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 הקדמה .1

  

מהמנחה שלי, גיל חנן. גיל ייעץ לי  הגיע ס"חמאף על תנועת ההרעיון לכתוב עבודה רחבת היק   

לכתוב על התנועה בגלל הדומיננטיות שלה בסכסוך הערבי ישראלי והרלוונטית שלה לחיינו 

עשויה להבהיר להם  היאים לא מעטים יכולים למצוא בה עניין. ישראלראלים. אני מאמין שכיש

ה שלושה עשורים מת על מדינת ישראל מזהטרור המאיי את המניעים לפעולותיה של תנועת

ת פשרות. בעבודה אנסה חסרו תוקפניתבישראל מזוהה כתנועת טרור  ס"חמא וגורמת לה נזק רב.

   לבדוק הנחת יסוד זו ולראות עד כמה היא נכונה בשטח.

  

יקת, על מנת לאפשר ברורה ומדו מדעית, במהלך כתיבת העבודה ניסיתי להקפיד על כתיבה   

    .העבודה ה רציפה ומהנה שלאקרי

  

התמיכה והעלאת  אני רוצה להודות בראש ובראשונה לגיל חנן, מנחה העבודה, על העזרה,   

על ההבנה וההקשבה גם בזמנים רבה העבודה מלאה יותר וכוללת יותר. תודה  הרעיונות. בזכותו

   ! הקשים והתקופות העמוסות

  

סייעו, העשירו מחקריהם תבי הספרים והמאמרים בהם השתמשתי. לכל כואני מעוניין להודות     

ופיתחו את העבודה. תודה מיוחדת בנושא ניתנת לשלומי אלדר, גיא אביעד ולמרכז המידע 

  רת בעבודה.בים מחומריהם ונוכחות מסמכיהם ניכלמודיעין ולטרור, שהשתמשתי בר

   

  אני מבקש להקדיש את העבודה לזכרו של ד"ר ראובן פז, שהלך לעולמו לאחרונה. ד"ר פז היה   

נטליסטי, החברה בוגר בית הספר הריאלי, איש השב"כ וחוקר דגול בתחומי האסלאם הפונדמ

חמא"ס. מותו, בטרם עת, הוא אבדה קשה למשפחתו ולקהילת המחקר המזרחנית הפלסטינית ו

  במדינת ישראל ובעולם. יהי זכרו ברוך.    

  

על  ,ת במכללת "אורנים"שחר, סטודנטי לבסוף אני רוצה להודות למשפחתי ובפרט לאחותי   

  במהלך כתיבת העבודה. , ולאבי, אופיר, על תמיכתו ביהעצות המועילות

  

  

  טל עיני  
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  מבוא .2

  

  במבחן המעשה.  יהפעולותלבין  ס"חמאעבודה זו מציגה השוואה בין האידאולוגיה של    

 ,ה האסלאמית"עם פרוץ האינתיפאדה הראשונה, מתוך ארגון "האגוד 1987הוקמה בשנת  ס"חמא

שהיווה את סניף תנועת "האחים המוסלמים" בעזה. תנועת "האחים המוסלמים" היא תנועה 

ליפות מוסלמית בכל אזור המזרח 'אסלאמית, הדוגלת בהחלת השריעה המוסלמית ויצירת ח

להחיל את רעיונותיהם על תא שטח גדול  "האחים המוסלמים"של  ומעבר לו. בשל רצונם התיכון

הם גם את ארגון באזורים רבים במזרח התיכון, וביני הקימו סניפים של התנועה מאוד, הם

   "האגודה האסלאמית" בעזה.

שינה ארגון "האגודה האסלאמית" את שמו ל"תנועת  ,1987בשנת  בתחילת האינתיפאדה,   

שינוי השם נבעה ". הסיבה לס"חמאיים: "ההתנגדות האסלאמית", או בראשי התיבות הערב

נגד ישראל. כמעט שנה לאחר הקמת התחיל את הג'יהאד, מלחמת הקודש, ל של התנועהמהרצון 

במסגרת . ס"חמא מתבססת האידאולוגי עליו היסוד מסמך –" ס"חמאהתנועה, נכתבה "אמנת ה

זהות התנועה, אויביה, הגופים מהם היא מצפה לתמיכה, ועל שיטות האמנה ישנה התייחסות ל

בחירות  מצע ס"חמא מה, פרס2006כן, לקראת הבחירות בשנת  הפעולה בהן היא מאמינה. כמו

 ביןאחת המטרות שלי בעבודה היא להשוות  באותה התקופה. המשקף את האידאולוגיה שלה

ירות של התנועה במסגרת מערכת הבחירות למועצה המחוקקת בחהמצע בין אמנת החמא"ס ל

  .2006הפלסטינית משנת 

  

בנוגע לזהות התנועה, אויביה,  ס"חמאין את האידאולוגיה של מטרות העבודה הן, ראשית, להב   

כפי שהיא מוצגת  ס"חמאעריכת השוואה בין האידאולוגיה של  מקורביה ושיטות פעולתה. שנית,

  באמנה ובמצע הבחירות, לבין הפעולות שהתנועה מבצעת ומיישמת הלכה למעשה.

  

 גופים את מקורותיה, התפיסות של ,ס"חמאכולל את הרקע להקמת  הראשון של העבודה הפרק   

  .התנועהומסביר את הגורמים להיווצרות  הקודמים לה

  

האידאולוגית של את התשתית  מסמך המקור המהווהכולל את ניתוח  השני של העבודה הפרק   

לזהויות  ביחס ס"חמאאבדוק את עמדת  . בניתוח1988שנכתבה בשנת  ס"חמא: אמנת הס"חמא

האפשריים, ולשיטות הפעולה אותם  בים אותם היא מסמנת, למקורביםלאוי להן היא מתחברת,

  היא מציבה ככלים לרשותה. 

  

בהתאם לסוגיות שנבדקו במסמכי  ס"חמאמציג את הפעולות של  השלישי של העבודה הפרק   

לאויבים שהגדיר  ס"חמאעוסק ביחס של  מחולק למספר חלקים: החלק הראשוןהמקור והוא 

עוסק ביחס למקורבים לתנועה שכוללים  השנילישראל והיחס למערב. החלק היחס  ובהןבאמנה, 

את תנועת אש"ף (מהמחנה הלאומי הפלסטיני), ארגון הג'יהאד האסלאמי (מהמחנה האסלאמי 

עוסק  ות ערביות ומוסלמיות. החלק השלישיעם מדינ ס"חמאהפלסטיני) וניתוח יחסיה של 

  כלכלי. -דתי והפוליטי-הצבאי, החברתי בתחומים: ס"חמאבשיטות הפעולה בהן נקטה 

  בסופו של כל חלק מופיעות מסקנות והשוואה לאמנה בתחום בו עוסק החלק.
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שפורסם לפני הבחירות למועצה  ס"חמאמצע הבחירות של אנתח את  הרביעי של העבודה בפרק   

עמדת  אבדוק את גם במצע כמו באמנה. 2006שנת ב שהתקיימוהמחוקקת (הפרלמנט הפלסטיני) 

. כמו כן, אשווה עולה המועדפותהאפשריים, ולשיטות הפ לאויבים, למקורבים ,ס לזהויות"חמא

  .ניהםישוני בקווי דמיון ו לאתרכדי  את שני המסמכים זה לזה,

  

ולבדוק את המשותף  ותכללי מסקנותהוא הסיכום בו אנסה לשרטט  של העבודה החמישי הפרק   

דמים. בסיכום אנסה לענות על השאלה הניצבת במטרת לכל המסקנות שהובאו בחלקים הקו

  שמרה על רעיונותיה האידאולוגיים במבחן המעשה. ס"חמא העבודה: האם

  

בסוף העבודה מופיעים נספחים. בחלק זה יוצגו הנוסח הערבי המקורי של האמנה ותרגומו    

 .לעברית. כמו כן, תצורפנה תמונות של פעילים מפורסמים, ומפה רלוונטית
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  ס"חמאלהקמת תנועת ה רקעה: ראשוןפרק  .3

  

בנא. לתנועה היו - הוקמה במצרים תנועת "האחים המוסלמים" על ידי חסן אל 1928בשנת    

  מספר מטרות: 

 וה).ה אסלאמיות על ידי הטפה דתית (דעמדינות ערב והאסלאם למדינות הלכ הפיכת .1

 זמנו של מוחמד. אסלאמית כמו ב ליפות'חהקמה של  .2

מאבק באימפריאליזם והשפעותיו המזיקות בתחומים השונים. יש לזכור כי באותה עת  .3

נשלטו רבות ממדינות המזרח התיכון וצפון אפריקה על ידי מעצמות אירופיות כמו 

 בריטניה וצרפת.

י "האחים המוסלמים" השתמשו באסטרטגיה של פתיחת סניפים בכל אזור בו התנועה פעלה, כד   

להפוך כל סניף למרכז קהילתי של האזור ובאמצעותו להפיץ את משנתם. עוד בתקופת המנדט 

עתיד סניפים באזור ארץ ישראל. לאחר מלחמת העצמאות  מספר ) פעלו1922-1948הבריטי (

גדה : בפעילותם של הסניפים נקבע על פי זהות המדינה שכבשה את האזור בו נמצאו הסניפים

, זאת במסגרת שיתוף ירדן, המשיכו "האחים המוסלמים" לפעול ממלכת ידיעל  מערבית, שנכבשה

פעולה בין האחים המוסלמים לבית המלוכה ההאשמי כנגד אויבים משותפים דוגמת כוחות 

נסגרו כל הסניפים. ברצועת עזה אותה  ישראלהשמאל החילוני סוציאליסטי. בשטח שבו שלטה 

ה זאת הגיע . בשנ1954המשיך לפעול עד שנת  "ם כבשו הסניף של "האחים המוסלמיםהמצרי

לשיאו.  לבין "האחים המוסלמים" נאצר-ג'מאל עבד אל מצרים דאז נשיאהעימות בין משטרו של 

ה תנועת "האחים המוסלמים" הוצא נאצר בעקבות ניסיון התנקשות כושל בחייו של הנשיא

ם באותה תקופה היה אחמד אחד הפעילים הבולטי מחוץ לחוק. במצרים ובכלל זאת ברצועת עזה

  1יאסין, מורה לערבית ולאסלאם, שחי במחנה הפליטים שאטי.

  

ישראל כבשה את אזור רצועת עזה, במסגרת מלחמת ששת הימים. לעומת השלטון  1967בשנת    

המצרי שראה ב"אחים המוסלמים" תנועה שמסכנת את השלטון, השלטון הישראלי ראה בסניף 

, ולכן נתן לו להתקיים ואפשר לו לפעול כראות עיניו. יתר על כן, העזתי מרכז קהילתי תמים

מי הפלסטיני ישראל תמכה בסניף העזתי משום שהיא ראתה בו כאלטרנטיבה מתונה למחנה הלאו

הסיט  נגד ישראל,אלימות  ביצע פיגועי טרור, עודד. באותה תקופה אש"ף אש"ף שבראשו עמד

. לכן האפשרות שהפלסטינים יתחילו לתמוך תראליהיש יהאבדות קשות לאוכלוסי נגדה וגרם

 רק בסיוע הומניטרי לתושבי הרצועהבשלוחת "האחים המוסלמים", שבאותה תקופה עסקה 

נראתה לישראל כפתרון טוב לאלימות הפלסטינית.  ,ויפסיקו את התמיכה בארגונים הלאומיים

  2רצועת עזה.אחמד יאסין מתמנה באותה תקופה לראש ארגון "האחים המוסלמים" ב

  

מג'מע -. "אל)"המרכז האסלאמי"( אסלאמי"-מג'מע אל-קים יאסין את ארגון "אלה 1973בשנת    

בעיקר  הוא עסק אסלאמי" הוא בעצם שם חדש לסניף העזתי של "האחים המוסלמים".- אל

מרכזים קהילתיים, שכוללים שירותים לציבור  הוא הקיםוה), לתושבי הרצועה. בהטפה דתית (דע

                                                           
  .5-8), ע"ע 2014הריאלי העברי בחיפה, בית הספר , (חיפה: תנועת החמא"סמצגת: גיל חנן,  1

  .שםלהלן: חנן, 
  .9 מ', עשם 2
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ות סטודנטים. באותה תקופה התגבש גם צוות של אגודסטיני ברצועה, איגודים מקצועיים והפל

לא ביצע . באותה תקופה ס"חמא, שיהפכו לימים להנהגת "המרכז האסלאמי"הנהגה בכירה של 

 היא הייתה חייבת משום שמבחינת התנועה נגד ישראל המרכז האסלאמי כל פעילות טרוריסטית

רק לאחר  על פי תפיסה זו בור העזתי לערכים ולמצוות דת האסלאם.ת הציקודם כל לקרב א

גר נשק לשם כל אותו זמן הארגון אנגד ישראל. ניתן היה להתחיל במהלכים אלימים השגת יעד זה 

  3אש"ף.נגד הכיבוש הישראלי ונגד  מאבק עתידי

  

רבית הציבור ברצועת עזה. עד מהרה התברר כי מ האינתיפאדה הראשונה פרצה 1987בדצמבר    

-תנועת "אל נגד השלטון הצבאי הישראלי.ם תומך ומצטרף להפגנות ולמהומות לסטיני בשטחיפה

תתחיל בפעילות צבאית היא לא ו תצטרף לאינתיפאדה לא אסלאמי" פחדה שאם היא- מג'מע אל

 העדיפוהציונים. למרות שאחמד יאסין ותומכיו  עם תאבד חלק גדול מתומכיה הרוצים להתעמת

לא הייתה להם ברירה אלא לקבל  ללא מעורבות צבאית, הדתית יך בפעילות ההטפהלהמש

  צורך השעה. שזה היההחלטה על שינוי המדיניות מכיוון 

כריז על תחילת המעורבות הצבאית של ובכך ה, ס"חמאאת אחמד יאסין  קיםה, 1987בדצמבר    

: הראשונה ראשי חמא"ס"ועה בסכסוך הערבי ישראלי. ישנן שתי דרכים לתרגום השם "התנ

תנועת ובעברית: " – )حركة المقاومة ا�س�مية( "הלאמיאס-מה אלקאומ-רכת אלחתיבות של "

פה בש )حماس" (חמאסמילולי של המילה "השנייה היא פירוש  המשמעות ."ההתנגדות האסלאמית

  4בשדה הקרב.  הערבית: התלהבות, גבורה ואומץ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 . 9-12, ע"ע שם 3
  .13-14, 3, ע"ע שם 4
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  ס"אמנת החמאתוח : נישניפרק  .4

ס". ""אמנת החמא -  ס"חמאלוגי החשוב ביותר של המסמך האידאו לנתח את אנסהבפרק זה    

  בניתוח אתייחס למספר קטגוריות:

כתנועה אסלאמית שפועלת במישור האסלאמי מתייחסת לשלוש  ס"חמאהיחס לזהויות:  •

 :זהויות

 הזהות האסלאמית -

 הזהות הערבית -

 הזהות הפלסטינית -

  .ות במסמךאת הדומיננטיות של כל זהאליהן, ו ס"חמאשל  יחסה בדוק אתא

ה לעצמה? מגדיר ס"חמאהאויבים ש היחס לאויבים: אנסה להראות בכל מסמך מי הם •

 וכיצד יש לנהוג בהם?  א מדמה אותם?למה הי ?אותם הא מגדירכיצד הי

מיים, הערבים לכל הגורמים האסלא המסמך מתייחסכאן היחס למקורבים:  •

 ים. אנסה לבדוק כיצד טוענת חמא"סכמקורב ים על ידי חמא"סרוגדמינים, הוהפלסט

 להתייחס אליהם.באיזה אופן שיש לנהוג בהם ו

מורה להשתמש, כיצד  ס"חמא בדוק את שיטות הפעולה בהןכאן אנסה ל שיטות הפעולה: •

 ת הלגיטימיות שלהן ואת הצורך בהן?בהן וכיצד הוא מציג א הוא מתווה את השימוש

  

רנתיסי -אלעזיז -על ידי אחמד יאסין, עבד אל 1988שנת  באוגוסטנכתבה  ס"חמאאמנת ה   

את החזון שמקימי ומהווה  ס"חמאשל  האידאולוגי נוספים. האמנה היא מסמך היסוד םובכירי

  5.ליישם ומנהיגי התנועה שאפו

  

  

  יחס לזהויותה 4.1

עקב ריבוי  .הפלסטינית-רביתת הפועלת בזירה העהיא תנועת "התנגדות" אסלאמי חמא"ס   

ת להגדרמתייחס ה המרכזי . הסעיףלהבהיר סוגיה זוהיה צורך  במסגרתן פועלת התנועה הזהויות

  הוא סעיף מספר ארבע עשרה בו כתוב:  חמא"סשל  זהויותיה

  

בשלושה מעגלים: המעגל הפלסטיני, המעגל הערבי, והמעגל "בעיית שחרור פלסטין קשורה 

מן המעגלים האלה יש תפקיד במאבק נגד הציונות ומוטלים על כל מעגל . לכל אחד האסלאמי

  6חובות."

  

                                                           
)", מרכז המידע למודיעין ולטרור, מרכז למורשת 1988האמנה נלקחה מהמאמר: "אמנת תנועת ה"חמא"ס" ( 5

  .org.il/he/article/18894info.-http://www.terrorism. 12/8/2014), נדלה בתאריך 3/2/2006המודיעין , (
  . מספר הסעיף אליו מתייחסים הדברים יצוין לאחר המקור."אמנת החמא"ס"להלן: 

6
  "שם", סעיף ארבע עשרה. 
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דת  –: הזהות הדתית ערבי שלושת המעגלים הם שלוש זהויות בסיסיות המצויות בקרב כל עם   

הלאומיות  –התרבות הערבית, והזהות הלאומית  –חברתית -האסלאם, הזהות התרבותית

  הפלסטינית.

  , כפי שעולה מן האמנה, היא הזהות הדתית. חמא"סשל  היותר בעיניהזהות הדומיננטית ב

ראשית המשפט הראשון שפותח וסוגר את האמנה הוא "בשם אללה הרחמן והרחום". משפט זה    

. מילים אלה מוסלמיספר הקודש ה –קוראן ה(סורה)  יכל פרק כמעט אתהוא המשפט הפותח 

  7אותה כסוג של צו אלוהי.  נותמאפיימעניקות לאמנה גוון דתי חזק ואפילו 

לאסלאם מצוי לכל אורך גוף האמנה. בכל חלקי  חמא"סרבת ינוסף שממחיש את ק ביטוי   

מוסלמים. ציטוטים אלה  הוגי דעותומיצירות של  , מחדית'יםהאמנה מופיעים ציטוטים מהקוראן

ופיע לפחות ציטוט באים להעשיר ולהציג צידוק מהימן לאידאולוגיית התנועה. כמעט בכל סעיף מ

מהקוראן,  בית עמרם) 3(פרק  עמראן-אל סורתא יותר. האמנה נפתחת בציטוט מאחד אם ל

ספר ועל כך שמדבר על האסלאם ועמי ספר (היהודים והנוצרים) ומתאר את בעיותיהם של עמי ה

 . לאחר ציטוט זה מופיע ציטוט נוסף (לפני המבוא) בו מדובר על מצבןשעל האסלאם מוטל לתקנ

  8העולם המוסלמי כיום ועל כך שכל מוסלמי חייב לעזור לתקנו.

בתור  מוזכריהן ברכה למוחמד (הבברכה ותפילה לאלוהים ואחר גם כן המבוא עצמו נפתח   

  9"שליח אללה") ועל פועלו.

  ניהם: ילאסלאם ולקשר בראשון גם הוא מוקדש ליחס התנועה הסעיף ה

  

יא דרך האסלאם, ממנו היא שואבת את רעיונותיה, דרכה של תנועת ההתנגדות האסלאמית ה"

  10מושגיה ותפישותיה על העולם, על החיים ועל האדם".

  

 באמנה, הסעיף הזה הוא הסעיף הראשון .לאסלאם חמא"ססעיף זה מראה את הקרבה בין    

  11חשיבות האסלאם בעיני התנועה.ו ומכאן ביטוי לחשיבותו

מחזקים את הקשר של התנועה לאסלאם ובהם יש הזמנה מוסיפים ו השלישי והרביעי פיםהסעי   

. בסעיפים ישנה מפורטת של מוסלמים מכל העולם למלא את חובתם במאמץ לשחרור פלסטין

  12גמול מהאל על פעולה זו.הבטחה לקבלת 

  את מרחבי הזמן והמקום בהן התנועה פועלת.באסלאם על מנת להגדיר  תמשתמש חמא"ס   

כלומר מאז  ,שי את מרחב הזמן: מאז "הולדת השליחות האסלאמית"בסעיף השי המגדיר חמא"ס

ולא   ,(קבלת הסורה הראשונה בקוראן על ידי הנביא מוחמד) 610הולדת דת האסלאם בשנת 

  13. של מרחב זמן זה תאריך סיום נתמציי

כל מקום בו יש מוסלמים כוהשביעי  החמישי פיםמקום בו התנועה פועלת מתואר בסעימרחב ה   

 קשר עם כל מוסלמי התנועה מייחסת לעצמה ,כלומר .מצים את דרך האסלאם בכדור הארץמאה

  14במסגרת מרחב פעולה זה מגדירה את עצמה חמא"ס כתנועה בינלאומית.הוא.  באשר

                                                           
7
  "שם", פתיחת האמנה. 
8
  "שם", שם. 
9
  "שם", מבוא. 
10
  "שם", סעיף ראשון. 
11
  "שם", שם. 
12
  "שם", סעיפים שלישי ורביעי. 
13
  "שם", סעיף חמישי. 
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אנשים כאדוקים ואומרת שהם גרועים מ וסלמים שלא נחשבים בעיניהאת המ המגנ חמא"ס

  15מוסלמים. שאינם

 (ההלכה) ההכוונה היא לשריעכש ,"חוקי היקום" כמתכתבות עם העולותיאת פ המגדיר חמא"ס   

. העימות מול האויב נועד על מנת להגן על האדם המוסלמי, התרבות המוסלמית, המוסלמית

 ,יץ את העמים הערביים והמוסלמייםוהאתרים המקודשים לאסלאם. כל זאת על מנת להמר

תנהלות הב פי שהוא בא לביטויכ צו האללציית לת וממשלות עממיות ורשמיות, תאגדויוה

היא אותם אנשים כסעד וגיבוי עד ששעל פי רצון אללה ישמשו  פהמוסי תנועהה ,. כמו כןחמא"ס

האד יתלכדו וכולם יתאחדו ויצאו מכל מקום ישלטון אללה. כך שורות לוחמי הג' תצליח לכונן את

. בזכות האל ,ה עד בוא השחרורידי תמיכה ועזר בעולם המוסלמי, על מנת למלא את חובתם על

, גם אם הן בעלות מאפיינים לאומיים, כפעולות שנועדו האת כל פעולותי תקושר חמא"סבכך 

טהורה והכרחית לקיום חיים  את דת האסלאם כדת המציג חמא"סלתמוך בעולם המוסלמי. 

את  המציג יאללא האסלאם נוצרים סכסוכים, מעשי עושק, שחיתויות ומלחמות. ה .מלאים

די במקום להיות מונהג על י ,שהעולם . בשל כך נוצר מצבהאסלאם כיום כאסלאם חלש, לא מלוכד

תפיסתה  בפשטות את המסביר חמא"ס, כך תרבות המערב בני מונהג על ידי הכופרים האסלאם,

 בכלל המערבבין הדומיננטיות של ל אסלאםה חולשתבעיות האנושות: השילוב בין  מרבית לגבי

  16פרט. והציונים ב

  

  נכתב:  ,נחשב כסיסמת התנועהה ,בסעיף השמיני של האמנה

  

האד הוא י"אללה הוא תכליתה, הנביא (מוחמד) הוא דמות המופת שלה, הקוראן החוקה שלה, הג'

  17.במשאלותיה" הדרכה והמוות למען אללה הוא הנעל

  

שנוי ה רדב – מוות בשם אללהל שאיפה לאמי אדוק, הכוללקו אס תמשרטטבכך התנועה    

הציבה לעצמה הוא קריטריון . כל אחד מן הקריטריונים שהיא לאמייםאס םבמחלוקת בקרב חוגי

אמרות נלקח או נשאב רעיונית מ"חמשת הניתן להסיק כי השימוש בחמש  ,כמו כן .אסלאמי

רגל). כשם ל העלייהעמודי האסלאם" (חמש מצוות היסוד: התפילה, הצום, הצדקה, העדות ו

נועה את הת מבססים, כך חמשת הרעיונות נוים" מחזיקים את האסלאם על כמודשחמשת "הע

  .  כתנועה מוסלמית

  

. "אחים המוסלמיםתנועת "הל הוא הקשר שלה חמא"סמאפיין נוסף בזהות האסלאמית של    

והחזרת  מדינות האסלאם באיחוד תהדוגל תסוני תמוסלמי תנועה היא "האחים המוסלמים"

אחים "הראשונים. להח'ליפים  בימי הנביא מוחמד וארבעת תור הזהב שלוהאסלאם ל

 חמא"סיש זרועות וסניפים רבים כמעט בכל מדינות ערב והמדינות המוסלמיות.  "המוסלמים

כמו  .בפלסטין "האחים המוסלמים"א הזרוע של יומבי, בסעיף השני של האמנה, כי הבפ המכריז

לפעולות של  ת עצמהמקשר ס"חמאבנא. -חסן אל של באמנה נעשה שימוש בציטוט ממשנתו כן

                                                                                                                                                                      
14
  סעיפים חמישי ושביעי. "שם", 
15
  "שם", סעיף שביעי. 
16
  "שם", סעיפים שישי ושלושים ושלושה. 
17
  "שם", סעיף שמיני. 
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בנוגע למרבית התחומים  חמא"סמכאן ניתן להבין שמדיניות  נגד ישראל.המוסלמים  האחים

  18 שמייצגת קו פעולה אסלאמי טוטאלי. "האחים המוסלמים"מדיניות ל קרובה

מובן  " בפלסטין איננוהאחים המוסלמים"הזרוע של  ס"חמאהאזכור באמנה להיותה של    

 הוצאתם מחוץ לחוק על ידי השלטון עקב רתיאופי מחת "האחים המוסלמים"ליו. לתנועת מא

 כנראה ציינה ס"חמאהקשר בין התנועות.  מוזכר בגלוי, אין זה מובן מאליו שבאמנה במצרים. לכן

זאת על מנת לזכות בתמיכה נרחבת יותר. סיבה נוספת לפרסום הקשר ברבים היא עקב תחושת 

   19במאורעות האינתיפאדה הראשונה. ס"חמאההצלחה של 

  

גם את הזהות האסלאמית וגם  תמחזק היא בכך. את האסלאמיות לפלסטיןת מקשר ס גם"חמא   

כתנועה "פלסטינית  העצמ ה אתמגדיר יאאותה לזהות הפלסטינית. בסעיף השישי ה תמקשר

פלסטין.  את האסלאם בכל ופועלת על מנת להפיץ בדת האסלאם ,יחודית" המאמינה באללהי

שפלסטין היא אדמה אסלאמית, בה נמצאת ירושלים שלה תפקיד חשוב  נתא טועיבנוסף, ה

 מסע הלילה יעדו של ,ום השלישי בקדושתו לאסלאםבאסלאם: היא כיוון התפילה הראשון, המק

  20.והמקום ממנו עלה לשמיים מוחמד של הנביא

היא שייכת  בהתאם לכךו וקף מוסלמיתאת אדמת "פלסטין" כאדמת  הגדירמ חמא"ס   

את פלסטין כשייכת  המגדיר חמא"ס ה,מרחב הפעולה הפיסי של את המתוקף תפיסת .לאסלאם

, לא יהיה ניתן לכןם. רות שפלסטין תשלט בידי לא מוסלמיאת האפש מוכנה לקבללאללה ולא 

את  הגם מגדיר חמא"ס. ולה שייכת לאלידי בני אדם, מכיוון שהיא כה של פלסטין בלבצע חלוק

 הזהות  את שנותשלא ניתן ל ההלאומיות הפלסטינית כחלק בלתי נפרד מהדת האסלאמית ומדגיש

 -  מכל זווית תפיסה אפשרית יואת פלסטין והדת יחד תקושר חמא"סת של פלסטין. כך המוסלמי

  21הדת קשורה לפלסטין כמו שפלסטין קשורה אל הדת.

  

 חמא"ס .ל ידי רעיון "שלושת המעגלים"מנסה גם למשוך תומכים ממדינות שכנות ע חמא"ס   

ומכל המדינות הערביות והאסלאמיות לעזור גם כן  מכל המוסלמים להיות סולידריים תמבקש

ות על ושכל מעגל משליך משמעוי את שלושת המעגלים כבעלי קשר הדוק המציג חמא"סבמאמץ. 

אחדו שחרור נחרצות כי רק ביום ששלושת המעגלים ית נתטוע חמא"סהמעגלים האחרים. 

   22פלסטין יתקרב בצורה משמעותית.

