכה–יוקרת של התפקידי שממלאי עובדי השטחי . במיוחד

בחלק גדול מהמקרי מדובר בעבודה . וכ ג מעמד מול המעבידי
 .תלא מאורגנ

 כלכלי גובר לאור השוואת התנאי השוררי התסכול החברתי •
 .בשטחי למצב בישראל

ושירותי , הצפיפות במחנות רבה: מצב הפליטי קשה במיוחד •
בתפקידי ,  בעיקר כעובדי שכיריהתעסוקה. התברואה מינימליי

 .לא מקצועיי



 הפליטי ומדינות ערב מסרבי לשת פעולה ע ישראל בפתרו  •
ומתעקשי להקפיא את הטיפול בעניינ בידי , בעיות במחנותה

 .מוסדות בי לאומיי
הממשל הישראלי ומערכת הביטחו ניסו את כל האמצעי כדי להביא 

הוטלו ,  הוצאת צווי גירוש, אלפי נעצרו: להפסקת השביתות וההפגנות
נעשו ניסיונות לפתוח חנויות בכוח , צווי לסגירת מוסדות חינו

 .וכמעט מצור על ערי וכפרי, סגר, סיונות להטיל עוצרוני
י ההנחיות צוידו החיילי באלות ומאות מפגיני הוכו עד שבירת "עפ

 הובטח להרחיב מת רשיונות בנייה נעשו ג ניסיונות שכנוע. עצמות
כל האמצעי הללו ואחרי לא הצליחו . ורשיונות לאיחוד משפחות

 .ומותלעצור או להחליש את גלי המה
המהומות . שואבת כוח ועידוד רב מעצ הצלחתה" ההתנערות"נראה ש

הביאו להתעניינות עולמית חסרת תקדי בנעשה בשטחי ועוררו גל של 
 . ביקורת חריפה על ממשלת ישראל ומדיניותה

 
 :והחברה הישראלית" אינתיפאדה"ה
 

 :השסע האידיאולוגי
 פוליטית חריפה ביותר ולוגיתפרצה בעיצומה של מחלוקת אידיא" אינתיפאדה"ה

לא זו " אינתיפאדה"ה. בקרב האוכלוסייה היהודית בדבר עתיד השטחי המוחזקי
 .אלא א החריפה אותה ביותר, בלבד שלא הפחיתה מעצמת המחלוקת

המפלגות שמשמאלה וכ חוגי שוני בקרב החרדי , מפלגת העבודה
 רה הטריטוריאליתמעדיפי את פתרו הפש, ובקרב הדתיי הציוניי

כשביניה מפריד גבול מוכר , של שתי רשויות מדיניות" זה ליד זה"חיי 
 .  פי החוק הבי לאומי– ידי הצדדי ועל ומוסכ על

 
קיי ויכוח פנימי בקרב מחנה זה בדבר האפשרות של הקמת , ע זאת

, כנראה, הרוב הגדול בקרב מחנה זה מעדי. מדינה פלסטינית נפרדת
שפירושה שלילת ,  פלסטיניתזו או אחרת של קונפדרציה ירדניתצורה 

בקוטב השני . קיומה של מדינה ערבית ריבונית נוספת בי המדבר לי
, המבקשי לגרש את האוכלוסייה הערבית, עומדי החוגי  השוני

את . למדינות ערב, ובראש ובראשונה את ערביי השטחי המוחזקי
זה בתו "ית להגדיר כקבלת העיקרו של העמדה הרשמית של הליכוד נ

כולל באזורי , זכות ההתיישבות וההתנחלות בכל מקו, דהיינו, "זה
אבל בצד זה ג הענקת אוטונומיה רחבה לתושבי אבל , צפופי אוכלוסי
 .לא לטריטוריה

 
 הגיעה לשיא חדש ע 1967המחלוקת בשאלת עתיד השטחי שנכבשו ב

מערכת השליטה והבקרה שבנתה . 1987בר בדצמ" אינתיפאדה"פרו ה
ישראל בשטחי המוחזקי  נשענה מלכתחילה על כוח כפייה ולא על 

בכ נבדל הממשל הצבאי בשטחי מ . לגיטימציה שמקורה בקונצנזוס
המתבסס על ערוצי פתוחי של השתתפות פוליטית , הממשל בישראל
 .ומיקוח פוליטי

 
 :מבחינה צבאית

העמידה את גורמי הממשל , 1987חודש דצמבר ההתקוממות שהחלה ב
, הצבאי באזור יהודה ושומרו ובאזור חבל עזה בפני מציאות חדשה

שטר עמדו בפניה קוד לכ במהל עשרי שנות השלטו הישראלי 
כוחות הביטחו נדרשו לתת מענה לבעיות חדשות . באזורי אלה



 היה סיפק בידי מי בטר. אשר צצו מדי יו ביומו, ולמצבי לא מוכרי
, י תכנית פעילות מוגדרת מראש"מהגורמי הפועלי בשטח להיער עפ

נאלצה המערכת לפעול בשיטה של כיבוי שריפות , הצופה פני עתיד
:  ובד בבד להתחיל בהיערכות איטית ומסודרת לקראת הבאותמקומיות

ל להרגיע את האוכלוסייה ולהשיג שקט בכ"19גישת להיערכות זו הייתה 
, אפילו א לא ישיגו הרגעה מוחלטת, אול. רחבי יהודה שומרו ועזה

המסר כי אי כניעה לאלימות מטרתו בי השאר לאפשר למדינאי לפתור 
א במחיר , אפילו א ישיגו שקט מוחלט. את הבעיות בדרכי מדיניות

כבד מאוד של יצירת עוינות חסרת פשרות מעבר למה שיש בלאו הכי 
הרי מחיר השקט הזה יהיה כבד מאוד בהיבט , ייה המקומיתאצל האוכלוס

 ."  ששכר יצא בהפסד, מכא. התרומה לפתרו המדיני
 

כזה היה ג מצבה של מערכת בתי המשפט באזור יהודה ושומרו ובחבל 
כגו אי , ההתפרצויות האלימות באזורי ותופעות של מרי אזרחי. עזה

הובילו לעלייה חדה במספר , יתשלו מסי ואי תשלו חובות לנוש
ג . שעמ נאלצה המערכת להתמודד בלי הכנה מוקדמת, התיקי

, השימוש המתרחב בסנקציות ובאמצעי כגו מעצרי מנהליי וגירושי
 .הטיל מעמסה כבדה נוספת על כתפי המערכת

 
לית נדרשו לתת מענה ולהתמודד ע מספרי "המערכת המימשלית והצה

. בהיקפי העולי על כל מה שהיה מוכר וידוע עד אזעצירי ואסירי 
לאחר שמתקני הכליאה , בתי כלא צבאיי חדשי נפתחו בזה אחר זה

לצד . הקיימי נסתמו לחלוטי ולא יכלו עוד לקלוט עצורי נוספי
על גורמי , שהוטל באחת על מערכת השיפוט הצבאית, העומס העצו

לכה וקרסה מערכת אכיפת החוק ה, התביעה הצבאית ועל כוחות הביטחו
לאחר , המקומית ע התפטרות של השוטרי המקומיי מעבודת

שחייה ורכוש נמצאו תחת איו מתמיד מצד הגורמי האלימי 
 .באוכלוסייה המקומית

ובכלל זה חוליות , בנסיבות אלה נדרשו גורמי הפרקליטות הצבאית
 ובתי המשפט הצבאיי התביעה הצבאית באזור יהודה ושומרו וחבל עזה

להתארג באופ שיאפשר המש תפקוד תקי של המערכת , באזורי
המשפטית ובכ למנוע התמוטטות של יסוד שלטו החוק ביהודה שומרו 

 .וחבל עזה
 

 :התיישבות ותיירות
הרי שלאחר , דובר על יישובי המתרוקני מתושביה" אינתיפאדה"ע תחילת ה

קיימת ביישובי יהודה ושומרו קליטה , )ת האינתיפאדהעדיי בתקופ( כחצי שנה 
ש , זה נכו לגבי דרו ומערב השומרו. בהיק ובעוצמה שאי אפשר לתאר

" מסוכני " וג לגבי צפו ומזרח השומרו הנחשבי , פעילה פחות" אינתיפאדה"ה
 .יותר

שייכי לכל " מסוכני"התושבי החדשי המגיעי ליישובי ה
 .עירוניי, כפריי, חילוני, דתיי: המגזרי

וכאשר יענו " בבחינת , נתנה דחיפה לעידוד ההתיישבות" אינתיפאדה"ה
המתיישבי החדשי טועני שבאו להתיישב ". אותו כ ירבה וכ יפרו

מדובר באוכלוסייה אוהדת . כי עכשיו חשוב להתיישב באזורי הללו
" אינתיפאדה"ה. השרמת המודעות שלה עלתה כתוצאה מהאינתיפאד

                                                           
לנוכח : נילקח מתו. ל כיו"אינו משק את עמדת צה. לק בתחילת האינתיפאדה מתו ד למפקד שחו19

 .1988 בפברואר 28, מפקדת קצי חינו ראשי, האירועי באזור יהודה ושומרו ובאזור חבל עזה



והללו פתחו במבצעי קליטה , הביאה לגיבוש של היישובי בתוכ
 .יזומי שהניבו תוצאות נעות

 
. היא בעיית הנסיעה  בצירי" אינתיפאדה"בעיה קריטית שיצרה ה

חוששי יותר , קרובי שאינ תושבי האזור נמצאי במתח גדול יותר 
ה בכבישי ניסו לפתור בשתי את בעיית הנסיע. וממעטי לבוא לביקורי

 תחילה סירבו המתיישבי למג את מכוניותיה כיוו המיגו: דרכי
כ נעשה מיגו מקי לכלי הרכב "אח. שראו בכ מעי כניעה לפורעי

 .הציבוריי
 כבישי  שיעקפו את מרכזי האוכלוסייה הערבית סלילת צירי עוקפי

 .וימנעו את הצור במעבר בתוכ
 

ת הביטחונית הנמוכה של אזורי יהודה ושומרו הביאה ג לירידה התדמי
אילו שכ מטיילי ה בעיקר תושבי . חדה בעקומת הטיולי באזור

,  אנשי הקיבו הדתי"מגזר קוראי הצופה" האזור וכאלו שמכוני 
יש ירידה משמעותית במספר הקבוצות הבאות . 'מוסדות דתיי וכד

ל ומשרד החינו שונו מסלולי "לפי הנחיות צה. לטיול הכולל לינה באזור
 מסלולי הסמוכי לכפרי ערביי כבר לא נמצאי באזורי הטיול
ע זאת הצד החיובי הוא שבעקבות האינתיפאדה החלו לטייל . הטיול

 .שאינ פחות יפי, במקומות חדשי בהר חברו
 

 :ההשפעה על שוק העבודה
על החברה " אינתיפאדה"ר השפעת התחו נוס שבו ניכרת כבר בטווח הקצ

שהתקבלה זמ קצר אחרי מלחמת , ההחלטה. הישראלית הוא שוק העבודה הישראלי
לאפשר לערביי השטחי לעבוד בישראל הביאה בהדרגה להשתלבות , ששת הימי

, יתר על כ. של חלק ניכר מכוח העבודה הפלסטיני בשוק העבודה הישראלי
בת שוק היצוא הישראלי בממדי לא קטני אוכלוסיית השטחי הביאה להרח

 .לפחות מבחינת של ענפי יצור מסוימי
קלט השוק הישראלי מוצרי מסוימי של הייצור החקלאי של , כמו כ
 .הגדה

 
לא זו בלבד שנבל . בלמה במידה רבה תהליכי אלה" אינתיפאדה"ה

א א אל, הגידול בחליפי הכלכליי בי ישראל לבי השטחי שבשלטונה
ירידה זו הייתה תולדה של התערבות , חלה ירידה גדולה בחליפי אלה

כתוצאה מכל לא זו . תהליכי פוליטיי בפעולת גורמי השוק הכלכליי
בלבד שהצטמצמו יחסי הגומלי בי כלכלת ישראל לכלכלת השטחי 

. נסיגה בתפוקות שתי הכלכלות, כצפוי במצבי כאלה, אלא א חלה
שרמת חייה לאחר , יי מכ ה אוכלוסיית השטחיהנפגעי העיקר

 עלתה בשל תשומה של הכנסות שמקור בעיקר בתעסוקת עובדי 1967
 .מ השטחי במשק הישראלי

. לכל אלה הייתה השפעה ג על המשק הישראלי שממערב לקו הירוק
התפתחו במש , ועוד יותר מזה כלכלת עזה, כלכלת הגדה המערבית

תפקידי מסוימי . בי משלימי של כלכלת ישראלעשרי שנה כמרכי
 ידי בעבודות בנייה ובשירותי אוישו כאמור בעיקר על, במשק הישראלי

 .עובדי מקרב אוכלוסיית השטחי
 

הצמצו הניכר שחל בהיצע עובדי אלו מצא את המשק הישראלי , לפיכ
 את ,למשל, היצע העבודה הזולה בל. ללא תחלי מידי לעובדי אלו

ההתפתחות הטכנולוגית בענ הבניה ואת חיפוש התחליפי לעובדי 



בתנאי אלה חלה ירידה במרכיב ההו לעומת . אלו בתחומי אחרי
מרכיב העבודה בכמה מענפי המשק הישראלי והיא אינה ניתנת לתיקו 

על כל אלה נוספת המעמסה של הוצאות . מידי ללא השקעת הו גדולה
". אינתיפאדה"גדלו בשל הצור לטפל בהביטחו הישירות ש

, שיש שתיארוהו כבלתי הפי, הפסיקה אפוא תהלי" אינתיפאדה"ה
ולעומת זאת הקו המפריד בי ישראל הריבונית לשטחי המוחזקי הפ 

לאחר שבמש שני עשורי שני נראה היה כאילו הוא הול , שוב לבולט
 .ומטשטש

 
 :היחס לחמאס

 
מעורבות של פעילי הזר משהוק החמאס והעמיקה 

שולב הארגו בי יעדי הפעילות , האיסלאמי ככלל באלימות
 1988ביולי . השגרתית של כוחות הביטחו הישראליי נגד הטרור

ומאז גלי המעצרי נערכו , נער גל מעצרי בקרב פעילי חמאס
 ניחתה על החמאס מכה 1989במאי . לעיתי קרובות יותר

ובה , ידי זרועות הביטחורגו נלכדו על מפעילי הא250: נוספת
. ומנהיגי בכירי נוספי, אחמד יאסי' השייח, מנהיג התנועה

גל המעצרי העיקרי . במהל המעצרי נחשפו ג מאגרי נשק
ובה בעת נעצרו כמה , התבצע בבסיס כוחה של תנועת החמאס

 .עשרות פעילי חמאס נוספי ג בגדה המערבית
 

וכ פושטו הליכי העמדת , צאה תנועת החמאס אל מחו לחוק הו1989בספטמבר 
 .לדי של פעילי המזוהי עמה ונהליה

 
 :והחברה הפלסטינית" אינתיפאדה"ה
 

 :דעות שונות
בקרב ראשי הארגוני השוני היו דעות שונות בדבר כיווניה העקרוניי 

 .והישגיה של ההתקוממות
 

 :חבש' ורג'החזית העממית של ג
תרומתה למאבק בישראל :  מידה אחת ויחידהבאמת" אינתיפאדה"דנה את ה

שינתה האינתיפאדה את , לדעת ארגו זה. "ולהשגת כל יעדיו המסורתיי של אש
.  תוכההעימות מיסודו באשר מרכז הכובד הועתק מגבולות ישראל אל תו

 אי, ובשל מהותה הכוחנית, כי ללא מאבק לא תיסוג ישראל, ההתקוממות מלמדת
סבורה החזית , בהתא להשקפתה הדוקטרינרית. היא מבינה אלא את שפת הכוח

להתארג להגשמתו , ובהתא לו, העממית כי בראש וראשונה יש להציב את היעד
מרי "יעד ריאלי מעי זה בטווח הקרוב הוא ה, לדעת הארגו.  ידי יעדי משנהעל

, שריה ע ישראלשבו מנתקת אוכלוסיית השטחי את כל ק" הלאומי הכולל
כתחלי למנהל האזרחי ולממשל הצבאי ונאבקת בכל " מוסדות עממיי"מפעילה 

, מאורגנות ושיטתיות, בכלל הפגנות המוניות, כוחה ובכל האמצעי שבידה
 .פעולות מזוינות ונשק ח

, תובע חבש לגייס למאבק א את ערביי ישראל, נאמ לגישתו הרדיקלית
 .בהיקפו ובמשתתפיו, היות כולל באמצעיושכ המרי הלאומי חייב ל

 
 :החזית הדמוקרטית של נאי חווטתמה

 



החזית , החזית הדמוקרטית אינה קיבלה את גישתה של החזית העממית
. הדמוקרטית ראתה את חבש כשבוי בכבלי מאווייו ומנותק מהמציאות

מ הראוי . אי די לשאו למרי לאומי כולל, לדעת החזית הדמוקרטית
מרי לאומי אינו פרי החלטתה של הצמרת . פה תוכל להתמלאשהשאי

בד בבד ע , הפוליטית אלא מציאות הצומחת צמיחה אורגנית מהע
 לצד הטיעו בדבר אי. פיתוח תודעה מהפכנית בקרב ההמוני
משתדלת החזית הדמוקרטית , המציאותיות בגישתה של החזית העממית
ה מיותרות מפני שכבר . יקותלהראות כי הצעותיו של חבש מיותרות ומז

ה מזיקות מפני . עתה יש התקדמות רבה בשטח לקראת המרי הכולל
לא הייתה משיגה את הישגיה , שאילו אימצה אות הנהגת ההתקוממות

 .ובראש הכרת מנהיגי ישראל כי אי לאינתיפאדה פתרו צבאי, הגדולי
 

 :פתח
 

א הוא . דמוקרטיתעמדתו של פתח בסוגייה זו דומה לעמדת החזית ה
ההחלטות על .  אפשר לממשו עתהאינו רואה צור להכריז על יעד שאי

ובשו , חייבות להיות זהירות ושקולות" אינתיפאדה"המש דרכה של ה
בניגוד .  אפשר למלאהאופ אי להגיע למצב שיחייב לבטל החלטה שאי

רחי מאפייני פתח והחזית הדמוקרטית את המרי האז, לחזית העממית
ואינ תובעי מערביי ישראל , ללא שימוש בנשק ח, כסביל בלבד

הקשר בי , לדעת. לנקוט אות אמצעי שנוקטי תושבי השטחי
תרומת של ערביי . ערביי השטחי וערביי ישראל חייב להיות פוליטי

מתמצית בפעולת  הפוליטית והציבורית בתו " אינתיפאדה"ישראל ל
להגשמת זכות של , שפטית של מדינת ישראלהמערכת הפוליטית והמ