 חדוימכון, ובכלל תושבי המזרח התימלהשיג משאבים ולגיטימציה  מנסה חמא"סבכך 

  בצורה משמעותית. האת היקף התמיכה ב הא מגדיליבכך ה .הפלסטיניםמ

  

דווקא את השם "אמנה"  ה למסמך האידאולוגי שלהבחר ס"חמאעם זאת, מעניין לציין ש   

סניף של  . המקרה היחיד בוההציג ס"חמא) מה שכביכול מנוגד לקו האסלאמי ש"ית'אקמ"(

                                                           
18
  "שם", פתיחת האמנה וסעיף שני. 
  .9-10), ע"ע 1988תל אביב: מרכז משה דיין, , (עיון ראשוני ותרגום –האמנה האסלאמית ומשמעותה ראובן פז,  19

 .האמנהלהלן: פז, 
20
  מא"ס", סעיף שישי וארבעה עשר."אמנת הח 
21
 "שם", סעיף אחד עשר ושניים עשר. 
22
  "שם", סעיף ארבעה עשר ועשרים. 
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בסוריה בזמן הקמת "הברית  " חיבר מסמך תחת הכותרת "אמנה" היההאחים המוסלמים"

   23נחשבת למונח המיובא "מהמערב הצלבני הכופר". "אמנה". 1981הלאומית" בשנת 

  

  

   יחס לאויביםה 4.2

נתפסים צמה כמה אויבים, שעמם יש לה מחלוקת קשה. אויבים אלו ה לעמגדיר ס"חמא   

הציוני),  אסלאמיים בעיני העולם המוסלמי האדוק כמו: הציונות, ישראל (הכיבוש-יטכגורמים אנ

 כובשים" קודמים של אדמת פלסטיןפעמים רבות מאוזכרים באמנה " המערב וכן הדת הנוצרית.

כדי לתאר את  עושה שימוש נרחב גם במונח "נאצי" ס"אחמכמו: הצלבנים, המונגולים וכדומה. 

י עבר לאויבים הנוכחיים לדוגמה: את אותם אויב תגם קושר יא. ההציונות, היהדות ואת ישראל

  "היהדות הנאצית", "המערב הקפיטליסטי", "המזרח הקומוניסטי", "הנצרות הצלבנית" וכדומה.

  מספר קטגוריות:לאויביו ל ס"חמא, אחלק את ההתייחסות של לפיכך

  

  היחס ליהדות ולנצרות כדתות

, יש מספר דתות ס"חמאהאידיאולוגיות  אסלאם, שממנה נגזרות רוב החלטותיהעל פי דת ה   

, מי שדבק . על פי האסלאם עבודת האלילים היא אסורה ועל כןלהתקייםמצומצם שמותר להם 

חרת, חובה להורגו. לעומת זאת מותרת א מונותאיסטית אלילים ולא מוכן לקבל עצמו דתבעבודת 

תי מלא. עקב אמונתם באל אחד, מותר להתקיים ומותר להם לקיים פולחן ד ,לנוצרים וליהודים

ליהודים ונוצרים בקוראן) שלא ניתן  " (הכינויעמי הספר" למרות זאת הדת מטילה הגבלות על

לת תנועה, הגבת, גבוהים במיוחד כגון מס גולגול להטיל על מוסלמים לדוגמה: הטלת מיסים

  הופעה וכדומה.ת על לבוש, הגבל

 חמא"סכלפי בני דתות אחרות:  ה את עמדתהמציג ס"חמא ,בסעיף השלושים ואחת באמנה   

עמי את  נתלא עוי טוענת שהיא חמא"ססובלנית כלפי הדתות האחרות. שמציגה עצמה כתנועה 

יכולים לחיות בשלום בחסות הנצרות והיהדות,  ,. לפיכך מאמיני שלוש הדתות: האסלאםהספר

 אם יתקיים ביטחון מלא.האסל בצלרק  חמא"סהאסלאם, זה לצד זה, בביטחון מלא. לדעת 

להפסיק את  ים, ולכן מאמיני הדתות האחרות נקראעל כךשההיסטוריה מעידה  התנועה טוענת

 הם עליהני הדתות האחרות יהפכו לשליטים אם ב .פלסטין בריבונות עלואסלאם הלחימה ב

  24ישלטו רק על ידי הרג, עינוי, וגירוש.

שלווה ב יחיו שתחת האסלאם כל הדתות תאומר היא זה כאשרהטיעון האת  תמחזק חמא"ס   

שלטון מוסלמי  תדדוא מעי. בכך ה(ככתוב בסעיף השישי) לרכושם ולזכויותיהם ,להם ,ובביטחון

 "הציונים הנאצים"ת זאת האסלאם נותן את הזכויות המגיעות לכל אחד. לעומ 25.על "פלסטין"

  . לא ישרדו זמן רב עקב שלטון העושק שלהם

נעשית הבחנה משמעותית בין  ים בהםהיחיד שאלה הסעיפיםהדבר המשמעותי ביותר הוא    

ככל  .הבחנה בין המושג ישראלי וציוניה סעיפי האמנה לא נעשתה יהודים, ציונים וישראלים. ברוב

חמא"ס הרואה כמעט בכל הישראלים חסידים של  הנראה מדובר כאן בתפיסת עולם של

האידאולוגיה הציונית המבקשת להקים מדינה יהודית בארץ ישראל ולהחזיר אליה את כל 

                                                           
  .7-8, ע"ע האמנהפז,  23
24
  "אמנת החמא"ס", סעיף שלושים ואחד. 
25
  "שם", סעיף שישי. 
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היהודים בעולם. נכון אמנם שיש יהודים אנטי ציונים בארץ ישראל אך חמא"ס לא מייחסת להם 

  26חשיבות של ממש ורואה בהם תופעה חריגה.

, אם התבטאויות אלהל ות המרכזיםמקורה למצוא התבטאויות נגד יהודים.בשאר האמנה ניתן    

התורה שבכתב, הקוראן והתורה שבעל פה,  –כי לא היחידים, הם כתבי הקודש המוסלמים 

נגד יהודים. יש לזכור כי באותה  עת וביקורת חריפה  דברי הסתה הסונה. בכתבי קודש אלה ישנם

לפיכך ההתייחסויות המרכזיות הם  ית וריבונות ישראלית.לא הייתה קיימת מדינה יהודית עצמא

  כלפי יהודים החיים כמיעוט דתי בעולם בכלל ובעולם המוסלמי בפרט.

יהודים באמנה: במבוא נכתב כי המערכה עם  נגדלהתבטאויות  ותאדוגמניתן למצוא מספר    

כאשר  :נכתב בסעיף העשרים ושמונה של האמנה ודים היא "גדולה מאוד והרת גורל".היה

אקצא הם הכריזו "מחמד מת -, ועמדו בשערי מסגד אל1967היהודים כבשו את ירושלים, בשנת 

. עם זאת יש בו כדי ללבות אה חסר ביסוס היסטוריכנרזה הוא  אירוע .והותיר אחריו רק בנות"

על ישראל ש לא פלא שנאמר גם שנאה רבה כלפי היהודים והציונים המעזים לפגוע בנביא מוחמד.

  27ה קוראת תיגר על האסלאם ומוסלמים.יהודיייהדותה ו

  ציוני והישראלי.האת היהודים והיהדות לאויב ולאיום  תקושר ס"חמאבכך 

  אחד האזכורים המעניינים ביותר ביחס ליהודים מובא בציטוט מהסעיף השביעי באמנה: 

  

אותם המוסלמים, ועד "לא תגיע השעה [יום הדין] עד אשר יילחמו המוסלמים ביהודים ויהרגו 

מוסלמי, הו עבד  עצים, ויאמרו האבנים והעצים: "הואשר יסתתר היהודי מאחורי האבנים וה

     28אללה, יש יהודי מתחבא [מאחורי] בוא והרגהו"."

  { חדית' מופיע אצל אל בח'ארי ומסלם}

  

ו מטילים כל אל .בהם לצורך להילחםו לשנאת היהודים החדית' הזה נותן לגיטימציה אדירה   

כאילו ליהודים יש אפשרות לחיות בבטחה תחת שלטון  ס"חמאשל  ההכרזת בספק בדבר

  שים ואחת.שלוכפי שנזכר בסעיף  האסלאם,

  

   כתנועה לאומיות יהודית היחס לציונות

  

  :ל רקע אנטי ישראלי מובהק והואעבפתיחת האמנה (נפתחת בשלושה ציטוטים) מופיע ציטוט ב   

  29.ה"ל שקדם מה את שמחה כפיה, אות ימחה שהאסלאם עד להתקיים ףותוסי תקום "ישראל

  בנא, מקים תנועת האחים המוסלמים}- {חסן אל

  

באמנה את הציונים כבעלי  כמה פעמיםמונה  היא המר ביותר. את הציונות כאויב המגדיר ס"חמא

 לגרום היא שמטרתם ,יים הפרושים ברחבי העולםשליטה נרחבת בחברות וארגונים חשאיים וגלו

 את יםשרתמה םכליהבין  ס"חמא. לדעת ש האינטרסים של הציונותומיהרס חברות ולמל

 ,"לאיונס", "בני ברית" "רוטרי",מסדר הבונים החופשיים", מועדוני הארגונים הציוניים נמנים: "

                                                           
26
  "שם", סעיף שישי ושלושים ואחד.  
27
  "שם", מבוא וסעיף עשרים ושמונה. 
28
  "שם", סעיף שביעי. 
29
 , פתיחת האמנה. "שם" 
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לארגונים הציוניים יש משאבים עצומים ש טוענת ס"חמא קבוצות ריגול וקבוצות אחרות.

למלא תפקידים בחברות שונות במטרה שהן תקיימנה את פעילותן במצב שבו  המאפשרים להם

גישה זו מזכירה מאוד תפיסות הנכללות  יים בזירה והמוסלמים מתנכרים לו.האסלאם אינו ק

. 20- ובמהלך המאה ה 19- במסגרת האנטישמיות המודרנית שנפוצה באירופה מסוף המאה ה

וצרית, אין לחמא"ס כל בעיה לשאול אותן כדי לחזק למרות שמקורן של גישות אלה באירופה הנ

  30את טענותיו.

ארגוני ריגול הרסניים שבאמצעות כספים הצליחו כ כל הארגונים האלה את תמתאר ס"חמא   

כדי שיוכלו  זאת ,אימפריאליסטיות ולהמריצן להשתלט על ארצות רבותה להשתלט על הארצות

  31ץ בהן שחיתות.למצות את אוצרות הטבע שלהן עד תומן ולהפי

  

יעדים תכננו היטב את מעשיהם במשך זמן רב והצליחו להשיג  הציוניםש טוענת ס"חמא, כמו כן   

פעלו  האויבים ,לוקחים בחשבון את הגורמים המשפיעים על מהלך העניינים. לפיכך םשה זמןב

ותיהם. עבדו על מנת להשיג את מטריכדי לצבור נכסים חומריים אדירים ורבי השפעה שאותם ש

, בתי עיתונותי התקשורת הבינלאומית: סוכנויות ידיעות, באמצעות כספם הם השתלטו על אמצע

   32שידור וכדומה.ההוצאה לאור, תחנות 

  

. כמו כן יהודיות שיזמו אירועים היסטוריים הרי אסון לקיומן של מזימות גם טוענת ס"חמא   

 הציונות בעזרת לקדם את מטרות תןישנן מזימות יהודיות שמטר בהווה מאשימה חמא"ס שגם

המהפכה הצרפתית, המהפכה הקומוניסטית ורוב המהפכות שעליהן שמענו : לדוגמה ספם.כ

  33ים. עואנחנו שומ

בה הצליחו לחסל  ,עמדו מאחורי מלחמת העולם הראשונהש את הציונים כמי המכתיר ס"חמא   

. כתוצאה וט על עושר רבווחים חומריים ולשללהפיק ר ,האסלאמית ח'ליפותאת מדינת ה

כדי שיוכלו לשלוט  "חבר הלאומים"והם הקימו את  "הצהרת בלפור"הם השיגו את  מהמלחמה

  34בעולם באמצעותו. 

בה  ,מאחורי מלחמת העולם השנייה גם כמי שעמדו הציונים והיהודים חמא"ס מאשימה את    

לאחר  קמת מדינתם. הפיקו רווחים אדירים ממסחר בציוד מלחמתי והכשירו את הקרקע לה

שהחליפו  ,"מועצת הביטחוןבכללו "ו "האומות המאוחדות" ארגון הם הורו על הקמתמלחמה זו 

  35כדי שיוכלו לשלוט בעולם באמצעותם. ,"חבר הלאומים"את 

תהיינה  של היהודיים אין מלחמה המתנהלת בשום מקום בלי שידיהם ס"חמאלטענת    

  מאחוריה.

מערב הקפיטליסטי ובמזרח הקומוניסטי תומכים באויב הציוני בכל הכוחות האימפריאליסטים ב

כמי  את אירופה וארה"ב לאויביה גם הופכת ס"חמא ,בכך כוחם מבחינה חומרית ואנושית.

  36שנמנים עם התומכים ביהודים.

                                                           
30
    , סעיף שבעה עשר, עשרים ושניים ועשרים ושמונה."שם" 
31
  "שם", שם. 
32
  סעיף עשרים ושניים. ,"שם" 
33
  ."שם", שם 
34
  "שם", שם. 
35
  "שם", שם. 
36
  "שם", שם. 
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 נחרצתיש דעה  ס"חמאערבי ל-בהקשר לפתרונות מדיניים על מנת לפתור את הסכסוך היהודי   

או ועידות בינלאומיות.  שלום באמצעות נחרצות לכל נושא פתרונות תמתנגד חמא"ס מאוד.

א ירונות האידאולוגיים של התנועה והאת העק כל הסכם וועידה כזו סותריםש נתטוע חמא"ס

  37ויתור על חלק מהדת.וכ את הוויתור על אדמת פלסטין המגדיר

מנסים בפיקחות ועל ידי תכנון כי הציונות העולמית, וכוחות האימפריאליזם  נתטוע חמא"ס   

מדוקדק להוציא את מדינות ערב בזו אחר זו ממעגל הסכסוך עם הציונות, על מנת לבודד את העם 

מנסות  םוה פעולות אלה הציונים הצליחו להוציא את מצרים ממעגל הסכסוךהפלסטיני. במסגרת 

 בין ישראל למצריםלהסכמים כמו: הסכם השלום  ס"חמאשל  . כוונתהלהוציא מדינות נוספות

 , חוסיין, לבין שר החוץ שלדאז בין מלך ירדן שנחתם חשאי הסכם – הסכם לונדון, 1979משנת 

, בסיס להסכם השלום העתידי והיה אמור להיות 1987בשנת  באותה עת, שמעון פרס, ישראל

לחמת יום לאחר מ בין מדינות ערב לישראל תיווךל היה ניסיון בינלאומי) בה 1973עידת ג'נבה (וו

היא לא חושבת שיכולה לצמוח מהם  מכיר בוועידות הבינלאומיות, איננו חמא"ס .)1973כיפור (

תועלת לטובת העניין הפלסטיני משום שמטרתן העיקרית היא לפעול לטובתה של מדינת ישראל. 

המגיעות  דרישות הפלסטינים ולהשיב להם את הזכויותב עמודשראל לא מסוגלת ליתרה מזאת י

כולה לשלטון  פלסטין בזכות להחזיר אתו זכות השיבהב מדובר בראש ובראשונה .לטענתם, להם

  38מוסלמי.

  

 גרת זו מתייחסת חמא"ס במס .גבול כחסרות כל "תכניות הציונותאת " המציג ס"חמא   

המופיעה בספר בראשית. על פי הבטחה זו, הנמסרת במסגרת ברית  לאברהם להבטחה האלוהית

שבין נהר הנילוס (במצרים) לבין נהר הפרת  רצאיו של אברהם ישלטו על האזובין הבתרים, צא

ף. יקטוענת שמדובר רק בצעד הראשון להקמתה של אימפריה יהודית רחבת ה (בעירק). חמא"ס

   39בסופו של דבר אמורה אימפריה זו לשלוט בכל העולם.

מקורם  םגם א –במיוחד שמיים חריפים במקורות ובביטויים אנטי שימושמ לא נרתעת ס"חמא   

באנטישמיות האירופאית הנוצרית. כך למשל האמנה עושה שימוש ב"פרוטוקולים של זקני ציון" 

של הצאר ניקולאי השני, בתחילת המאה  על ידי המשטרה החשאית ברוסיה ספר שזויף והודפס -

ינים להשתלט מנהיגי היהדות הבינלאומית, המעוני –. ספר זה תאר מזימה של "זקני ציון" 20- ה

ס סבורה כי "על העולם באמצעות מגוון מהלכים כלכליים, פוליטיים, תקשורתיים ומדיניים. חמא

ף יקוממחישה את ה מדיניותה של ישראל הציונית כיום מהווה עדות לאמתותם של הפרוטוקולים

 תהיציאה ממעגל הסכסוך עם הציונות נחשבסלאם ועל הפלסטינים. לפיכך, האאיום הגדול על ה

  40.היוצאים וקללה תרבוץ על כבגידה

ף האיום הציוני הגדול שהוזכר קודם לכן, חובה לרכז את כל המשאבים כדי להתמודד יקבשל ה

איתו. חמא"ס מכנה את האיום הזה כפלישה נאצית מונגולית מרושעת. מטרת אזכור הנאצים 

גדולת  –הנאצית  בהקשר זה היא להדגיש את אכזריותה של הציונות הפועלת בדומה לגרמניה

האויבים של האנושות והיהדות בכל הזמנים. אזכור המונגולים בא גם הוא להדגיש את אכזריות 

                                                           
37
  סעיף שלושה עשר. ,"שם" 
38
  "שם", שם. 
39
  סעיף שלושים ושניים. ,"שם" 
40
  סעיף שלוש עשרה. ,"שם" 
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הציונים מכיוון שהמונגולים של ימי הביניים התנהגו באכזריות חסרת רסן כלפי העמים אותם 

ות, תים, שחים, גירוש תושבלאומים כן, עלולה לגרום לאובדן , אכבשו. פלישה נאצית מונגולית זו

פלישה זו. היא מצפה  כחוד החנית במאבק כנגד האת עצמרואה  חמא"ס הערכים הדתיים. סוהר

הציונות מהווה איום על כלל הערבים  מיכה ערבית מוסלמית כוללת במאבק נגד הציונות שכןלת

  והמוסלמים ולא רק על הפלסטינים.

  

וי בהתייחסויות נוספות באמנה. חמא"ס ההשוואה בין הציונות לבין גרמניה הנאצית באה לביט   

ובמיוחד את הפקודה שניתנה במהלך האינתיפאדה  הכובש היהודישל  ואת אכזריותמתארת 

הראשונה לשבירת עצמות של מפגינים פלסטיניים (חמא"ס מתעלמת מהעובדה שפקודה זו ניתנה 

לול להוביל להרוגים על ידי שר הביטחון באותה עת יצחק רבין כדי להימנע משימוש בנשק חם שע

 -האכזריות הציונית נאצית באה לביטוי ביחס בלתי הומאני כלפי העם הפלסטיני  ,כמו כן רבים).

עם ובלי  –".. ירי בנשים, זקנים וטף  , לרבותהריסת בתים, מחנות מעצר, ירי בחפים מפשע

עי מלחמה . חמא"ס מגדירה את כל אלו כפשורמיסת כבודם של הערבים םכספי תסחיט ,41סיבה"

   42סטין) של הפלסטינים סוג של רצח.ורואה בהגליה מן המולדת (שטחי פל

  

מושגים אלו מתייחסים  – "האויב" או "הכובש" של יש שימוש רב במושגים ס"חמאבאמנת ה   

ם, הציונים יש קשר ישיר בין היהודיחמא"ס סבורה שגם יחד. מכאן ש תלציונולישראל, ליהדות ו

נתה כל המכלול הזה בתוכנית היהודית להשתלט על העולם כפי שהיא ומדינת ישראל. מבחי

  43מוצגת בפרוטוקולים של זקני ציון.

  

  מערבלהיחס 

את  ידמה והנאורות. חמא"ס רואהערב, הקאיבה כלפי המ החש ס"חמא ,לציונות בדומה ליחס   

בקרב עמדה של דת האסלאם חילוניים של המערב איום חמור על מההרעיונות הליברליים ו

אותו היא רואה גם  – עמדה חריפה כלפי המערב תנוקט ס"חמאהציבור המוסלמי. עקב חשש זה 

   כמייצג הנצרות.

  

בכך את הנצרות, כיבושי הצלבנים, המערב  כאשר חמא"ס מתייחסת למערב היא כורכת   

הקפיטליסטי והמזרח הקומוניסטי. בשל כך היא לא מוכנה לשום מעורבות מערבית בשיחות 

 ום וועידות בינלאומיות, שכן אין לצפות מהמערב לפעול לטובתם של הפלסטינים והמוסלמים.של

וגם של הנוצרים,  דעתם של היהודים" בהמשךניתן להבין זאת על ידי הציטוט מהקוראן שמופיע 

כדי להמחיש טענה זו מתייחסת חמא"ס  44לא תהיה נוחה ממך ועד עד אשר תאמץ את דתם".

את הצלבנים ב"פלישה הרעיונית"  המאשימרח התיכון על פי פרשנותה. היא להיסטוריה של המז

מאוחר יותר נהגו באותה דרך המעצמות . באמצעותה ניסו לבלבל ולפגוע במוסלמים

                                                           
41
 סעיף עשרים. ,"שם" 
42
  "שם", שם. 
43
  "שם", סעיף שלושים ושניים. 
44
  "שם", סעיף שלושה עשר ועשרים ושניים. 
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לאובדן  ובכך הובילו יהןניברח התיכון המז את וקליח , אשרוצרפת : בריטניההאימפריאליסטית

  45הציונות לאימפריאליזם כפי שנרמז קודם לכן.רואה בכך עדות לקשר בין  ס"חמא פלסטין.

סוגיית הקשר בין הציונות למערב מתוארת בסעיף עשרים ושמונה באמנה. בסעיף זה כתוב    

שהפלישה הנוצרית הצלבנית היא פלישה מרושעת העושה שימוש בכל האמצעים הבזויים 

ממנה כמו: "הבונים  שנוצרומסתמכת במידה ניכרת על ארגונים להגשמת מטרותיה. פלישה זו 

ו פועלים לטובת וגופי ריגול דומים. כל הארגונים הלל  ", "ליונס"החופשיים", מועדוני ה"רוטרי

להשחית מידות, לקעקע בריתות, לדרדר את  ,. מטרתם היא למוטט חברותוונתהכההציונות וב

 םהמוסר ולחסל את האסלאם. הם אלו שעומדים מאחורי הסחר בסמים ובמשקאות חריפי

ל ל עהסמים והאלכוהול אמורים להחליש את המוסלמים ולהק .כאסורים באסלאם ביםחששנ

  46.מוסלמיםעל ה ותתלטהש הפלישה

  

קודה חשובה פלסטין היא נ ס"חמאמה מושך את הנוצרים ואת המערב לארץ ישראל? על פי    

שונים  יבשות ו"מרכז כדור הארץ". מאז ומתמיד שאפו כובשיםבעולם, המקום המחבר בין ה

להשתלט עליה בשל מרכזיותה. חמא"ס מזכירה במסגרת זאת את הפלישה הצלבנית לארץ ישראל 

פלישה הייתה אומנם איום חמור על האופי המוסלמי של פלסטין, אולם היא הניים. יבימי הב

. באופן דומה איובי-דין אל-צלאח א נהדפה בסופו של דבר על ידי המצביא המוסלמי הדגול

למים להתגבר על פלישות המונגולים והטטרים. חמא"ס רואה בכך עדות לגורלה הצליחו המוס

  47העולם. העתידי של הפלישה הציונית. גם היא תחלוף מן

  

של האמנה מתארת חמא"ס את תפיסתה בנוגע לדרך ההתמודדות  בסעיף העשרים ושניים   

ירה, הפועלים יחדיו, נגד כוחות הכפים. ביום בו יתאחדו כל המוסלמים המועדפת כנגד הפולש

    48.צפוי ניצחון גדול לאמונת האמת, היא האסלאם

  

מתפרש על ידי חלק מהחוקרים כמבטא עמדה מתונה בעתיד  באמנה עם זאת סעיף עשרים ושש   

"עם זאת, אין זה מונע  בסעיף נאמר: של חמא"ס בהתאם לסיטואציה הפוליטית שתשרור באזור.

החדשות במישור המקומי והבינלאומי ביחס לסוגיה  בהתפתחויות לדוןממנה את הזכות 

עשרים ה. בסעיף עשר ה בסעיף שלושמופיעה נימה שונה מהנימה המופיע בסעיף זההפלסטינית". 

 נוכח שינויים בזירה הפלסטינית והבינלאומית. חמא"ס לקיים דיוןנכתב כי אין דבר המונע מ ושש

חס למיקומו באמנה בפרק הדן בתנועות ניתן לפרש סעיף זה בשתי דרכים: הראשונה בהתיי

הסעיף מדבר על כך שחמא"ס יכולה לשנות את יחסה כלפי תנועות פלסטיניות  הפלסטיניות.

סעיף זה ניתפס  פרשנות זו,היא להתייחס לתוכנו בצורה יבשה. לפי וערביות. הדרך השנייה 

כות הרעיון של בז כ"פרצה בחוק", שתאפשר לחמא"ס להגיע להסדר עם ישראל או עם המערב

    49.בחינה מחדש את המציאות

  

                                                           
45
  "שם", סעיף עשרים ושבעה. 
46
  "שם", סעיף עשרים ושמונה. 
47
  , סעיף שלושים וארבעה ושלושים וחמישה."שם" 
48
  "שם", סעיף עשרים ושניים. 
49
 "שם", סעיף שלושה עשר ועשרים וששה 
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   מקורביםהיחס ל 4.3

  

מרבית התומכים  ה,, כמו כל תנועה, מנסה למצוא לה תומכים או מסייעים. מבחינתס"חמא

האופציונאליים נמצאים בתחום שלושת המעגלים כלומר: גופים פלסטיניים, גופים ערביים 

לתומכים  האת יחס תמפרט ,בהם היא עוסקת ותלעומת סוגיות אחר ,ס"חמאוגופים מוסלמים. 

באמנה, כמעט כל הפרק הרביעי, עוסק ביחס חלק זה  .האופציונאליים בצורה ברורה יחסית

. עימה ומשום כך עליהם לזכות בתמיכת חמא"סם שלהם מטרות משותפות לארגוני חמא"ס

פרק ביחס אר בניתוח הלבני הדתות האחרות (כפי שמתו מעניין לציין שבחלק זה גם יש התייחסות

   50לאויבים). ס"חמא

רבה בינה יקליצור ו לגרום לתמיכה מוגברת בה "ת המעגליםשלוש"מנסה בעזרת רעיון  ס"חמא   

  ציבורים הערביים ובעיקר המוסלמים, באשר הם.  הציבור הפלסטיני, לבין ה

לסוגיה להתייחס  ממשיכההיא לצבור לעצמה כמה שיותר תומכים,  ס"חמאלמרות ניסיון 

עם ארגונים  ס"חמאשל מערכת היחסים בהקשר דתי. דבר זה פוגע בכולו הפלסטינית ולמאבק 

חברות  ושכל המדינות הערביות הן גם מדינות מוסלמיות  העובדה מצד שני,. יתומלאבעלי זהות 

לא מבוטלת של מדינות ערביות  תמיכהלהקנות  האמור ",ארגון הוועידה האסלאמית"ב

  .ס"אחמבומוסלמיות 

  

   ת בזירה הפלסטיניתוהלאומי ותתנועיחס ל

תנועות לאומיות פלסטיניות, כל עוד הן לא קושרות עצמן "למזרח הקומוניסטי  תמכבד חמא"ס   

האד מוסריות, כל עוד יכי תנועות אלה הן תנועות ג' תמאשר חמא"סאו למערב הנוצרי (הצלבני)". 

טרסים אישיים או ל מנת להשיג אינהן מכבדות את האדם ולא מנסות להגיע למטרתן ע

פר זאת לעולם, לא תשלא  החלסייע לתנועות אלה ומבטי תמתחייב , התנועהכמו כןקבוצתיים. 

 . עם זאת ישנםפגע בתנועות כאלהתסייע ולא תא רק ישה נתטוע חמא"סבאמירה ולא במעשה. 

מנסים להפיץ  אשר הפלסטיניות, בלבול ופילוג בין התנועות שמטרתם לזרוע גורמים עויינים,

לתנועות  תמתייחס חמא"ס באופן בסיסי, .שמועות על עימותים בין חמא"ס לתנועות הלאומיות

גורסת  חמא"סשלא נאמנות למזרח או למערב, באור חיובי. עם זאת,  ,הפלסטיניות הלאומיות

ינית, לדון בהתפתחויות חדשות, במישור הפלסטיני והבינלאומי, ביחס לסוגיה פלסט היכולשהיא 

   51ובכך גם לחלוק על תנועות אלה.