 .הפלסטיני להגדרה עצמית ולמדינה עצמאית
 

 :בחינה כלכלית
 

מאחר שכשלושי אחוז מהכנסות אוכלוסיית יהודה ושומרו וכארבעי אחוז 
הייתה האינתיפאדה , מהכנסות תושבי רצועת עזה נבעו מקשרי הגומלי ע ישראל

שביתות .  של האוכלוסייה הפלסטינית בשטחיכרוכה בקרבנות  כלכליי ניכרי
מסחר ממושכות ועוצר מתמש במקומות יישוב רבי בגדה וברצועת עזה צמצמו 

ובכ פגעה קשה במקורות , במידה לא קטנה את היק היוצאי לעבודה בישראל
 וזו "זו של אש, בשטחי" אינתיפאדה"המפעילות את ה, שתי ההנהגות . הכנסת

מודעות לעובדה שהמש יציאת הפועלי , איסלאמי הקיצונישל הזרמי ה
לישראל הוא בסיס חשוב לאוכלוסייה המתקוממת במסגרת התשתית הכלכלית 

 .המאורגנת שלא להיכנע לשלטונות ישראל
הבעיה בתחו זה היא הכרטיסי המגנטיי שהנפיק הממשל  הישראלי 

 חזר "אש. גדהלעובדי מרצועת עזה והחשש שאמצעי זה ייוש ג ב
והודיע לתושבי השטחי שה חייבי להחזיק את עצמ מבחינה 

לאחר שרוב מדינות ערב לא עמדו בהתחייבויות ובהבטחות , כלכלית
מצבה הכלכלי של . בשטחי" אינתיפאדה"לסייע במאות מיליוני דולר ל

אמנ לא , ה חיי. אוכלוסיית השטחי אינו קשה כפי שרבי חושבי
 .א עדיי לא תחת מצב כלכלי נמו, י של פעברמת החי

 
 :יתרונות האינתיפאדה לטענת הפלסטיני

 
 בזמ מאז ימיה הראשוני הצטיינה האינתיפאדה בדיאלוג פנימי פלסטיני ובו

הבלטת וגיבוש של הדיאלוג הפנימי . הייתה כמעי מסר המופנה אל הישראלי



, ולעמדה פלסטינית בנוגע לשלו, ובהירושל המסר הזה תורגמו למצע מדיני מוגדר 
 .יר'שאומצה בידי המועצה הלאומית הפלסטינית במושבה האחרו באלג

אמת זו . המציאות היא שלא נית עוד להתעל מקיומ כע פלסטיני
הובהר בעליל . א מ הממשל של רייג ושול, זכתה לתמיכה בי לאומית

אלא תו כדי מציאת , רשאי כל אפשרות למצוא הסדר לסכסו באזו
האינתיפאדה אפשרה לפלסטיני . מענה לזכויותיה הלאומיות כע

ה השיגו " אינתיפאדה"באמצעות ה.  ממציאותיות, ליהנות מריאליז
, יש דינמיקה משלה" אינתיפאדה"ל. לעצמ את הכבוד הלאומי שלה

 א הפלסטיני לא. עד לצאתו של צבא הכיבוש, המבטיחה לה המשכיות 
הע הישראלי יהיה חייב להגיע לידי החלטה , "אינתיפאדה"יפסיקו את ה
 .ולעשות מעשה

 

 ":אינתיפאדה"החמאס ב
 

שעליו , כדי לקד את המאבק הלאומי וכחלק ממאמציו להרחיב את בסיס התמיכה
פעילי הארגו היו . נמצא החמאס שות להתקוממות על פניה השוני, הוא נשע

ות והתנגשויות בי האוכלוסייה לכוחות הביטחו ובתכנו מעורבי בייזו ההפגנ
לפעילי הזרוע הצבאית של הארגו ,  ככמו. ביטויי מחאה עממיי ואכיפת

וליחידי שפעלו בהשראתה נודע חלק חשוב בהסלמת האלימות על רקע 
 ".אינתיפאדה"ה
 

. אבקלביטוי עמדות בנושאי הקשורי בניהול המ, הכרוזי משמשי את החמאס
ובכלל כלכלת , כרוזי חמאס מנחי את התנהגות האוכלוסייה בנוגע לסוגיות שונות

 …סדרי הלימודי בבתי הספר בימי שביתה, השטחי
 ידי הופצו רעיונות וציווי על, נוס לכ, בכרוזי נקבעו ימי ציו ומועד מיוחדי

אה להנהגת במה אחרת נמצ. כרוזי שעסקו בסוגיות מוגדרות שעמדו על הפרק
 ידי גורמי חיצוניי  ידי הארגו או עלהחמאס בעיתונות המודפסת והמופצת על

 .לו
ג א לא יביא פרק זה . מהל ביניי בלבד" אינתיפאדה"מנהיגי החמאס רואי ב

. יש בו כדי לגרו נזק רב לישראל, של המאבק לשחרור פלסטי מכוח עצמו
ותה המוחלטת בגורמי חיצוניי חושפי שבירות החברה הישראלית ותל, לטענת

 ידי ההתקוממות נית  לערער את המבנה על. אותה לפגיעת של הפלסטיני
להביא לשינוי עמדות בקרבו ולנסיגת ישראל משטחי רצועת עזה , הישראלי מבפני
 .והגדה המערבית

 
 כי המאבק אכ מתיש את, בתו שנה לפרו ההתקוממות העריכו גורמי בארגו

אי פתרו מידי , אמנ. ישראל ופוגע קשות ביכולתה להוסי ולהחזיק בשטחי
אדמה וכבוד גובי " ש, א החמאס ביקש להזכיר לאוכלוסייה, למצוקות הפלסטיני

 דוברי 20.ועל כ יש להמשי ולהעצי את ההתקוממות, "ולמכובדות יש מחיר, מס
,  השטחי ינבע מלח בינלאומיכי תהלי יציאת ישראל מ, הארגו הביאו בחשבו
יחד ע זאת לא ראו בו אלא צעד בדר להגשמת היעד , ולא ממהל צבאי יזו

 איסלאמית בי הנהר הסופי של השמדת מדינת ישראל והקמת מדינה פלסטינית
 ידי תונחת מכת מוות על ישראל על,  פי ראיית מנהיגי החמאסעל. ובי הי

, עד שיושג יעד רחוק זה. אחדו את צבאותיה למטרה זושי, מדינות ערב המוסלמיות
יש להוסי ולפגוע בישראל בכל דר אפשרית  , קראו כרוזי החמאס לתומכיה
 .ולגרו לה לנזקי ברכוש ובנפש

 
במידה רבה יוחסה היענות האוכלוסייה . ימי שביתה נפרדי היו לתופעה של קבע

המלווה לא פע , כמו לנחישות, ולאיכות היערכות. לקריאות השביתה של החמאס
בתגובה להתגברות סימני . שציינה את מאמצי האכיפה של פעילי הארגו, באלימות

חלו במהל השני " אינתיפאדה"העייפות בקרב האוכלוסייה ולהכבדת עול ה
התאמת . יומישינויי בעמדות החמאס באשר לניהול המאבק במישור היו 
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, שהתבטאו בו השינויי , תחו אחד.  לב ההמוניהמדיניות הייתה תגובה לרחשי
החל בשנתה השלישית של , וכ. היה הקלות בהשבתת מערכת החינו בשטחי

החמאס מקפיד , אמנ. התיר החמאס לימודי ג בימי שביתה" אינתיפאדה"ה
ובכלל זה שביתות מחאה וציו , "אינתיפאדה"לשמור גילויי עממיי אחרי של ה

א ג במישור זה גילו פעילי הארגו התחשבות בנטל , שורי במאבקימי מועד הק
 .הכבד על תושבי השטחי

 
פרסומי החמאס והתבטאויות מנהיגיו שזורי בעקביות בקריאות להמוני לעשות 

בהטיפה להסלמת המאבק הייתה הנהגת . להחמרת המאבק האלי והישיר בישראל
חשש מפני תגובה נוקשה של ישראל וה, הארגו מודעת לסכנה הטמונה במגמה זו

" אינתיפאדה"נוכח הגברת הפעילות המזוינת הביא לכ שבשנותיה הראשונות של ה
, שעל פיה יימש המאבק במתכונתו שייצרה את דימויו העממי , הציג חמאס נוסחה

יידוי אבני והשלכת בקבוקי תבערה כביטוי עיקרי של , הפגנות המוניות, כלומר
ולאו , המתבססת על השתתפות המונית, ע זאת לצד פעילות זו. אלימות הרחוב
 .תתנהל מערכה מזוינת מתחומי המדינות הגובלות בישראל, דווקא מאורגנת

 
כי יפתחו , ברוח זו פנתה הנהגת החמאס אל מנהיגי העול הערבי בקריאה פומבית

 חובת על אדמת"ויאפשרו לה לבצע את " הידי'מוג"את גבולותיה בפני ה
 :דוברי החמאס מתייחסי למאבק המזוי בשני רבדי". פלסטי

יהאד נגד ישראל על הבסיס הרעיוני הדתי 'נשענת ההטפה לג" באמנה האסלאמית"
א לעתי בעקבות אירועי ראווה הוסברו משמעויות הקריאה , המנחה את הארגו

 . בנימוקי מעשיי תו הטלת אשמה על ישראל
 

הנבדלי זה , במאבק המזוי מתנהלת במישורי אחדימעורבות פעילי החמאס 
מזה בבחירת מטרות הפיגועי והתקיפות ובחלקו הישיר של הארגו בייזו 

לחמאס נודע תפקיד מרכזי בהסלמת האלימות בקרב הקהילה . האירועי
באפיק פעולה זה ". אינתיפאדה"אשר ניכרה החל בשנה השנייה של ה, הפלסטינית

, ע זאת. מקרב הזר הדתי והזר הלאומי כאחד, השונימעורבי הפלגי 
 הראתה מנהיגות החמאס רגישות לביקורת הציבורית נגד החרפת המאבק הפני

כדי להצדיק את הפעילות הודגשה בכרוזי החמאס הפגיעה באווירה בקרב , פלסטיני
יט ובו בזמ ניסו הדוברי להמע, הפלסטיני בעקבות פעילות של משתפי הפעולה

 .בהיק הפעילות נגד משתפי הפעולה בכלל מישורי המאבק
 

היה חלק של אנשי החמאס בכלל הממד " אינתיפאדה"בשנותיה הראשונות של ה
המש דרכו המסורתית של , למעשה, זו הייתה. מועט" אינתיפאדה"האלי של ה

, א אנשי האג הצבאי של החמאס היו שותפי למגמת העלייה. הזר האסלאמי
בשימוש בנשק ח ובנכונות של , "אינתיפאדה"ר נצפתה במהל שנות האש

ה שעמדו ביסוד , אפיוני אלה. ל"פעילי חמושי להתעמת ישירות ע חיילי צה
כי החמאס מכרס , התחושה הגוברת בציבור בישראל כמו ג בקרב הפלסטיני

 ידי  עלרוש זה חוזק. במעמד של ארגוני אחרי כמנהיגי המאבק המזוי
 .קריאות בוטות להסלמה מטע מנהיגות הארגו

 
,  ידי קריאות להסלמת המאבקהחמאס מעורב בפעילות האלימה בשטחי ג על

היו תקיפות , לצד האלימות ברמת הרחוב. הנחשבות גור מתסיס ורב השפעה
לאחד מביטוייו הבוטי ,  ידי יחידי הפועלי ביוזמה אישיתישראלי על

ברוב , האמצעי המאולתרי המשמשי את התוקפי.  של המאבקוהבולטי
מקצת התוקפי . מעידי על אופייה הלא מאורג של פעילות זו, המקרי סכיני

 .                                      א כי רוב פעלו לאו דווקא על פי הנחיותיו, היו מקורבי לחמאס
 

ובח ומרכזי בהסלמת המתח בי אוכלוסיית הממד האלי של האינתיפאדה כגור מ
הוא תוא את אופי המאבק הרצוי בראיית מנהיגות . השטחי לישראל נוח לחמאס

שתי . מה ג שנובע ממנו איו להמשכו הרצי של התהלי המדיני, הארגו
. "היריבות בינו ובי אש: משמעויות אלו משתלבות בפ הנוס של מאבק החמאס

, ה במישור האזרחי וה במישור האלי, חלק מרכזי בהנהגת המאבק ידי לקיחת על
מבקש החמאס להתבסס בקרב פלסטיני בשטחי ובתו כ לכרס במעמדו של 



וכגו הפוליטי , המוכר כמנהיג התנועה הלאומית הפלסטינית וההתקוממות, "אש
 . התיכוהמעניק גבוי להשתתפות הפלסטינית בתהלי המדיני במזרח

 
 :"מאס ואשהח
 

 עקב עליית כוחו "כבר בימי ההתקוממות הראשוני התברר האיו על מעמד אש
במישור . של הזר האסלאמי בקרב הפלסטיני בגדה המערבית וברצועת עזה

, א כי לא עצמאי, להצביע על הגור האסלאמי כחלק נפרד, "בחר אש, העקרוני
 בוטאה "בפרסומי אש. ריצתהמהכוחות שהניעו את ההתקוממות והיו אחראי לפ

, המעטה בהשפעת הזר הדתי ובאתגר הנובע ממנה להנהגה הפלסטינית המסורתית
 .וטושטשו הקווי המייחדי את תפיסתו בנוגע לשאלות מדיניות

 
 באשר "לעומת זאת לא הצניע את הבדלי התפיסות בינו ובי אש, החמאס

ואול בהתייחסות .  ולטקטיקהלאסטרטגיה שלו, לאידיאולוגיה המנחה את המאבק
שלפיו הוויכוח לגיטימי וא , אנשי החמאס  להנהגת הזר הפלסטיני שלט הקו 

, איש אחד: " נעי בנתיב משות, הדתי והלאומי, ובס הכל שני הזרמי, חיובי
שלא לאפשר , דוברי החמאס הזהירו ". אב אחת ושביתה אחת, הפגנה אחת

וקראו להעניק לשותפות הגורל והמטרה עדיפות , לחילוקי הדעות לגרו לקרע
נראה היה כי דווקא כאשר נעשה החמאס . שכ קרע שכזה רק יועיל לישראל, עליונה

ובעיקר טר היה על הפלסטיני להתמודד ע ,  פלסטינימעורב בסכסו הישראלי
השתדלו פעיליו לתחו את חילוקי הדעות , 1991התנופה המדינית מאז שלהי 

 .תו אזכור הקווי המשותפי, המילולילמישור 
 

יש להפריד בי , קיימת" אינתיפאדה"הודגש כי כל זמ שה, ברמה ההצהרתית
. הוויכוח המתנהל בי הזרמי השוני ובי האירוע המרכזי של ההוויה הפלסטינית

באוגוסט נודע .  נדרש החמאס לבחו את מקומו בחזית המאבק הפלסטיני1988בקי 
מ הבולטי שבמנהיגי , שיוחסה לפייסל חוסייני,  של תכניתדבר קיומה
לפיה תוכרז הקמתה של מדינה עצמאית בשטחי הגדה המערבית , ההתקוממות

, "נוכח מה שנראה כגלישה לקו ותרני מצד אש. ורצועת עזה ותכונ ממשלה גולה
אמנה "וכ אמנ נעשה ב,חש החמאס צור להתוות חד משמעית את עמדתו

סימל התייצבות חזיתית של החמאס בפני " אמנה"פרסו ה". יתהאיסלאמ
. "האוכלוסייה הפלסטינית והיה משו קריאת תיגר על דרכו המדינית של אש

ומודגשות ללא כחל ושרק נקודות השוני בי , מנוסחת האידיאולוגיה" אמנה"ב
ת הציג לא רק את עמד, כמו ג נוספי בהמש, מכא שפרסו זה. "החמאס לאש

אלא היה ג אמצעי במאבק הפנימי על , החמאס באשר לסוגייה מסוימת שעל הפרק
 .נפשות ההמו הפלסטיני

 
יר הפנתה ההנהגה ' באלג19ערב התכנסותה של המועצה הלאומית הפלסטינית ה

לאמ החלטות " קריאה למתכנסי "המאוחדת של ההתקוממות הקשורה באש
את סיו הכיבוש ושתבאנה להקמתה של הגיוניות ותכניות פוליטיות שתחשנה 

ביו שישי שלפני התכנסות המועצה הפיצו פעילי החמאס ". מדינה פלסטינית
ובה אזהרה נגד כינו שלו ע ישראל ונגד קבלת , כרוזי במסגדי הרצועה

וקריאות למאמיני לצאת למלחמת קודש , שתוביל לחלוקת פלסטי, החלטה
". כל פלסטי"ולשחרר את " הרוס את הישות היהודיתל"ולמאבק מזוי כדר היחידה 

, לא הכריעו את הכ, והחמאס מהקולניי שביה, קולות המתנגדי, ואול
ומתכנסי המועצה הלאומית הפלסטינית אימצו את הרעיונות שהטיפה לה הנהגת 

 .ההתקוממות
 

: כגו, יו של המאבק בישראלתגובת החמאס כללה צעדי מחאה משולבי ביו
, הקו. ולצד פעילות מדינית נמרצת, קריאה לשביתת מסחר כללית לשלושה ימי

אמנה הלאומית "כפי שנוסחו ב, הוצג כסטייה מעקרונותיו,  נטה אליו"שאש
, יש לשחרר את כל פלסטי, "אמנה" פי השעל, החמאס ביקש להזכיר". הפלסטינית

.  במהירות במתנחלימה ג ששטח זה מתמלא, "חמישית משטחה"ואי להסתפק ב
הכרזת : נימוק פרגמטי, השוללי את החלטת המועצה, יאסי הוסי לטיעוני' שיח

ומה התועלת , הבעיה היא איפה היא מדינה זו" שכ , העצמאות היא חסרת תוכ
, הואשמה המועצה, כמו כ, "הניכרת שהיא העניקה לע הפלסטיני באדמה הכבושה



לקל " אינתיפאדה"נעשתה ה, "יוזמת השלו " כינה"בקבלה את מה שאש, כי
 .מיקוח פוליטי

 
והנהגת " אינתיפאדה"ההנהגה המאוחדת של ה:  הותוו קווי המחלוקת1989בתחילת 

". אינתיפאדה" ביקשו לקד תהלי מדיני ושעבדו למטרה זו את אופ ניהול ה"אש
 ע קיו דחתה את רעיו התהלי המדיני וההשלמה, לעומת זאת, הנהגת החמאס

, ע זאת החמאס לא היה מוכ". אינתיפאדה"ישראל וביקשה להחרי את ה
משו כ ומכא . א יתפתח התהלי המדיני, שעמדתו תותיר אותו מחו למחנה

חיפש , ומצד אחר, הציג קו מדיני נוקשה, מצד אחד: ואיל נע הארגו במסלול דואלי
 .דרכי להשתלב בתהלי המתהווה