פלסטין  ,מוסלמי (וקף) הקדש ששטח פלסטין הוא שטח כך שעקב נתטוע חמא"סמצד שני,    

לא ניתנת לשליטה על ידי מלך או נשיא , שום מדינה ערביתשל בריבונות  יכולה להיות איננה

, חמא"סלאללה. לכן מבחינת  מפני שהיא שייכת. זאת טיתישייכת לאף ארגון או ישות פול איננהו

 עמדה זו גורמת .היא דרישה לא לגיטימית לשלוט בשטחי פלסטיןלאומיים של ארגונים  הדרישה

 תמטרת הלאומיות הפלסטינית היא להקים מדינ. תולאומיות הפלסטיניה התנועות מחלוקת עםל

                                                           
50
  סעיף ארבעה עשר. "שם", 
51
  עשרים וחמישה ועשרים ושישה. , סעיף"שם" 
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 שרעית הלכהת עקב רצונה להקים מדינ מדינה כזאת,מתנגדת ל ס"חמאבעוד פלסטינית,  לאום

   52.מעבר לגבולות פלסטין

א וכי אש"ף ה נתטוע מא"סח :כארגון לאום פלסטיני בולט (ארגון השחרור הפלסטיני) ףאש"

"מהווה גם אב,  :כך ואות תמתאר היא ."תנועת ההתנגדות האסלאמית"המקורב ביותר ל ארגוןה

כחלק מהעם  ,עם אש"ף הגורל שלבשותפות ה המכיר חמא"ס .גם אח, גם קרוב וגם רע"

  53.הפלסטיני

שאש"ף נוצר בתקופת בלבול בעולם הערבי והוא מושפע מרעיונות חילוניים  טוענת חמא"ס   

 נהאינ חמא"סוש של שני הארגונים שונות בתכלית םכי תפיסותיה המדגיש חמא"סמערביים. 

אמץ אש"ף את ביום בו י ,חמא"סמבחינת  לקבל את המדיניות החילונית של אש"ף. נהמוכ

  54לשיתוף פעולה מלא וציות מוחלט להוראות אש"ף. נהא מוכיהאסלאם כדרך חיים, ה

 ס"חמא .ס"חמאל ביותר מקורבהברור שאש"ף הוא לא הארגון  ,מבחינה אידאולוגית ,בפועל

לאש"ף כמשמעותית כל כך משום שבאותה תקופה בה נכתבה האמנה,  רבה שלהיאת הק המציג

באותה תקופה  ,. כמו כןנגד ישראלאלימות צע יותר פעולות ובי ארגון אש"ף היה קיצוני יותר

היה אחראי לפגיעה משמעותית בישראל ובזירה הפלסטינית, ביותר אש"ף היה הארגון החזק 

  בתקופת האינתיפאדה הראשונה. 

  

  יחס לארגונים ומדינות ערביות ואסלאמיות

ינות הערביות הגובלות האויב המאיים, המד בשל אסלאמיות:ההמדינות והממשלות הערביות ו

האד, מקרב העמים הערביים והמוסלמיים, על יבישראל נדרשות לפתוח את שעריהן ללוחמי הג'

  55אמציהם ללוחמים בפלסטין.במרפו טמנת שימלאו את תפקידם ויצ

האד ישאר המדינות הערביות המוסלמיות צריכות גם הן להקל על תנועתם של מבצעי הג'   

נות העולם הערבי במדי המפציר חמא"סכמו כן,  זה כמובן המעט שבמעט.וזרים מהן, היוצאים וח

יצליחו להשיג את נצחונו של  ,על ידי שיתוף פעולה ,ובכך בפלסטיניםבצוותא והאסלמי לתמוך 

 מתוקף כך לכלור למדינות בהן יש שלטון אסלאמי, פונה בעיק ס"חמא ,צורה זאתב אללה.

  56.המדינות הערביות

מצפה  חמא"ס יות והדתיות, המוסדות והמשכילים והעולם הערבי אסלאמי:ההתאגדויות הלאומ

 הוהתנהלות היתמכו בפעולותי, ה, יאמצו את עמדותיהיתמכו ב ה,דילצשהתאגדויות אלה יעמדו 

בסיס וגיבוי בכל  חמא"סניק ללהעהעמים המוסלמים  . עלהויפעלו להשיג תמיכה עבור

ים, הזמניים, המקומיים, עריכת כינוסים, הוצאות שורים: ההמוניים, החומריים, ההסברתייהמ

לאור, טיפוח מודעות בקרב הציבור בנוגע לסוגיה הפלסטינית ומה שעומד בפניה, המזימות 

 חמא"סהנרקמות סביב סוגיה זו, גיוס העמים המוסלמים מבחינה רעיונית, תרבותית וחינוכית. 

בתקופת הצלבנים  סגרת המאבקשהושתה מרחבי העולם המוסלמי במ משווה עזרה זו לעזרת

  57והמונגולים.
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הסופרים עד הדרשנים ואנשי מ ,לי ההשפעה בעולם הערבי והמוסלמילכל בע תקורא חמא"ס

, למלא את תפקידם וחובתם עקב הפלישה הציונית המרושעת, חדירתה לרוב המדינות החינוך

  58והשתלטותה על כלי התקשורת.

פייה לעזרה נוספת יתוך צבק נגד הציונות העולמית, במא "חוד החנית"כ האת עצמ מציגה חמא"ס

   59ממדינות ערביות ואסלאמיות.

  

    תנועות אסלאמיות אחרות

להתייצב כגוף  . לכן עליהםנאצי על כל המוסלמים-איום ציוני אמנת החמא"ס גורסת שמתקיים   

, גם ות האסלאמיות האחרותאת התנוע תא מכבדישה תאומר חמא"ס .המסוכן אחד נגד האויב

כל עוד התנועות הללו מפגינות  ,חמא"ס. מבחינת מתעוררות ביניהן מחלוקות כאלו ואחרותאם 

אז  ,כוונות טובות כלפי אללה, אינן סוטות מדת האסלאם ומתנהלות בתחומי המעגל האסלאמי

  60.והשת"פ עימן לגיטימי  היא מכירה בהן

מותר  . עם זאת,אסלאמיות אחרות נועותלהשמיץ או לקלל חברי ת העל מאמיני תאוסר חמא"ס   

להזהיר בעת הצורך  הלעצמ המתיר חמא"סאו להתייחס לפעולותיהן.  ןלנקוט עמדה כלפיה הםל

  61, כל זאת תוך הפגנת גישה אובייקטיבית.ןתנועות אחרות ולהעמידן על טעות

  

 מת המקורבים גם את ההמונים הפלסטינים. בהקשר לכך, מדגישה התנועהימצרפת לרשס "חמא

 ס"חמאעל חברי  .סיוע חומרי ומוראלי לכל נזקק שלה להגישהאחריות החברתית והכלכלית  את

לראות את האינטרסים ההמוניים כאילו היו האינטרסים שלהם. עתיד ההמונים ועתיד התנועה 

סולידריות כזו תהיה התקדמות משמעותית כן עליהם לסייע זה לזה. ביום שתהיה , ולחד הוא

  62 בכלל לכלל התנועות הפלסטיניות. ובכך גם ס"חמאל

  

  שיטות פעולהיחס לה 4.4

היא שחרור אדמת הקודש של פלסטין מידי הכופרים  ס"חמאמטרתה הניצחת של תנועת    

 עוצמתהלהשיג את המטרה הזו נוכח כיצד ניתן היא  ה לידי האסלאם. הבעיה של חמא"סתוהחזר

 באמצעותן ניתן יהיהיטות פעולה שכמה ש הלעצמ אימצה ס"חמא ,לכן ?של מדינת ישראל

  להשיג את מטרת העל של התנועה.ו להתקדם

  

  מצוות הג'יהאד

והיא  יהאד מתורגמת לרוב כ"מלחמת קודש"הבעיה בתפיסה זו היא הגדרת המונח ג'יהאד: הג'   

  מחולקת לשני סוגים, חלוקה זו מצויה במספר קבצי חדית'ים:

מה המעשית. יציאה לשדה הקרב ומלחמה באויב הג'יהאד הקטן הוא המלח –הג'יהאד הקטן 

  ניתן להבין שהוא משני בחשיבותו מבחינת האסלאם. הגדרתו כקטןהמאיים על האסלאם. עקב 
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הג'יהאד הגדול הוא ג'יהאד שנועד לחזק את האסלאם מבחינה אידיאולוגית  –הג'יהאד הגדול 

ם, הדרכה על האסלאם, אסלהג'יהאד הגדול כולל בתוכו לימוד הא .ורוחנית בקרב המאמינים

רגשי האיבה כלפי האויב  ברתבקרב המוסלמים והגהיצר הפצה תודעתית של האסלאם, כיבוש 

  הפוגע באסלאם. על פי שמו ניתן להבין שהוא חשוב יותר מהג'יהאד הקטן בתרומתו לאסלאם.

וה ורואים במצוות הג'יהאד מצו שני סוגי הג'יהאד בעשייתישנם אנשי דת רבים התומכים 

של דת מצוות יסוד שישית רואים בה כלכת ומרחיקים היש אפילו  .המחייבת כל מוסלמי

  האסלאם. 

  

   מקום הג'יהאד ברעיונות התנועה והחשיבות בין סוגי הג'יהאד

גם  ס"חמא ג'יהאד.א שחרור פלסטין על ידי ימטרת התנועה הכבר במבוא לאמנה נכתב כי    

 תחזקא גם מוכך הי אד כפתרון היחיד לבעיה הפלסטיניתהיג'א רואה את המוסיפה בהמשך כי הי

בסיסמת התנועה (הסעיף השמיני באמנה)  ,כמו כן פתרונות מדיניים.השוללת שימוש ב האת עמדת

א דרכה של התנועה, והמוות למען אללה הוא יה ,האדיכי מלחמת הקודש, או בערבית הג'נכתב 

להקריב את וצבאיים סת להשתמש באמצעים עולה כי התנועה לא מהס מכאןהנעלה בבקשותיה. 

  63.חיי חבריה בניסיון להשיג את מטרתה

האד הופך לחובה יהג' כלשהו גוזל חלק מאדמות המוסלמים ביום שאויב חמא"סמבחינת    

לא ניתן להימנע אישית המוטלת על כל מוסלמי. במקרה של גזלת פלסטין על ידי היהודים 

חינוך בתחומי הפעולות  הכוללת פצת תודעה אסלאמיתמחייב ה. דבר זה דהאילפתוח בג'מ

האד (המלחמה כנגד ייש צורך להפיץ את רוח הג' ,, בכל המישורים. כמו כן(דעוה) תעמולההו

את השילוב שיש לבצע  דגימהמ ס"חמאבכך  .הציונים) ולהתעמת עם האויבים (ישראל והיהודים)

הפצת  .לאמית מתקשר לג'יהאד הגדולבין הג'יהאד הגדול לג'יהאד הקטן: הפצת התודעה האס

מתקשרות לג'יהאד הקטן. בכך  ,רוח הג'יהאד, העימות עם האויבים והצטרפות לשורות הג'יהאד

 חמא"ס שדרושים שני סוגי הג'יהאד על מנת להשיג את המטרה. מנסה להוכיחגם  ס"חמא

באמצעות  האד אינו מתמצה ומתבטא רקישהג' באמנה, בסעיף שלושים ,פעם נוספת המדגיש

  64.נוספות חברתיותמאבק צבאי באויב, אלא גם בחינוך, סיוע, הסברה ופעולות 

אירועים בעברה של  הא מזכיריאת תפיסת השילוב בין סוגי הג'יהאד בכך שה תמחזק ס"חמא

ברזל, הברזל אלא הכי לא יגבר על " :זאת בצורה המטאפורית הבאה המחישמ חמא"ס .פלסטין

ונה הבטלה והמזויפת של הכופרים, אלא על ידי האמונה האסלאמית ואי אפשר לגבור על האמ

   65."האמתית

  

  היקף הפעילות

וניין להיות כל מוסלמי המע נהמזמי חמא"ס: היקף התמיכה וציבור התומכים לו מצפה התנועה

את שכרו של אללה על מילוי חובתו של אותו מוסלמי לו  עהמציהיא  . החלק ממנה להצטרף אלי

   66טרפות לתנועה.על ידי ההצ
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חובה זאת כחובה  המטיל, מנחה להילחם כנגד "האויב הרומס את אדמת המוסלמים" חמא"ס   

: "האישה יוצאת להילחם בו (באויב) השל כל מוסלמי ומוסלמית ואף מתיר("פרץ' עין") אישית 

לא קיים מצוין שזה צעד משמעותי "דבר כזה  ,ללא רשות בעלה, והעבד ללא רשות אדוניו". כמו כן

את חשיבות המאבק,  מהגם מעצי ס"חמאבכך בשום משטר אחר (חוץ מהמשטר המוסלמי)". 

   67.המאבק יכולים לא לציית לאדוניהם, לטובת עד שאישה ועבד המאבק כל כך חשוב

עקב היות פלסטין אדמת קודש, מחובתו של כל מוסלמי בכל מקום להיות חלק ש המסביר ס"חמא

ע"י על פי היסוד הזה ניתן להתייחס לבעיה הפלסטינית, כלומר מתהליך השחרור שלה. רק 

האחריות החברתית כי  פהמוסי ס"חמא ההיבט הדתי אסלאמי של הבעיה הפלסטינית.הבלטת 

צריכה לכלול סיוע חומרי ומוראלי לכל נזקק, ואף השתתפות של המוסלמים למאבק והכלכלית 

    68בחלק מן המשימות.

בין מדינת שנחתמו נגד הסכמים לעמים הערביים והמוסלמיים לפעול  תקורא כמו כן, ,חמא"ס   

 ,שכעת היעד הוא פלסטין ,החשש עקב . זאת,) למדינות ערביות ומוסלמיותישראל (הציונים

במילים אחרות אם עמי האסלאם לא יפעלו כעת נגד ישראל הם  .ויגדל ולאחר מכן היעד ישתנה

   69.עלולים להיות מותקפים בעתיד במדינותיהם

  

מגדירה את תחום הזמן והמקום על ידי  חמא"ס היקף מרחב הפעולה וההשפעה (זמן ומקום):

   70האסלאם.

 כלומר ,תחום הזמן: מוגדר מאז "הולדת של השליחות האסלאמית" ולא מציין תאריך סיום

  71. נצחי וםקילתנועה  ס"חמאמבחינת 

רך האסלאם בכדור הארץ. תחום המקום: נמצאת בכל מקום בו יש מוסלמים המאמצים את ד

קף ציבור התומכים יאת ה המגדיל ס"חמאך בכ מבחינת התנועה היא בעלת הקף אדיר.