 
בקרב המחנות . דומה היה שהתהלי המדיני אכ צובר תנופה 1989באביב 

הפלסטיני השוני התפתח ויכוח סביב שאלת השתתפות בבחירות ובשיחות 
 לזנוח את "החמאס התמקד בניסיו לשכנע את אש. שתיערכנה בהמש התהלי

 פי נוסחתו של על. שבו יימצא מחו לתהלי, דרכו המדינית ובה בעת נזהר ממצב
כל עוד ישראל , היה על הפלסטיני להתנגד לבחירות בשטחי, יאסי' יחהש

כ , א א תפנה ישראל את השטחי ותעמיד בפיקוח בינלאומי. מחזיקה בה
יאסי הקפיד להדגיש ' השיח. בה" בוודאי יזכה"ו, טע ישתת החמאס בבחירות

, ותר שב והצהירמאוחר י. הוא שהציע את נוסחת הבחירות, "מנהיג אש, שערפאת
ישתת בה ,  יביע נכונות להשתת בבחירות שתיזו ישראל בשטחי"שא אש

אנו נאמר שהשתתפות בבחירות : "לצו הדמוקרטיה' השיח" נכנע"בכ . ג החמאס
שתביא , כא נרמזה הסיבה העיקרית". א ע זאת לא ניצור סכסו בינינו, זו טעות

 ." נכונות להפקיר את הזירה לאשהיא איו, את החמאס להשתת בתהלי מדיני
 

 לזנוח את קו הוויתורי שנקט "בו בזמ הוסי הארגו לנסות ולהשפיע על אש
יהאד לשחרור פלסטי 'להכריז על ג"קרא החמאס , במכתב גלוי. 1988מאז סתיו 
לצד ". כי זו האסטרטגיה הטובה ביותר להתמודד ע האויב הכובש, האסלאמית

כבעבר הצהירו מנהיגי . ביקשו שני הצדדי להימנע מעימות חזיתי, חהקצנת הויכו
 כמייצגו הבלעדי של הע הפלסטיני ובפעלו "כי ה מכירי באש, החמאס

וע זאת הדגישו את הוויכוח המהותי בי שני הזרמי , במסגרת ההסכמה הלאומית
ת מנהיגות התנועה הלאומי. באשר למטרות הסופיות של המאבק הפלסטיני

,  או" ידי ניסיו לשלב את החמאס באשהפלסטינית התמודדה ע האתגר על
 .להביא לידי שיתו פעולה ותיאו, לפחות

 
בתו כ נעשה ניסיו מרוכז לאמ את החמאס אל ההנהגה המאוחדת של 

שנערכה , ח"כאשר ערב ועידת הפת, למדיניות זו נית ביטוי פומבי. ההתקוממות
כי החמאס הסכי להצטר , יאסר ערפאת, ע מנהיג הארגוהודי, 1989באוגוסט 

שהנהגת החמאס איננה מוכנה להשתת בישיבות , ערפאת הוסי ואמר ". הנהגה"ל
 ניצל את הסכמת "אש,  ככמו. ח"ולכ מייצג אותה בה נציג הפת, "מפקדה"ה

, כדי להעביר מסר, של מנהיגי החמאס להשתת בבחירות בשטחי כשתתקיימנה
. שעל פיו הארגו תומ בשילוב נציג של החמאס במשלחת למשא ומת ע ישראל

, התנגדות צפויה של החמאס לתהלי מדיני: בדר זו ביקש לעקו שתי מכשלות
והצור לערו בחירות בשטחי לש הקמת , שבמהלכו תיערכנה שיחות ע ישראל

 .ובי חמאס "ומתו כ העמדה במבח את יחס הכוחות בי אש, המשלחת
החמאס הביע נכונות לצר נציגי למשלחת , אמנ. ואול מהל זה נכשל

א מתו הערכת , פלסטינית לשיחות ע ישראל מבלי לעמוד על עריכת בחירות
באותה העת ניכרו שתי . " ידי אשכוחו דרש ייצוג גדול יותר מזה שהוצע לו על

מדות מדיניות לצד ניסיונות הקצנה בהצגת ע: מגמות בקו הפוליטי שנקט החמאס
.  ומוסדותיו"להעמיק את השפעת הארגו והשפעת הקו המדיני שלו על אש

הקיצוניות הרעיונית המסורתית בלטה ביתר שאת על רקע השתתקות של מנהיגי 
 .שריככו את פרסומי התנועה הנוקשי בנוסחאות מילוליות עמומות, החמאס

 
ועה היה העלייה המשוערת בכוחו של גור נוס בתהלי הקצנת עמדות התנ

 ידי הדגשת ההבדלי שפעילי הארגו ביקשו להסבירה וא להגדילה על, החמאס
התפרסמה , "כאילו החמאס הוא חלק מאש, "בתגובה להצהרות אש. "בינ לאש

החמאס הוסי לתקו . בבטאו החמאס הכחשה בדבר התקרבות בי שני הזרמי



, ושב ודחה את הרעיו, 1988 מאז נובמבר " שנקט אש,ולשלול את הקו המדיני
כאשר היה נראה שהתהלי . שהתנועה תצטר למפקדה המאוחדת של ההתקוממות

ודחתה את תכנית , חזרה בה הנהגת חמאס מעמדותיה, המדיני החל לאבד תנופה
האטת התהלי המדיני באותה העת הוצגה כהוכחה . הבחירות שהציעה ישראל

 . פלסטינית הארגו כלפי הסכסו הישראלילנכונות עמדו
 

 על הנהגת התנועה הלאומית הפלסטינית נסוב מעיקרו "המאבק בי החמאס לאש
משו כ אי התחרות בי הזרמי על . ומראשיתו על המטרות והאמצעי לקידומ

המדגישות את הבדלי הגישה , הובלת המאבק מנותקת מהתפתחויות פוליטיות
 .        נקיטת עמדהביניה ודורשות

  



 :                             סיכו
 :הלאומיות החילונית מול הפונדמנטליז האסלאמי

 
 כנציג "הופעתה של חמאס בזירה הפוליטית איימה לערער את ההגמוניה של אש

, היחסי בי השתיי ידעו עליות ומורדות. הבלעדי של הלאומיות הפלסטינית
החל בהתעלמות של הארגו הלאומי מקיומה של היריבה , ועברו שלבי שוני

, ניסיונות חוזרי ונשני לפיוס,  לגיטימציה שלהדר ניסיו לדה, האסלאמית
 .הנשע על מאז של אימה,  ועד לדו קיו כפויאחדות לחזית עי, עימותי אלימי

 
יא  ה"האידיאולוגיה של אש. בי שני המחנות חוצ קו מחלוקת בסיסי

והמאבק ע ישראל נתפס על ידו כסכסו לאומי בעל מאפייני , חילונית
רואה את הסכסו , לעומת זאת, הזר הפונדמנטליסטי. טריטוריאליי

והוא דבק במלחמת מצווה  נגד היהודי והיהדות ודחיית , כמלחמת דתות
אי פיתרו לבעיה . כל תהלי מדיני עד לניצחונו הסופי של האסלא

 .נית אלא בחיסול הישות הציונית והקמת מדינת ישראל תחתיההפלסטי
 

ח להתאי את " אילצה את הפת80ההתעוררות האסלאמית בשנות ה
היה , בניגוד לארגוני השמאל האנטי דתיי. עצמו לנסיבות המשתנות

תגובת .  ששמר על דימוי של אוהד האסלא"ח היחיד בי פלגי אש"הפת
יהאד האסלאמי 'דתי היתה הקמת ארגוני הגנגד אחרת להתחזקות הזר ה

 .ח"שבחסות הפת
 

בעיני עצמו .  בהפתעה"התחזקותה של התנועה האסלאמית באה לאש
המאגדת בתוכה את כל התנועות הפוליטיות , נתפס הארגו כמסגרת גג

אולי משו כ בחרו ראשי הארגו בחודשיה הראשוני של . הפלסטיניות
ומתרומתו של ,  של חמאס כגו פוליטילהתעל מקיומה, האינתיפאדה

באותה עת כבר הצליחה חמאס . הכוח האסלאמי לפרו ההתקוממות
לבסס את אחיזתה בשטח ולהטיל את מרותה על האוכלוסייה על ידי ציו 

 במאבק "משהתברר היק הצלחתה פתח נגדה אש. ימי שביתה משלה
. ל חמאסדר אחת שנקט בה היתה הטלת דופי בלגיטימיות ש. גלוי

היא יציר כפיה של ישראל , ח"טענו פעילי הפת, התנועה האסלאמית
 .ובעלת בריתה במאבק נגד התנועה הלאומית

 
את היריבה החדשה חיבוק דוב במטרה " לחבק"  "במקביל ניסה אש

נעשה , ח ע נציגי חמאס"שיזמו אנשי הפת, בסדרת שיחות. לנטרלה
אסלאמית למפקדה מאמ למצוא נוסחה לצירופה של התנועה ה

שנועדו להפגי , אבל המגעי הללו. הלאומית המאוחדת של האינתיפאדה
לא עלו יפה משהתברר כי הפערי , את אחדות השורה הפלסטינית

 .האידיאולוגיי בי שתי התנועות אינ ניתני לגישור
 

 קראה המפקדה הלאומית לחמאס פעמי אחדות לקיי 1988במהל קי 
 15את תשובתה נתנה חמאס ב. רת הפלסטיניתאת האחדות במסג

משמעות פרסו האמנה היתה . בפרסמה את האמנה שלה, באוגוסט
והוא סימ את קו  פרשת , "קביעת תיחו רעיוני וטקטי בי חמאס לאש

 באמנת חמאס מציג את היחס בי 27סעי . המי ביחס שתי התנועות
מקטרב ביותר לתנועת ארגו השחרור הפלסטיני : ""התנועה לבי אש

 ולמה שהוא מסוגל "ע כל הערכתנו לשא. …ההתנגדות האסלאמית
איננו ,  ישראליובלי להמעיט בתפקידו בסכסו הערבי, להגיע אליו



יכולי להמיר את האסלאמיות של פלסטי בהווה ובעתיד באימו 
 .המחשבה החילונית

 
שבמסגרתה , "מכא ואיל שמרה חמאס על עמדה דואלית כלפי אש

. א ג לא הכירה במנהיגותו הבלעדית, נמנעה מלתקו אותו בפומבי
הכרזת העצמאות הפלסטינית לא הביאה בכנפיה את השינוי שייחלו לו 

כמה חודשי לאחר כינוס המפלגה הלאומית . תושבי השטחי
הפלסטינית כבר החלה מסתמנת בציבור הפלסטיני אכזבה ממהלכיו חסרי 

על רקע זה העמיקה חמאס את אחיזתה .  הלאומיהתכלית של הנציג
, היא שיפרה את פעילות מנגנוניה ברצועה ובגדה. בקרב האוכלוסייה

, שניכרה היטב בשטח, התחזקות זו. והרחיבה את מעגלי ההשפעה שלה
הביאה את התנועה הלאומית לידי ניסיו מחודש של פיוס הגור 

 חמאס אל מתחת מטרת מאמצי הפיוס היתה להכניס את. האסלאמי
באופ שחברותה בארגו תחייב אותה להחלטות , "למטריית אש

 .מוסדותיו העליוני
 

היחסי בי שתי התנועות התחדדו מרגע שהחלו לנוע גלגלי התהלי 
 הציגה ממשלת יצחק שמיר תכנית לפתרו 1989 במאי 15ב. המדיני

חי התכנית כללה הצעה לקיי בשט.  פלסטיניהסכסו הישראלי
שתישא ותית ע ישראל על , בחירות  לקביעת הנציגות הפלסטינית

בתגובה . הסדר לכינו אוטונומיה בשטחי על בסיס הסכמי קמפ דייוויד
על הצגת התכנית הישראלית פרסמה חמאס כרוז שבו נקראה הנהגת 

באמצע יולי .  לערו חשבו נפש מדיני ולאמ את דר האסלא"אש
 שיח ע ארצות תכנית הבחערות והדו" ז נוס כי הזהירה חמאס בכרו
 ."שכל מטרתה לחסל את האינתיפאדה, הברית ה אשליה

 
ב שעמדה מאחורי יוזמה לצירופה של " היתה זו דווקא ארה1989בסו 

הרעיו הועלה בראשונה במהל הדיאלוג . חמאס לשיחות המשא ומת
 האמריקנית ההצעה.  בקי אותה שנה"שניהלו האמריקני ע אש
שהתעקשה על קיו משא ומת ישיר ע , נשענה על העמדה הישראלית

לפיכ .  תוניס"בלי שיתופו של אש, תושבי השטחי על קביעת עתיד
ב בשיתו כל הגורמי הפלסטיניי ערובה להמש התהלי "ראתה ארה

 .המדיני
 

פורסמו בתקשורת , לצור הכשרת הקרקע לצירופה של חמאס לתהלי
הזרה ידיעות על נכונות ישראל להכללתו של נציג חמאס במשלחת 

בחודשי הבאי גברו ניסיונות החיזור של . הפלסטינית למשא ומת
בדיוני פנימיי שקיימה צמרת הארגו הוחלט .  אחרי חמאס"אש

להשקיע את מירב המאמצי בצירופה של התנועה האסלאמית למסגרת 
, רקע הדאגה מעליית כוחה של חמאסההחלטה באה על . הגג הלאומית

דאגה שגברה עקב הישגיו המרשימי של הזר האסלאמי בבחירות 
 .1989שהתקיימו בנובמבר , הכלליות בירד

 
 הגיבו אנשי חמאס בכרוז בזו הלשו על דרישת 1990 בפברואר 14ב

חמאס מושיטה יד לכל הגורמי :" המפקדה הלאומית לתא עמה עמדות
ואי היא סוגרת את הדלת בפני , תחילת ההתקוממותהלאומיי מאז 

ובלבד שלא יהיה ויתור , חמאס מביעה נכונות לתיאו עמדות. שו גור
ובתנאי שתיפתר בעיית מעמד האסירי , על עקרונותיה האידיאולוגיי

 ."של חמאס בבתי הכלא



 
 מהחמאס שיצטרפו למועצה הלאומית "דחיית פנייתו של אש

בניסיו . להידרדרות  ביחסי הארגו הלאומי ע חמאסהפלסטינית גרמה 
להימנע "  במאי כרוז שבו קראה 22להפיג את המתיחות פרסמה חמאס ב

, כולל בי נוצרי למוסלמי, מפירוד וחילוקי דעות בקרב הע הפלסטיני
 ".משו שפירוד כזה הוא כלי בידי ישראל להכות 

 
 שיח ע עקבית לכל דולצד מאמצי הפיוס עמדה חמאס בהתנגדותה ה

רק , השלו יושג באמצעות הכוח" כי ,  ביוני16כ קבע כרוז מ. ישראל
 בספטמבר פורס גילוי דעת 21ב". בכוח נכפה את תנאינו על האויב

המחייב את , גילוי הדעת נכתב במקור כמסמ. ח"משות לחמאס ולפת
הראשו זה היה ההסכ . י נציגי שני הצדדי"שני הצדדי ונחת ע

המסמ כולל שלושה . שנחת בי ראשי ההנהגות של הארגוני היריבי
האמונה כי חילוקי הדעות ה דבר : ואלה החשובי שבה, עשר סעיפי

 שיח כאמצעי ליישוב חילוקי אימו הדו, ולא סיבה לקרע ולפירוד, טבעי
כיבוד האמונה , סיו כל הסכסוכי ופתיחת ד חדש לעתיד, דעות

, גיוס כל משאבי הע הפלסטיני,  ואיסור על פגיעה בקודשיובאסלא
 .שמירה על כבוד ורכוש, והפניית נגד האויב הציוני

 
 :מלחמת אחי

 
. "מלחמת המפר הביאה לרגיעה זמנית במאבקי הפנימיי בי חמאס לאש

אהדתה . בנסיגת עיראק מכווית, א כי לא מפורשות, בתחילת המשבר תמכה חמאס
 בעלת האוריינטציה האסלאמית,  הייתה נתונה לכווית המלוכניתהטבעית
מדינות , יתרה מזאת. החילוני של סדא חוסי' ולא למשטר הבעת, מסורתית

 .תמכו בתנועה תמיכה כלכלית, ובראש כווית וסעודיה, המפר
 

ב אפשרה לחמאס "הקמת הקואליציה הבינלאומית בראשותה של ארה
אצבעה . לחמת המערב הכופר בדת האסלאלהציג את המשבר כחלק ממ

" כוחות הרשע"המאשימה הופנתה כלפי המדינות הערביות שהתירו ל
, העול הערבי והמוסלמי. לפעול משטח נגד מדינה ערבית אחרת

שלב חדש " ניצב בפני ,  באוגוסט13הודיעה התנועה בכרוז שיצא ב
הצלבנית יהאד כדי להדו את המתקפה 'ועליו להיער לג, ומסוכ

ב "מעורבותה של ארה". הנפשעת מחצי האי ערב ומ המפר הערבי
במשבר במפר היתה המאי העיקרי לסח שהחל מסתמ באהדת חמאס 

, פי"ככל שהחרי המשבר הלכה התנועה והתיישרה ע הקו האש. לכווית
 .שהפגי תמיכה בלתי מסויגת בשליט עיראק

 
שבמהלכה , חסד בלתי צפויההעניקה לחמאס תקופת " א כל המלחמות"

בציבור הפלסטיני התעורר פר של . גאתה הפופולריות שלה ברחוב
וחמאס ניצלה אותו כדי ללבות מחדש את אש , רגשות דתיי
בפניותיה הפומביות קראה התנועה לפלסטיני להחרי . האינתיפאדה

. ולהריע מ הגגות בשעה שנורי טילי לעבר ישראל, מוצרי אמריקניי
ל האופוריה שקע ע תבוסת עיראק ותנאי הכניעה המשפילי שכפו ג

ע מפלת צבאו של סדא התפוגגה האמונה ביעילותו . עליה האמריקני
קרי השמדת ישראל בידי , לבעיה הפלסטינית" הפתרו האסלאמי"של 

הדכדו הכללי השפיע לרעה ג על מעמדה של חמאס . שליט ערבי
 .בשטחי

 



הודיע נשיא , חודשיי אחרי תו מלחמת המפרכ, 1991 במרס 6ב
בוש בנאו לאומה על כוונת ארצו ליזו את חידוש ' ורג'ארצות הברית ג

בעקבות נאומו של הנשיא פתח מזכיר . תהלי השלו במזרח התיכו
במטרה לנסות ולגשר , יימס בייקר במסע דילוגי במזרח התיכו'המדינה ג

ובראש , ש שהביעו מתנגדי הפגישההחש. בי עמדות ישראל והערבי
ב לכפות "היה שבכוונת ארה, החזית העממית והחזית הדמוקרטית, חמאס