    72התמיכה האפשרית בה. הפוטנציאלי ובכך גם את גודל

  

  המאמצים העורפיים לשחרור פלסטין

, אנשי את חכמי הדת תמחייב חמא"ס תפקידם של אנשי הציבור ובעלי ההשפעה החברתית:

התקשורת, ציבור המשכילים, ובמיוחד הדור הצעיר והמנהיגים של אנשי  ,, אנשי ההסברההחינוך

להכניס שינויים מהותיים  היא דורשת ,בטיפוח התודעה האסלאמית. כמו כן ,התנועה האסלאמית

 .סיונריםיים והמנסיר מהן השפעות רעיוניות זרות כמו אלו של המזרחכדי להבתוכניות הלימודים 

 חמא"ס. האימפריאליזםבתקופת על האזור  ושנכפ ות המערב והמודרניזציהה לתרבתכוונ

. פלישה באמצעותה ניסו לבלבל ולפגוע במוסלמים ,את הצלבנים ב"פלישה הרעיונית" המאשימ

וצרפת  בריטניהפלישה האימפריאליסטית של רעיונית זאת היתה בבחינת צעד מכין ומקדים ל

  73את הנסיבות לאובדן פלסטין.  מצב זה יצרש תטוענ א"סחמחלוקת המזרח התיכון על ידיהן. לו
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בעיה מורכבות האת חדד שהדרך היחידה להתמודד עם בעיה זו היא ל נתטוע חמא"ס על רקע זה

רך הד. יתרה מזאת, מוחות הדורות המוסלמים ולהבהיר להם שמדובר בבעיה דתיתבהפלסטינית 

בסעיף זה מצוטטים כמה  ,האסלאמי. כמו כןוהחינוך  דהאיהג' סהיחידה לטפל בבעיה היא על בסי

"כמה הייתי משתוקק  :חדית'ים ואמרות של חכמי דת מוסלמים שאחת החשובות בהן אומרת

להשתתף בפשיטה למען אללה ולהיהרג ואם לא הייתי נהרג הייתי שואף להשתתף שוב ואז 

בטרור מתאבדים אמירה כמו זאת מעודדת באופן ישיר השתתפות  .להיהרג" (אלבח'ארי ומסלם)

   74.חמא"סשל  באמצעות התעמולהשהחל מאוחר יותר 

  

המסתמך על קיום  ,רואה בהקניית חינוך מוסלמי חמא"ססעיף אחר מוקדש לחינוך הדורות:    

ת האסלאמית בלימוד ההיסטוריה והמורש תדוגל חמא"ס ,. כמו כןיהכרחדבר מצוות הדת, 

אות  לחדית'ים ולספרי לימוד הכתובים מנקודת הרהכוונה היא לקוראן,  .ממקורותיהן המוסמכים

של מומחים ומלומדים על מנת ע"י הכוונה  פעולות אלו אמורות להתבצע .הפלסטינית הקיצונית

תוך לימוד של האויב  ,כל זאתהתלמיד המוסלמי. ולקבע את המסרים הנכונים אצל לבסס 

הדור  ס אצלבקשת לבסמ מא"סחבכך  .ו של האויבדיויכולותיו, ולימוד הכוחות העומדים לצ

, שאין בו כל מקום לפרשנויות שונות הסותרות את על העולםודוגמטי מובנה  הצעיר שלה ידע

 כל ילד מוסלמי תמקדת בניסיון לכווןמ חמא"ס דרכה של חמא"ס או חרות מחשבתית כלשהי.

   75.והאסלאם, תוך הפנמה של הזיקה המוחלטת בין הבעיה הפלסטינית האדילוחם ג'להפוך להיות 

  

לא נופל מתפקידו  חמא"סהתפקיד של האישה המוסלמית מבחינת  :תפקיד האישה המוסלמית

יש  ,. כמו כןואחראית על הדור הבא ראשית היא זו שמולידה את הבנים .של הגבר המוסלמי

הבין גם הוא את  הציוני האויבחמא"ס, לדעת  .לאישה תפקיד משמעותי בחינוכם של הילדים

ותוך שימוש  ה ולכן מנסה להסית אותה מדרך הישר האסלאמית בכמה דרכיםשיתפקיד הא

. על המוסלמים למלא את מץ הסברתי, סרטים ותוכניות לימודמא שונים המפעילים בארגונים

כוון ביום שהאסלאם יוכל ל .תפקידם כשמדובר בהתמודדות עם תוכניות הציונים ועושי דבריהם

הוא יחסל ארגונים אלו, שלדעתו, עוינים את האנושות , כלומר שהאסלאם ישלוט ,את החיים

  76והאסלאם. 

דואגת האד יש משמעות קריטית: היא ימבחינת האחים המוסלמים, לאישה בביתו של לוחם הג'   

גידול הילדים בדרך האסלאם, חינוך הילדים והכנתם לקראת התפקיד במסגרת  הבית,לניהול 

להקדיש חשיבות לבתי הספר ולתוכניות הלימודים יש צורך  ,מלחמת הקודש שמחכה להם. לכן

תעביר את המסר שנים היא שברבות ה . זאת, שכןפיהן מחנכים את הילדה המוסלמיתשל

  77את מקומה במאבק לשחרור פלסטין.  לדעתהאישה המוסלמית  על .האסלאמי לילדיה

בית טוב.  לניהול משק של האישה המוסלמית את הצורך תהוודעמלהעלות למשימה נוספת היא 

והמשאבים בתקופת האינתיפאדה הראשונה זאת בגלל המצב הקשה בו הפלסטינאים נמצאים 

                                                           
74
  "שם", סעיף חמישה עשר. 
75
  , סעיף שישה עשר."שם" 
76
  "שם", סעיף שבעה עשר. 
77
  "שם", סעיף שמונה עשר. 
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לחימה עם ניהול משק בית בצורה חסכונית ויעיל הוא קריטי בתקופות של  .המועטים שיש להם

  78. קושי כלכליישראל בהן יש מצור ו

ית המוטלת על כל מוסלמי, מעניין לציין כי בשל היות המאבק בישראל בבחינת מצווה איש   

לציית לבעלה  אגורסת חמא"ס כי במצב זה יש לאישה המוסלמית זכות לצאת למאבק ואפילו ל

העלול לדרוש ממנה שלא לצאת למלחמה. זוהי גישה מעניינת העומדת בניגוד לתפיסה המסורתית 

  79בנחיתות אל מול הגבר.והיא נמצאת  לאישה יש חובת ציות לגברלפיה  ,המקובלת

  

  

כל  ה,. מבחינתחמא"סחשוב מבחינת פעולה אמצעי כגם היא נתפסת האומנות  תפקיד האומנות:

 מדוברכל עוד  . זאת,סוג אומנות הוא טוב והכרחי על מנת לפתח את התודעה האסלאמית

דדים הנשגבים באדם "אומנות העוסקת בצ :ס"חמאולפי הגדרת  אמיתית. אומנות אסלאמיתב

הילית האסורה המתמקדת בצד הפיזי והגשמי של האדם. אהאומנות הג'לעומת  ,ומרוממת אותו"

ומעוררת בנפש  כוח, דינאמיות, מחדשת את פעילותושהאומנות מעניקה לאדם  נתטוע חמא"ס

מצב אחר אין דרך לתקן את שחוץ ממעבר ל נתטוע חמא"סמשמעויות נשגבות והתנהגות נאותה. 

  80.ולזנוח אותה ין להקל בה ראשוהאומנות עוזרת בעניין זה, לכן א הרגרסיה

  

  מסקנות 4.5

התנועה המצטיירת מהאמנה היא תנועה אסלאמית, קיצונית ולוחמנית. הנוכחות החזקה של    

יהדות ולמערב הם מרכיבים בולטים מאוד באמנה. האמנה משקפת תמונה של להשנאה לישראל, 

לסטין מהשלטון הציוני שחרור פ. תנועה אסלאמית אדוקה, השואפת להקים מדינה אסלאמית

  הוא רק השלב הראשון כדי להגשים מטרה זו. 

  

יה ב"פרוטוקולים של זקני האמנה משלבת בין אנטישמיות אירופאית מודרנית, כמו זו המצו   

בחצי האי ערב היהודים נכונות אנטישמיות אסלאמית קדומה שנבעה מחוסר ציון", לבין 

  מוחמד. א להתאסלם ולשתף פעולה עם חזונו של הנבי

  

והיא לא מכירה  באמנה אין הכרה בפתרונות מדיניים. וחסר פשרות האמנה היא מסמך קיצוני   

ה שהיהודים באפשרות שתקום מדינה שאינה מוסלמית באף חלק משטחי "פלסטין". עצם העובד

נחשבת כסיבה המרכזית לצורך ההכרחי בג'יהאד כנגד ישראל, של כל  שולטים כיום בירושלים

  מי בעולם.מוסל

  

נגד הכיבוש הציוני, טוענת שהמדינות הכללי התנועה מתיימרת להיות המנחה של המאבק    

כל מוסלמי חייב להשתתף בה, ושכל התנועות שהמוסלמיות והערביות צריכות לתמוך בה, 

  להגיע למצב בו פלסטין תשוחרר. ס בשביל"חמאלדרכה של  הסכיםהפלסטיניות צריכות ל
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 "שם", שם. 
79
  "שם", סעיף שניים עשר. 
80
  "שם", סעיף תשעה עשר. 
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  המישור המעשיתוח ני: שלישיפרק  .5

  

מציגה  ס"חמאש ,ות האידאולוגייםבין הרעיונ מתאם קייםבפרק זה של העבודה אבדוק האם    

ביחס לנושאים  הא מציגיוהעמדות שה ת שלה בשטחלבין הפעילו ,באמנתה ובמצע הבחירות שלה

  .הלכה למעשה השונים

  

ל חלק יעסוק בסוגיה שנבחנה כ .ניתוח של מסמכי המקור, הפרק יחולק למספר חלקיםל בדומה   

  במסמכים האידאולוגיים. להלן פירוט החלקים:

  

מתייחסת לאויבים שהגדירה לעצמה באמנה במשך  ס"חמאכיצד  נבדוקהיחס לאויבים:  •

 שנות הפעילות שלה.

 

 התייחסה למקורביה, לכאורה, בצורה המתבקשת ס"חמאהיחס למקורבים: נבדוק האם  •

א ת כפי שהיא מתייחסה בהם ומדוע הינהג ס"חמא כיצד וע"פ מה שכתבה באמנה ?

  לכל מקורב. תמתייחס

 

שיטות הפעולה של את  נבדוקו ס"חמאהמבנה הארגוני של  נציג אתשיטות הפעולה:  •

 הכלכלי והצבאי. ,במספר תחומים כמו: התחום החברתי, הדתי, הפוליטי ס"חמא

 

 . בסיומה של ההשוואהישור המעשיהשוואה בין הנאמר באמנה לבין המ נערוךחלק  סיומו של כלב

  .  מסקנותנציג את ה

  

  

  יחס לאויביםה 5.1 

  

בשם "הכיבוש  , המוזכרת בדרך כללהם: הציונותיניבהוגדרו מספר אויבים  ס"חמאבאמנת ה   

ניהם: "הכוחות יכינויו וב שללת או "היהדות הנאצית", המערב על והציוני", מדינת ישראל, היהד

ת הצלב", "המזרחנים מזרח הקומוניסטי והמערב הקפיטליסטי", "מסעוהאימפריאליסטים", "ה

- באמנה שוניםהצגת היהודים בחלקים בירה סתכזכור קיימת באמנה וכדומה.  והמיסיונרים"

היא מציגה ומנגד  לו לחיות תחת שלטון האסלאם בשלוםמצד אחד היא מראה שהיהודים יוכ

  האסלאם צריך להיאבק בהם ולהרוג אותם.ש ,אותם ככובשים נאציים מונגוליים אכזריים

ולהחדיר את רעיונותיהם  היא להשתלט על המזרח התיכון שמטרת כל האויבים טענה ס"חמא

יש להיאבק בהם ניהם. יב הקשה אחת ולא מבדילירואה באמנה את כל האויבים כמ ס"חמאאליו. 

, יתרה מכךסלמים. של המו מערכת הערכיםאת  והם עלולים לזהם בגלל שרעיונותיהם כופרים

בכך את מרחיקים ופיסי במזרח התיכון -מדיניגורמים לפיצול  יםאימפריאליסטיההאויבים 

  איחוד האסלאמי. הרעיון מימוש 
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מעצמת העל   -ובמסגרתו ניהם:  ישראל, המערב, יויבים ובאל ס"חמאנעסוק ביחס  חלק זהב   

בשטחים המוחזקים  ל מטעם האו"ם הפוע – ארגון אונר"אוארצות הברית, האיחוד האירופי, 

. בסוף הפרק יובאו המסקנות וההשוואה עם ובמדינות ערב למען הפליטים הפלסטינים

   האידאולוגיה. 

  

  ישראלליחס ה 5.1.1

מטרת העל של  ,עם ישראל היא מערכת סבוכה ומסובכת. מצד אחד ס"חמאמערכת היחסים של    

 צד שני,מ 81.על חורבותיהאסלאמית ינה מדשל היא השמדת מדינת ישראל והקמה  ס"חמא

יש  2007רצועת עזה בשנת ההשתלטות על . מאז ישראלהסמוכים לפועלת באזורים  ס"חמא

מצד ש מכאן,רצועה. הגבול משותף עם ישראל דרכו מועברות סחורות הכרחיות לקיום  ס"חמאל

על מערכת  מנסה לשמור . מצד שני היאמנסה להתנגד בכל צורה שהיא לישראל ס"חמאאחד 

והעימותים בין  נגד ישראל ס"חמאיחסים שתאפשר מגעים עמה. על הפעילויות הצבאיות של 

. בפרק ס"חמאשיטות הפעולה הצבאיות של ב העוסקפרט בעיקר בתת הפרק א ,לישראל ס"חמא

 ס"חמאפרט בעיקר על המקרים בהן הייתה הידברות או ניסיון להידברות בין מדינת ישראל לאזה 

  הבין מה המשותף בין כלל הניסיונות.נסה לאו

היו לטענתה, במסגרת לא צבאית עם ישראל,  יםדהיחי ים, המגעס"חמאבתחילת הפעילות של    

, באמצעות חיילים שנחטפו על ידי פעילי חמא"ס. ליצור מעין חילופי שבויים עם ישראלניסיונות 

: באותה עת היו החטופיםר. וכנה לשאת ולתת עם ארגוני טרוישראל באותן שנים לא הייתה מ

) ונחשון 1992), ניסים טולדנו (אוקטובר 1989), אילן סעדון (מאי 1989אבי סספורטס (פברואר 

  בסופו של דבר כל החטופים נרצחו ולא התהוותה שום עסקה. ).1994וקסמן (אוקטובר 

רות לקיום לאפשבנוגע   ס"חמאמהצד הישראלי ומצדו של  דיבוריםהחלו להישמע  1994מסוף    

) שתמך במשא ומתן עם שר המשטרה משה שחל ( שא ומתן בין הגופים. בין הישראלים היומ

סגן שר הביטחון) שתמך במשא ומתן כל עוד ( גור רדכי (מוטה), ואת מס"חמאהצדדים המתונים ב

ראש הממשלה, יצחק רבין, בזכות קיומה של מדינת ישראל. לעומתם  ס"חמאתהיה הכרה של 

   82את האפשרות למשא ומתן בין הגופים.באותה עת בירדן דחו  ס"חמאנציג ו

  

 ס"חמא, שני המנהיגים המשמעותיים של 2004לאחר חיסול יאסין ורנתיסי על ידי ישראל, בשנת   

"אין חיסולים אין  - ישראלביחס ל ס"חמא חדשה אצלמדיניות התקבעה באותה תקופה, 

גיו ולמנוע חיסול טוטאלי ית לשמור על פעיליו ומנהעל מנ אתמדיניות זב נקטה ס"חמאפיגועים". 