 . צדדי את מטרותיה של ישראלשישרת באורח חד, באזור הסכ מדיני
 

עמדתה העקרונית של חמאס נגד כל יוזמה מדינית באה לידי ביטוי 
סדר " תכנית לבכרוזי שקראו לאי שיתו פעולה ע האמריקני וע

יוזמת השלו האמריקנית והפעילות לקראת כינוס ". העולמי החדש
המאבק .  לחמאס"ועידת השלו במדריד העמיקו את הקיטוב בי אש

גלש ג הפע , שהתנהל באמצעות כרוזי וסיסמאות רחוב, המילולי
 .לקטטות אלימות

 
נית  התכנסה בתוניס המועצה הלאומית הפלסטי1991בסו ספטמבר 

שאישרו את השתתפות הפלסטיני בוועידת , החלטות הכינוס. 20ה
חמאס טענה כי . פלסטיניפתחו שלב חדש במאבק הבי , השלו במדריד

משו שה סותרות את זכויות הע , החלטות המועצה אינ חוקיות
 פרסמה 1991 בספטמבר 23ב. ועל כ ה בטלות ומבוטלות, הפלסטיני

 לא גילוי דעת למע ההיסטוריה" שנקרא , וחדחמאס גילוי דעת מי
בכרוז הביאה התנועה את התנגדותה לקיו ". לוועידת מכירת פלסטי

לא רק לפלסטיני אלא , תו הדגשת הסכנה הטמונה בה, ועידת השלו
יש לפעול בכל , נקבע בכרוז, משו כ. ג לעמי ערב והאסלא
 .המישורי כדי להכשילה

 
קרבות רחוב מרי . זה על ס מלחמת אזרחיבחודש מאי עמדה ע

משגבר החשש מפני . התנהלו במש שבועות רבי בי פעילי שני המחנות
התערבות הניבה . מלחמת אחי נרתמו ערביי ישראל למשימת הפיוס

 בידי נציגי חמאס וראשי 1992 ביוני 7שנחתמה ב, אמנת כבוד משותפת
ו את רצונ בהגברת האחדות במסמ שבו שתי התנועות והדגיש. ח"הפת

וקראו לחבריה לנקוט בדר , ושיתו הפעולה בי כל בני הע הפלסטיני
האמנה כללה ג קריאה . של דיאלוג תרבותי לפתרו סכסוכי פנימיי

בשאלת חיסול , בדרג של ההנהגות העליונות, משותפת לקבלת החלטה
כפריה שתי התנועות אסרו על עקירת אזרחי מ. משתפי הפעולה

והתחייבו לנהוג באורח שוויוני כלפי , ומבתיה במסגרת פתרו הסכסו
כמו כ קראו להמש . הפלסטיני הכלואי בבתי הכלא הישראליי

 וחמאס במטרה לגבש נוסחה צודקת "הדיאלוג בי הנהגות אש
 . להצטרפות חמאס לארגו הלאומי

 
 הפנה דובר 1992 בסו אוגוסט. אלא שג המהל הזה לא הביא לרגיעה

" באומרו כי, חמאס אברהי גושה אצבע מאשימה כלפי יאסר ערפאת
. ל לעזה כדי לרצוח את פעילי חמאס"ח חמושי נשלחו מחו"פעילי פת

בשיתו פעולה ע , " ידי אשההתנגשויות האחרונות תוכננו בקפידה על
. "כדי לסלול את הדר לאוטונומיה, ארצות הברית והמשטרי הערביי

באמצע אוגוסט פנו שניי . במקביל נמשכו הניסיונות לישר את ההדורי
מבכירי חמאס למנהל האזרחי בבקשה להתיר לה לצאת לירד על מנת 

 אבל יציאת לא  בדרכי ליישוב הסכסו"לדו ש ע הנהגת אש
 .אושרה



 
ר עצמו פתח בסדרת "היחסי בי שני הארגוני הוחרפו לאחר שהיו

שבה האשי את התנועה ואת ראשיה כי ה , ל חמאסמתקפות ע
ההתקפות כללו ג איו בנשק ח על חברי . פועלי בכפיפות לאירא

באוקטובר . ח בגדה וברצועה"א ימשיכו להילח בתומכי הפת, חמאס
בהיותו מודע לפופולריות הגואה .  הגיעה המתיחות לשיאי חדשי1992

ערפאת לאנשיו למנוע בכל דר הורה , של החמאס ברחוב הפלסטיני
העלייה בכוחה של . אפשרית את השתלטותה על מוקדי כוח בשטחי

באה לידי , שניזונה ג מפיגועי טרור שביצעו אנשיה נגד ישראל, התנועה
 .ביטוי בהצלחת מועמדיה בבחירות לגופי ולמוסדות מקומיי

 
י ח מקרב חבר"במהל אספה בעמא של אנשי הפת,  באוקטובר1ב

. מתח  ערפאת את החבל כמעט עד קצהו, המועצה הלאומית הפלסטינית
הח ". אנשי שבט הזולו" הוא עלב קשות באנשי החמאס בכנותו אות 

חמאס פירשה את דבריו כיריית פתיחה . השנו ששלח ערפאת פגע ביעדו
בסו אוקטובר נערכה בעמא פגישה בי . בקרב לחיסולה של התנועה

" ועדת תיאו עליונה"בפגישה סוכ על הקמת . ריבינציגי המחנות הי
ועל הקמת ועדות משנה בכל עיר לצור פתרו , ח לחמאס"בי הפת

 6ב. ג ההסכ הזה לא הערי ימי. סכסוכי בי שני הארגוני
ח לעבר איש חמאס בעת שיצא " ירו חברי חוליית הפת1992בנובמבר 
שת פיוס בי ערפאת למשלחת בדצמבר נכשל ניסיו לארג פגי. מהמסגד

 . בירת סודא, של חמאס בחרטו
 

 : קיו כפויהתפייסות ודו
 

החשש מפני טרפוד התהלי המדיני בידי  סרבני השלו יצר ברית 
במסרי בלתי רשמיי שהועברו . "אינטרסי משונה בי ישראל לאש
י שישראל אינה עושה ד,  בשטחי"לנציגי ישראליי טענו תומכי אש

יהאד האסלאמי 'גירוש מאות אנשי חמאס והג. לדיכוי פעילות חמאס
הצעד נועד לנטרל את .  בדצמבר הפ את הקערה על פיה17ללבנו ב

לצד . ח"א פעל כבומרנג נגד תומכי הפת, מתנגדי המשא ומת לשלו
 להצביע על הישגי של "התסכול מאי הצלחתו של הזזר המרכזי באש

אימת :  נגע הגירוש בחרדה פלסטינית קיומית,ממש בתחו המדיני
הזע בא לידי ביטוי בגל של סולידריות ע המגורשי . הטרנספר

 .ובהתחזקות כוחה של חמאס
 
 בתוניס לדיו מורחב בפרשת " בדצמבר  התכנסה הנהגת אש19ב

הכינוס התקיי בצל קריאת של המגורשי למשתתפי הדיו . הגירוש
 20, למחרת. נתיפאדה ולפרוש משיחות השלולהחליט על הסלמת האי

פורס כרוז משות לחמאס ולמפקדה הלאומית , 1992בדצמבר 
בכרוז הושמעה קריאה להסלמת ". כרוז המגורשי"שכותרתו , המאוחדת
והועלתה בו דרישה להעמיד את ראש ממשלת ישראל לדי על , המאבק

אה לגירוש האחריות המל. פשעי המלחמה בפני בית משפט בינלאומי
הראשונה , ההודעה המשותפת". רבי וממשלתו הפשיסטית"הוטלה על 

עיד של , סימנה לכאורה פתיחת עיד חדש, מאז פרו האינתיפאדה
א עד מהרה התברר שהיתה זו אחדות . אחדות לאומית פלסטינית

 .למראית עי בלבד
 



 הוזמנו ראשי חמאס להשתת, ר חס תוראבי מסודא"בתיווכו של ד
ביו בואה של .  בתוניס"בדיוני כינוס החירו שקיימה הנהגת אש

זה היה מפגש ראשו  בי ראשי . המשלחת נעדר ערפאת במופג מתוניס
והוא התקיי באווירה , אחרי שנה של השמצות מרות, שתי ההנהגות

השתתפות : " במהל הכינוס חזרו חמאס והדגישו את גישת.  מתוחה
ובעת מהרצו לאחד את הזרמי הפלסטיניי חמאס במפגש תוניס נ

וכדי להוכיח , השוני אל מול כוונת הישראלי לזרוע פירוד בי הזרמי
הדר היחידה להשגת האיחוד היא . לישראל כי כל הזרמי מאוחדי נגדה

 ". מ המשא ומת" ידי הסתלקות אשעל
 

 שתי סוכ בה על הקמת. בדיוני המשותפי לא הושגה פריצת דר
 לבדיקת והשנייה, ועדה אחת לטיפול בנושא המגורשי: ועדות

שני הצדדי הסכימו . השתתפות חמאס במועצה הלאומית הפלסטינית
, ח"אבל אנשי הפת, ביניה באופ עקרוני על הגברת האינתיפאדה

סלע המחלוקת העיקרי . התנגדו לחידוש המאבק המזוי, בראשות ערפאת
 . לפרוש באופ סופי מתהלי השלו סירב"אש: נותר בעינו

 
בסיומו של מפגש .  התחדשו השיחות בחרטו1993בתחילת ינואר 

ח "חמאס נכשלה במאמציה לשכנע את הפת" חרטו מסר דובר חמאס כי 
שבו , שתי המשלחות יצאו בגילוי דעת משות". לסגת משיחות השלו