עקרון הסבלנות.  -של התנועה מצד ישראל. העיקרון המנחה של רעיון זה הוא עקרון ה"ַסְּבר" 

יאסין. העיקרון אומר שבזמן שידך  אחמדעל ידי הנביא מוחמד ויושם גם על ידי  נקבעעקרון זה 

בזמן זה עלייך לחזק  .עילויות שעלולות לסכן אותךלשמור על סבלנות ולמתן בפ עליך על התחתונה

לבין מבצע  של יאסין ורנתיסי את עמדותיך ולהתכונן לעימות עתידי. בתקופה שבין חיסולם

. וישראל להתמיד בהסכם, עם מספר חריגות ס"חמא), באמת הצליחו 2009-2008"עופרת יצוקה" (

                                                           
מרכז , (תל אביב: ןדת ולאומית בישראל ובמזרח התיכומתי שטיינברג, "דת ולאומיות במשנת החמאס", בתוך:  81

  .145), עמ' 2002יצחק רבין לחקר ישראל/עם עובד, 
 להלן: שטיינברג, "שם".

 –, (תל אביב: משרד הביטחון פרופיל של תנועת החמאס –טירור בשם האסלאם יעקב חבקוק ושכיב סאלח,  82
  146), עמ' 1999ההוצאה לאור, 

  .שםלהלן שכיב וסלאח, 
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ל של כמה מפעילי התנועה, משום שרובם התנהגות תוקפנית כלפי ישרא חריגות אלו היו תוצר של

חריגות אלה הביאו גם תגובות של הצד הישראלי, בדרך כלל כנגד המפעילים  .לא ידעו על ההסכם

הצליחה ליצור מצב  ס"חמא. בכך ס"חמאולא כנגד ההנהגה הבכירה של  הפיגועיםהישירים של 

זאת היתה תקופה  .2008עד שנת  2004משנת  ס"חמאשלא חוסל ולו חבר אחד מהנהגת 

 ואת ההשתלטות של 2006במיוחד שכן היא כוללת את הבחירות הפלסטיניות של שנת משמעותית 

  83עזה. רצועת - מעוזם המשמעותי ביותר על ס"חמא

  

לגבש מסמך בעזרת נציג זר,  ס"חמאבשליט, ניסו גלעד , לפני חטיפת 2006בתחילת יוני    

ויתרה על רעיון  ס"חמאו הפעם הראשונה בה הנהגת הייתה ז .קיום בשלום"-שכותרתו היא "דו

"הפסקת האש" ועברה לכיוון של "שלום" ו"קץ הסכסוך המזויין". המגעים התנהלו בצורה 

פעולת  , מנהיג הזרוע הצבאית של חמא"ס, הורה על ביצועחשאית ועקבית עד שאחמד ג'עברי

פעולת החטיפה  בשל. ס"חמאהחטיפה של החייל גלעד שליט ללא ידיעת הדרג המדיני של 

ההסכם. לאחר חטיפת שליט הגיש המתווך הזר  הפסיקה ישראל את המגעים לקראת חתימת

אלד משעל. התיקון לא נשקל ברצינות על ידי ראש הממשלה 'עדכון למסמך שנעשה על ידי ח

דיון מעמיק יותר דיסקין). ההצעה גם לא הובאה להישראלי (אהוד אולמרט) וראש השב"כ (יובל 

   84קרב חוגים נוספים בממשל ובצמרת הצבאית.ב

מחבלים ששוחררו  1027שוחרר החייל החטוף גלעד שליט תמורת  2011לאוקטובר שנת  18- ב   

לגרום לישראל לשלם מחיר גדול מכפי שיכלה לתאר. אחת  ס"חמאהצליחה בשני שלבים. בכך 

לעד פתח אותי שכן, גחשש למצבו הברי הייתה לשחרר את החייל ס"חמאהסיבות שהניעו את 

אחמד ג'עברי להרוויח מעסקת שליט רווח עצום הצליח חרורו. בכך בשביתת רעב סמוך למועד ש

   85חרורו.דת הפתיחה בה התחיל את התנאים לשיחסית לנקו

  

  

ליצור מגעים עם ישראל  ס"חמאה ת, ניס2007, בשנת על רצועת עזה ס"חמאלאחר השתלטות    

הפסקה טוטאלית של כל  ההציע ס"חמא. על רצועת עזהטל שהועל מנת לפתוח את הסגר 

 ר להכניס ציוד הומניטארי:אפשבתמורה לכך היא דרשה מישראל ל פעילויות הטרור מהרצועה.

 תפסיקלא  ס"חמאשאם מצידה גרסה ישראל  .ועוד משאבים הכרחיים פות, מזון, חשמל, מיםורת

. בסופו של דבר, עקב לחץ מצרי גהוכך אמנם נה קטןירק הסיוע לרצועה  – את הפיגועים

   86להכניס ציוד הומניטארי וסחורות לעזה. ישראל ובינלאומי, התחילה

  

לאיזו "רגיעה" או "הפסקת חמא"ס  מההסכי ,שהתרחש בעזהצבאי ישראלי  לאחר כל מבצע  

הפסיקה את  חמא"ס פשוטבפועל  ביחד עם מצרים. אש", שהתוותה בדרך כלל על ידי ישראל

בכל הפעמים ההסכם מתקבל או דרך מתווך זר, בדרך כלל מצרי, או בהחלטה ישראלית הלחימה. 

  קשר ישיר עם ישראל.  הלא יצר ,בכל אחת מהפעמים ,ס"חמאצדדית. - חד

  

                                                           
  .92-101), ע"ע 2012(ירושלים: כתר, , להכיר את חמאסשלומי אלדר,  83

  להכיר.להלן : אלדר,      
  .222-241, ע"ע שם 84
  .333, עמ' שם 85
 .273-274, ע"ע שם 86
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  היחס למערב 5.1.2

  ארצות הברית:

לחצה  2005בשנת  ,. למרות זאת1997כארגון טרור משנת  ס"חמאארצות הברית מגדירה את    

רשות לשל בחירות דמוקרטיות מלאות  קיומןת על ממשלת ישראל לאפשר ארצות הברי

ארצות  החליטה חמא"ס בפעם הראשונה בתולדותיה לקחת חלק. . בבחירות אלוהפלסטינית

בחירות, תזנח את דרך הטרור ותצטרף בשל ההשתתפות בתתמתן  ס"חמאש העריכההברית 

קבל אחוז תלא  ס"חמאכי  היות הבחירות נוגע לתוצאוב CIA-לממשל פלסטיני. כמו כן הערכות ה

במעין  חבור לאש"ףת ס"חמא . בשל כךמשמעותי מספיק מקולות הבחירות כדי להקים ממשלה

בהן  להתמודד בבחירות ס"חמאל ישראל . בגלל הלחץ האמריקני אפשרהממשלת אחדות לאומית

 ס"חמאר למצב בו טעות זו של ארצות הברית גרמה בסופו של דב .ס"חמאניצחה בסופו של דבר 

  87עזה. אזור רצועת להשתלט על ההצליח

  

  האיחוד האירופי: 

טרוריסטית גם  ולא כתנועהלהיתפס כתנועה פרגמטית  ס"חמאניסתה  2006-הבחירות בלאחר    

מרשימת  ס"חמאבעיני הפלסטינים וגם בעיני המערב. לשם כך הוקם מטה שמטרתו היא הוצאת 

שכן  . זאתחשאיותב עם אנשי מפתח אירופאיים ס"חמאו חברי ארגוני הטרור. במטה זה התייעצ

ארגון כמרבית האירופאים לא רצו שעמיתיהם ידעו שהם מקיימים מגעים עם ארגון שנחשב 

   88טרור.

 ס"חמאשל  ה, נעתר בית הדין הגבוה לצדק של האיחוד האירופי לדרישת2014לדצמבר שנת  17-ב

על  הרעריע ס"חמאשל האיחוד האירופי. הסיבה שלהסיר את הארגון מרשימת ארגוני הטרור 

שהוא לא זכה לשימוע הוגן ולהצגת ראיות לכך  תה הטענהברשימת ארגוני הטרור הי הצבתה

מצדו. העתירה התבססה על תקדים שנוצר עקב פנייה דומה של ארגון "הנמרים הטמילים" מסרי 

כארגון טרור  תעדיין נחשב ס"חמאהאיחוד האירופי הדגיש כי מבחינת האיחוד  ,לנקה. עם זאת

רוסיה,  ,(גוף הכולל את ארה"ב הקוורטט . זאת המסגרת מדיניותלמרות החלטת בית הדין

את הטרור, להכיר בישראל ולכבד את  חלזנו ס"חמאשאומרת שעל  האיחוד האירופי והאו"ם)

    89ההסכמים הקודמים שנחתמו עם ישראל.

  

  פעילות אונר"א

 UNRWA – United Nation Relief and Works Agency for Palestineארגון אונר"א (   

Refugees in the Near East ,סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטי פלסטין ") ובעברית

תחומי הוא ארגון סעד של האו"ם למען הפליטים הפלסטיניים. הארגון עוסק ב "במזרח הקרוב

- לסטינים. אונר"א אומרת שהיא תומכת ביותר מוסעד לטובת הפליטים הפ בריאות, חינוך, דיור

                                                           
87 Foreign Terrorist Organizations, CIA site 22/11/2014, נדלה בתאריך  .

ww.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htmhttp://w  
.  28/12/2014), נדלה בתאריך ALMONITOR) ,19/12/2014אתר שלומי אלדר, "אירופה מחבקת את חמאס",  88
-list-terrorist-hamas-monitor.com/pulse/iw/contents/articles/originals/2014/12/israel-http://www.al

gaza.html-liberation-union-european  
, הארץ אתר עיתוןברק רביד, "בית הדין של האיחוד האירופי הורה להסיר את חמאס מרשימת ארגוני הטרור",  89
  http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2514599. 22/12/2014), נדלה בתאריך 17/12/2014(
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פליטים פלסטינים החיים בשטח הרצועה, כלומר במרבית תושבי הרצועה (כיום חיים  מיליון 1.2

  90). מיליון תושבים  1.8-ברצועה כ

עם  באיזור רצועת עזה.בפעילויותיו חמא"ס  הרגון מערבי, לא פגעשל אונר"א אלמרות היותו    

( מרביתם  לפעילי אונר"א ס"חמאלהעברת הנחיות של  ים סימניםהזמן מתגלככל שעובר  ,זאת

  בין שני הארגונים: פלסטינים תושבי הרצועה) ולמערכת הקשרים

, בה נראים כמה 10פורסמה כתבה בערוץ הטלוויזיה הישראלי, ערוץ  2005-כבר ב •

 UNירור נכנסים לאמבולנס שכתוב עליו בב היורים על חיילי צה"ל, מחבלים חמושים

בולנס מאזור אמצעות אותו אמ(האומות המאוחדות), של ארגון אונר"א, ומפונים ב

התקרית. באותה כתבה נמסר שראש מחלקת המבצעים של אונר"א דאז, ליונל בריסון, 

כי הם לא מפנים אנשים זאת בטענה  ,טען כי אותו נהג ביקש מהחמושים לרדת מהרכב

שאם הוא לא ייסע ישר לבית החולים הם יהרגו החמושים אמרו לנהג  .המחזיקים נשק

91אותו.
 

כדי להחדיר בהם תכנים  במחנות קיץ לילדים תמשתמש ס"חמאכבר כמה שנים ש •

מקיים מחנות  ,אונר"א ,צבאיים. מצד שני-אסלאמיים ופוליטיים, בשילוב אימונים סמי

קיום,  קף נרחב בהם הוא מנסה להעביר ערכים אוניברסאליים כמו שלום ודויקיץ בה

לאונר"א, וחלק  ס"חמאבשילוב פעילויות ספורטיביות. מחנות הקיץ גורמים ליריבות בין 

לדוגמה: הצתת מחנה קיץ של  לפגוע בפעילות המחנות של אונר"א, מתושבי עזה מנסים

 תלא מבצע יאלכאורה מגנה את האלימות אך ה ס"חמאאונר"א וסגירתו בכוח של מחנה. 

92שום מעשה בנידון.
 

הצהרה שאוסרת על בתי הספר של אונר"א להחזיר את לימודי השואה  מהפרס ס"חמא •

. אונר"א הכחישה שהיא תכננה היא המצאה יהודית ציוניתלבתי הספר, בטענה שהשואה 

2012.93השואה לתוכנית הלימודים של שנת  תכני להכניס את
 

" בבית ספר של אונר"א כמאגר טילים בתקופת מבצע "צוק איתן ההשתמש ס"חמא •

94ובמרפאה של אונר"א כמבנה ממולכד. פעולה זו אף זכתה לגינוי באו"ם.
 