, הפלסטיני הוא הנציג הבלעדי היחיד של הע "ח כי אש"הדגיש הפת
 על מנת לשמור על "ואילו חמאס הדגישה את נחיצות הצטרפותה לאש

שני הצדדי סיכמו על כינו שלוש ועדות . אחדות הע הפלסטיני
ועדת תיאו כללית , "ועדה כללית לדיאלוג בי חמאס לאש: משותפות

 . ועדה לענייני המגורשי, בתו השטחי
 

". מרס האדו" לכינוי 1993ודש מרס מעל דפי העיתונות הישראלית זכה ח
 11. באותו חודש הגיע לשיאו גל הטרור שיזמה חמאס בעקבות הגירוש

על הגדה . ישראלי נהרגו בפיגועי בשטחי ובתחומי הקו הירוק
במרס חודשו המגעי בי נציגי הפלסטיני . והרצועה הוטל חר ממוש

של החדש היה הממ. ב ביל קלינטו"בשטחי לממשלו של נשיא ארה
ובלחצו שוכנעו הפלסטיני , להוט להגיע לפריצת דר במזרח התיכו

חזרת התאפשרה לאחר שהושגה הסכמת . לשוב למסגרת שיחות השלו
ומשהובטח לפלסטיני כי המשא ומת , ישראל לקצר את תקופת הגירוש

 .ולא של מסגרת, המחודש יעסוק בשאלות של מהות
 

הלי טרח יאסר ערפאת לעדכ את ראשיה בניסיו לקרב את חמאס לת
 באפריל התחדשו בוושינגטו 26ב. בפרטי מגעיו ע הממשל האמריקני
כ התברר , אבל האירוע האמיתי. שיחות השלו בי ישראל לפלסטיני

באוסלו בירת . התרחש באותה עת ממש מאחורי הקלעי, בדיעבד
חידוש המשא . "ואשנורווגיה התנהלו שיחות חשאיות בי נציגי ישראל 

קי . הקי לתחייה את איבת העבר, ללא החזרת של המגורשי, ומת
א אלה לא גלשו ,  בניהול קרבות מילוליי" עבר על חמאס ואש1993

בחודש אוגוסט הניבו שיחות אוסלו . 1992לאלימות רחוב נוסח קי 
  בספטמבר13וב,  פלסטיניפריצת דר דרמטית במשא ומת הישראלי

 בוושינגטו על הסכ עקרונות להסדרי ביניי "חתמו ישראל ואש
 .לממשל עצמי פלסטיני בגדה וברצועה

 



ל "יותר מכל צעד אחר באה לחיצת היד ההיסטורית בי יצחק רבי ז
ליאסר ערפאת על מדשאת הבית הלב והמחישה את התהו 

מתו , ח"הפת. האידיאולוגית הפעורה בי הזר הלאומי והזר האסלאמי
הגיע לידי ,  פלסטיני כמאבק לאומי ביסודוראיית הסכסו הישראלי

הכרה בישראל בתמורה להכרה בזכות הפלסטיני להגדרה עצמית בשטחי 
שבויה בתפיסת הסכסו כמלחמת , חמאס. שומרו ורצועת עזה, יהודה

 .לא יכלה אלא לשלול את התהלי המדיני מכול וכול, דתות נצחית
 

עברה חתימת , שניבאו מרח דמי בשטחי, יות השחורותבניגוד לתחז
הביעה , כצפוי.  פלסטיניתההסכ ללא זעזועי גדולי בזירה הפני
ודובריה הודיעו כי ימשיכו , חמאס את התנגדותה להסכ העקרונות

ח מעימות גלוי "מעבר לכ נמנעו אנשי חמאס והפת. במאבק עד לביטולו
 ההכרה הבלתי נמנעת כי תנועה אחת האיפוק ההדדי נבע מ. ביניה

וכי מעתה ואיל יהיה עליה להתקיי קיו , אינה יכולה לגבור על רעותה
 .כפוי זו לצד זו

 
 היא שהכריעה במאבק על "דווקא הכרת ישראל באש, באורח פרדוקסלי

זכה ב לילה , הטרוריסט של אתמול, ערפאת. השליטה ברחוב הפלסטיני
ולהשיג רוב ,  הפנימית הצליח לגבור על מתנגדיו בזירה. לאהדה עולמית

, חמאס.  לאישור מסמ העקרונות"גדול במועצה המרכזית של אש
. סומנה כאויבת השלו, שבתודעת המערב כרוכה באיו הפונדמנטליסטי

בחוש ההישרדות המפותח שלה הבינו ראשי חמאס כי לא נותרה ביד 
. רחוב הפלסטיני תבע פתרוה. ח"בררה אלא להכיר בניצחונו של הפת

והדגל , "חמאס לא יכלה להציג תכנית מדינית חלופית לזו שהציע אש
 .השחור שביקשה להני נבלע בצל ההבטחות לעתיד פלסטיני משגשג

 
 יותירה מחו לתמונה הביא את חמאס " אשהחשש שהסכ ישראל
 ,הסכמה שבשתיקה ע התהלי המדיני:  פניתלידי נקיטת עמדה דו

בתו כ הבטיחה . וניסיו להכשילו באמצעות פעילות טרור נגד ישראל
 ידי הימנעות פעיליה מפגיעה ביריבי לעצמה את אהדת הרחוב על

בהצהרותיה הפומביות חזרו ראשי התנועה והדגישו כי לא יגרמו . מבית
             .       למלחמת אחי בתו הע הפלסטיני

 
 :מעבר לטרור מזוי

 
מכא .  שינתה פעילות הטרור של חמאס ברצועת עזה את פניה1992ל מינואר הח

לדעת . ואיל נזנחה כמעט לחלוטי שיטת הפיגוע באמצעות הנחת מטעני חבלה
הפעילות הצבאית התמקדה . מפקדי חמאס לא היתה שיטה זו אפקטיבית דייה
הצטיינו ברמת הפיגועי הללו . מעתה בביצוע פיגועי ירי ובהרכבת מכוניות תופת

ראשי חמאס טענו כי  פעולות . וזכו לתהודה רבה ברחוב הפלסטיני, ביצוע גבוהה
שברו את רוח , בדומה למאבק האסלאמי במלחמת לבנו, גדודי עז אלדי אלקסא

 צדדית מרצועת החברה הישראלית וחיזקו בקרבה את הקולות הקוראי לנסיגה חד
 .עזה

 
זו . לות טרור מצומצמת של חמאס נרשמה בגדה פעי1992עד אמצע 

לתנועה לא . ולא כללה שימוש בנשק ח, התמקדה בהנחת מטעני חבלה
וחוליות הטרור שלה פעלו כל אחת , היתה תשתית צבאית מאורגנת

טרור זה . תו קבלת הנחיות מ המפקדה בארצות הברית או בירד, בנפרד
כיח את נחישות על מנת להו. משרת את האידיאולוגיה הפונדמנטליסטית 

כוונתה להמשי במאבק תגביר חמאס את פעולות הטרור מתו שטחי 



שלא יהיו , ני'שכ וג, רמאללה, חברו. ל"הגדה שיישארו בשליטת צה
. עלולות ליהפ למוקדי טרור קשי, בתחו אחריותו הישירה של ערפאת

לפעול בדרכי דמוקרטיות : כ יכולה חמאס ליהנות משני העולמות
, מוש שאיפותיה הפוליטיות במסגרת הישות הפלסטינית החדשהלמי

 .ולהמשי לכוו את הקלשניקוב לעברה של ישראל
 
 

 :סיכו אישי
 

כאשר התחלתי .  כאשר התחלתי את העבודה חשבתי שהכנסתי את עצמי לבו גדול
.  של החמאס" קסו"לחקור ולקרוא גיליתי לאט לאט את  עול האידיאולוגיה ה

בבית , בכלי התקשורת, י המועטות הספקתי לשמוע את הש חמאס בביתבשנות חי
אני מאמינה . הספר וברחוב עשרות פעמי ותמיד הקונוטציה הייתה שלילית

לאחר , ואכ. לפני שהוא שולל דבר צרי לחקור ולבדוק אותו, בעובדה שאד
בל לא שחקרתי והבנתי את דעת של אנשי החמאס אני יכולה להגיד שאני מבינה א

 .שאני מקבלת
 

מבינה את העקשנות ,  אני מבינה את הרצו שלה למדינה משלה
בחינו ילדיה לפי עקרונות האסלא א איני מקבלת , לדבוק במסורת

זכותו של כל אד באשר הוא , לדעתי.את הדר שבה ה עושי זאת 
 א כאשר דבר. לחשוב כרצונו ולקיי את חופש הביטוי, לחיות בביטחו

, לדעתי. בטחו הציבור עומד מעל לכל, זה מתנגש ע ביטחו הציבור 
א הפוליטיקאי הגדולי במדינתנו יחקרו ויבינו את האידיאולוגיה ודר 

הדר לגישור הפערי , הפעולה של התנועות השונות בצד הפלסטיני
 .תהיה סלולה יותר והסיכוי להשיג שלו אמיתי יגבר

 
לקרוא ולחקור על נושא המעניי אותי , העבודהנהניתי מאוד לעשות את 

על שהצלחתי , אני מרגישה סיפוק רב וגאווה כעת.  ידיושנבחר על
אני ממליצה . לעשות את מה שבהתחלה נראה לי כמאיי ובלתי אפשרי

בחו על המש עשייה פורייה של עבודות וחקירת נושאי המענייני 
 .את התלמיד

 
 .קריאה מהנה                                                    
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