  

  

  

                                                           
90 Gaza Strip, Unrwa site –Where We Work  17/12/2014, נדלה בתאריך .-we-http://www.unrwa.org/where

strip-work/gaza  
מרכז המידע  "אמבולנס אונר"א כ"שרות מוניות" לפינוי מחבלים חמושים משדה הקרב בשכונת זייתון שבעזה", 91

http://www.terrorism-.  22/11/2014), נדלה בתאריך 1/6/2004, (למודיעין ולטרור, המרכז למורשת המודיעין 

info.org.il/he/article/272  
נוצלו מחנות הקיץ ברצועת עזה ע"י ממשל חמאס והזרוע הצבאית של חמאס לשילוב פעילות  2011"גם בקיץ  92

מרכז המידע למודיעין ולטרור, המרכז צבאיים", - חברתית עם אינדוקטרינציה אסלאמית ופוליטית ואימונים סמי
http://www.terrorism-. 5.12.2014), נדלה בתאריך 7.8.2011, (למורשת המודיעין (מ.ל.מ.)

info.org.il/he/article/17868  
מרכז מתנגדים נמרצות להכליל את לימודי השואה בבתי הספר של אונר"א", "חמאס וגופים נוספים הודיעו, כי הם  93

. 24/12/2014), נדלה בתאריך 24/10/2012, (המידע למודיעין ולטרור, המרכז למורשת המודיעין 
le/20408info.org.il/he/artic-http://www.terrorism 

, אתר עיתון מעריבאייל עופר, "הרג בחסות האו"ם: כך מתדלקת אונר"א את תעשיית הטרור ברצועה",  94
. 24/12/2014), נדלה בתאריך 9/8/2014(

r9VQ=FMMGKhttp://www.maariv.co.il/news/new.aspx?pn6Vq=E&0 
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  מסקנות 5.1.3

על מנת מתווכים לא פעם ב ה, השתמשתקיצוני תפונדמנטליסטי ה תנועת, על אף היותס"חמא   

 ך מתוך הבנהעושה כ ס"חמאמשא ומתן עקיף.  לנהללערוך שיחות הפסקת אש עם ישראל ואפילו 

 המצליח תהא לא הייסביר להניח כי ה ,"הכל או כלום" בגישה של נוקטת התמשום שאם הי

 הכאויבי הלעצמ העם מי שהגדיר האת יחסי תמנהל ס"חמא 95היום. תא נמצאילהגיע למקום בו ה

  סיכוי להרוויח משהו מן העסקה.   הרק בעת הצורך ורק אם יש ל באמנה

  

קות של ברית המועצות, היא מגמה ברורה למערב, לאחר ההתפר ס"חמאמגמת השינוי בין יחס    

את המערב ככלי חשוב על מנת לנהל ממשל פנים פלסטיני יציב ולכן  תמקבל ס"חמאמאוד. 

אומנם מעדיפה סיוע שמגיע מהזירה הערבית  ס"חמאתו על יחסים קרובים. ימעוניינת לשמור א

כל עוד הוא מותאם האסלאמית במזרח התיכון, אבל היא לא פוסלת סיוע כמו של אונר"א  וא

עם גורמים שאינם שותפים להשקפות עולמה. זאת  קשרלא תומכת בכל  ס"חמאלשאיפותיה. 

כמעט לא מנהלת מגעים עם ארצות הברית ועם מדינות מהאיחוד האירופי, כמו  ס"חמאהסיבה ש

ארגון התנגדות  ס"חמאב ישנם גורמים במערב הרואיםשגם הן לא יוצרות מערכות יחסים איתה. 

התבטאויות פרגמטיות בבמסמכים ו גורמים עושים שימושולא ארגון טרור. אותם  טימיגיל

עשוי  2006משנת  ס"חמאמצע הבחירות של  ,דוגמהבאור חיובי יותר. ל ס"חמאשמציגות את 

יחס העויין כתנועה שזנחה את ה ס"חמאבמדינות מערביות כדי להציג את  ס"חמאלשמש תומכי 

  .  מצעזאת משום שישראל לא מופיעה כלל ב .לישרא ואת השאיפה להשמדת

  

לאידאולוגיה שלה בכל הקשור באופן מוחלט לא נשארה נאמנה  ס"חמא נאמנות לאידאולוגיה:

מגעים ת עמה א יוצרוהי בצורה תמידית קשרים עם ישראל מקיימת ס"חמאליחס לאויבים. 

, שקט ביטחוני, סיריםקבל חזרה אבין אם ל  - סיכוי ממשי להרוויח מהמגעים כאשר יש לה

 תא עובריוכדומה. בכך ה ושל התושבים ברשותה ס"חמאמוצרים בסיסיים לקיום הפעילות של 

קיום של אותה כאלו הם בבחינת הכרה במגעים  .מגעים עם ישראל של אי קיום על עקרון חשוב

בתוקף. למרות זאת, כל מגע של  קבל בכלמסרבת ל ת חמא"סאמנ, שאותה "ישות ציונית"

בשירותים  תלא משתמש ס"חמא .ס"חמאמבחינת ואילוץ עם ישראל הוא בגדר הכרח  ס"מאח

אותה תפיסה אידאולוגית שמניעה  . זאת בשללבקש מישראל בקלות היכול תההי יאבסיסיים שה

רצועת יותר בקשר עם ישראל בעיקר לאחר ההשתלטות על להיות  ההתחיל ס"חמא. ס"חמאאת 

  . כלכלית כנראה הייתה מתמוטטת עזה ללא קשר עם ישראל. עזה

  

לכן יש  .במצע, ולא כפי שכתוב באמנה האת רעיונותי הכפי שהציג תס נוהג"בקשר למערב, חמא   

 ס"חמאלו הוא שאלכמו בסוגיה הישראלית. המשותף  הגדרות מוחלטות ובקביעות נחרצותבעיה ב

" באמנה. ד מ"אויביהלהפיק מקשר או מגעים עם כל אח הא יכולמנסה לזהות את הרווח שהי

מנסה גם להצטייר בצורה חיובית בעיני המערב, כדי להפיק מקשרים עם המערב תועלת,  ס"חמא

  כמו סיוע, הכרה, ותמיכה. 

  

                                                           
-233), ע"ע 1999ספרי חמד  –, (תל אביב: ידיעות אחרונות אלימות ופשרה –זמן חמאס שאול משעל ואברהם סלע,  95

235.  
  .שםלהלן: משעל וסלע, 
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 ,לאמנה בגלל האינטרסים של התנועה. למרות זאת נהנאמ הלא נשאר ס"חמאבסופו של דבר,    

ראל, בעיקר כשכל שנתיים מתרחש כלפי יש ס"חמאלא ניתן להצביע על שינוי מהותי בעמדת 

בישראל מבחינה אידאולוגית למרות  הלא מכיר ס"חמא .ס"חמאעימות צבאי בין ישראל ל

הבין שהוא יכול להפיק מקשר טוב עם  ס"חמאההכרה בפועל. בקשר למערב המצב אחר, משום ש

 ת אתבמידה מסויימ תהא באמת שיניה . בשל כךהמערב רווח עצום שיוכל לשמש אותו בהמשך

     96הקו המוצג באמנה לקו המוצג במצע.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
96
 .350-364ע"ע  להכיר,אלדר,  
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  ביםרקומהיחס ל 5.2

  

והיא מעוניינת לשתף עמם פעולה, או כמה גופים שעשויים לתמוך בה  וצגיםמ ס"חמאה תבאמנ   

ות בכל אופן לא להיות איתם ביריבות. בין הגופים שהיא מציינת: התנועות הלאומיות הפלסטיני

  ובראשן אש"ף, התנועות האסלאמיות, והמדינות הערביות והאסלאמיות. 

כתומכים הראשונים במעלה  רואה את עצמה באמנה משתפת איתם פעולה, ורואה אותם ס"חמא

  המצב בשטח שונה. ,לתנועה. למרות הרצון האידאולוגי לשותפות

  

  אש"ף : מקרה חקר –ים טינילארגונים לאומיים פלסיחס ה 5.2.1

התנועות הלאומיות הפלסטיניות הן תנועות שמאמינות שצריך להקים על שטח ישראל מדינה    

אלא על  ,תות על התפיסה הדתית האסלאמיתתפלסטינית לאומית, כמו מצרים וירדן, שאינן מוש

התנועה הלאומית הפלסטינית הגדולה ביותר הוא ארגון אש"ף, שהוקם בשנת התפיסה הלאומית. 

הוא ארגון  בהםהגדול והמשמעותי   - ארגונים לאומיים קואליציה של כמהוה מהו . אש"ף1964

  שנציגיו כיום שולטים בגדה המערבית. ,פת"ח

  

לאש"ף כארגון לאומי פלסטיני משמעותי, כמקרה מדגים ליחס  ס"חמאכעת אציג את היחס של 

  פלסטיני. מילארגון לאו ס"חמא

  

באש"ף  הא נתקליחילת האינתיפאדה הראשונה, הבאופן רשמי, בת ס"חמאשל  המרגע היווסד   

מבחינה  .הווהתשל החברה הפלסטינית המ אידיאולוגית ומעשית בשטח מובילהפת"ח, כארגון בו

  . השזה עתה נולד ס"חמאארגון מתחרה לזאת נתפס אש"ף כ

  

ידידים או אפילו אחים.  יחסים שביןלאש"ף כ מערכת היחסים בינהאת לכאורה  המציג ס"חמא

שמתנה  תדתיתנועה א יה ס"חמאיש מחלוקת אידאולוגית חריפה בין שני הארגונים:  ,ות זאתלמר

לאומיות בגל בחילוניות ודואש"ף  הלעומת בלבד. את הקמתה של פלסטין כמדינה אסלאמית

 ה כזאת, שכן מלחמעל מנת לא להידרדר למלחמת אחים ואש"ף עושים מאמצים ס"חמאערבית. 

 –את אש"ף כארגון "לא דתי"  ההגדיר ס"חמאהפלסטינית מכה קשה.  חברהעלולה להנחית על ה

בדרך כלל  ס"חמאלהידבר אתו (ולא "אנטי דתי" כמו שהגדרה מתונה באופן יחסי המאפשרת 

של העם הפלסטיני, והבלעדי מהגדרת אש"ף כנציג יחיד  התמיד התחמק ס"חמא). כמו כן, המגדיר

. עם לא להתקיף את אש"ף באופן ישיר ההקפיד ס"חמאבו. התחרות ל עצמהעל מנת לאפשר ל

לפיה תפיסה את ה תשוללו הראשונה את אופייה הדתי של האינתיפאדה הדגישה ס"חמאזאת 

על הטפה למלחמת אזרחים  האסר ס"חמאהובלה בידי אש"ף. ו האינתיפאדה הזאת נוצרה

לא שינתה  ס"חמארבה, יבפלסטין עקב הצורך להתמקד במלחמה מול האויב. למרות הרצון לק

זאת, גם אם ישנם מקרים של דמיון בשיטות  להתקרב לאש"ף. אוצר המינוחים שלו כדיאת 

 ס"חמאלדוגמה: בחירת השימוש של  .חשוב מאוד לשמור על היחודיות שלה הפעולה. לחמא"ס

בקנה אחד עם רעיונות  . בפועל זה עומדכאמצעי הפעולה המרכזי "לוחמת הג'יהאדמונח של "ב

"באמנה  .1968חה מחדש בשנת וסונ 1964שנכתבה בשנת  "פלסטיניתבעו "באמנה האש"ף שנק

" הוגדר המאבק המזויין כ"דרך היחידה לשחרר את פלסטין" וכ"אסטרטגיה ולא פלסטיניתה



 

34  
 

טקטיקה". האמנה נכתבה כך שלא יהיה מתן אפשרות של משא ומתן, שיהיה כרוך בפשרות 

, רב לאשף, מבלי לשנות את רעיונותיהת עצמו כמקוניסה להציג א ס"חמאטריטוריאליות. כך 

  97.וכמובן תוך הדגשת המונח ג'יהאד לשם הדגשת היחוד האסלאמי של חמא"ס בהשוואה לאש"ף

על רקע התמשכות האינתפיאדה ותחילת הדיבורים על הסכם אפשרי בין ישראל לפלסטינים 

וע חתימה ומימוש של הלכה חמא"ס והתרחקה מאש"ף, תוך שהיא עושה כמיטב יכולתה למנ

 " (הגוף המחוקק של אש"ף)המועצה הלאומית הפלסטיניתהחלה להאשים את " ס"חמא ההסכם.

אף על פי שהיא לא מוסמכת לעשות כן ולא מוסמכת אף לייצג את  ,לקים מפלסטיןברצון למכור ח

 ס"חמא 1992חה יותר. באפריל לאש"ף נהייתה מתו ס"חמאהעם הפלסטיני. מערכת היחסים בין 

הפיצה כרוזים בהם  ס"חמא 1992. ביוני ס"חמאגים בשני מנהי ניסיון לחסלאת פת"ח ב האשימה

שפת"ח תכנן לחסל כמה ממנהיגי הארגון, ובהמשך נרשמו כמה התנגשויות אלימות בין  נטען

גישור  ננקטו מהלכילכן והארגונים. למרות זאת, מנהיגי הארגונים לא רצו המשך של המהומות 

נחתם מסמך כבוד בין הארגונים שקבע כי יש לפתור את המחלוקת  1992נים. ביוני בין הארגו

לכעס רב  מה, גרבאמצעות שיח תרבותי. חשיפת ההסכם, שהיה אמור להיות חשאי, על ידי הפת"ח

   98ממנו. ותלהתנערו ס"חמאשל  מצדה

  

וגיבשו ירדן,  רבת עמון, בירתל ס"חמאהגיעו משלחת של פת"ח ומשלחת של  1992ביולי  9- ב   

  הסכם שכלל מספר סעיפים:

 יג פת"ח ואש"ף,ה, מנתארפיאסר עהפת"ח מדגישה כי כל הידיעות שהתפרסמו, לפיהן  -

 .ס"חמאש כבוד כלפי חאינן נכונות ופת"ח רו ס"חמאנתן הוראות להתעמת עם 

את מלחמת הכרוזים וההשמצות, וכל מי שיפר סעיף זה יחשב  נהפסקתשתי התנועות  -

 ולה עם הציונים.למשתף פע

 קריאה לשמירה על אחדות לאומית כנגד הכיבוש. -

עקב התנגשויות בין התנועות לאחר ההסכם, הוקמו וועדות מעקב עליונות שכללו נציגים רבים    

 10- ועדות אזוריות לשמירת השקט. הסכם זה נחתם ב 18הוקמו  ין היתרמערביי ארץ ישראל. ב

רכז בידיהם את השליטה הרצון של שני הארגונים ל . הסכמים אלו נכשלו עקב1992ביולי 

   99.באזורים הפלסטינים

  

לפגוע גם בישראל מכמה  ס"חמאניסתה  ,1993בסביבות שנת  בזמן השיחות בין ישראל לאש"ף,   

  סיבות: 

כל פגיעה מממשת את חזון התנועה בצורה זו  .פגיעה בישראל היא אחת ממטרות התנועה -

 או אחרת. 

עשויה להכשיל את שיחות השלום, משום שישראל לא תסמוך על אש"ף  הפגיעה בישראל -

 שיוכל להשליט שקט ומרות בשטחיו.

תוכל לזכות באהדת הציבור הפלסטיני על פני אש"ף, אם היא תמשיך במאבק  ס"חמא -

  כנגד "הכיבוש", בזמן שאש"ף מנסה להידבר עם האויב. 

                                                           
  .152-154שטיינברג, "שם", ע"ע  97

  .79, עמ' שםמשעל וסלע,     
  .132-134, ע"ע שםחבקוק וסאלח,  98
  .135, עמ' שם 99
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, בעיקר על מנת לשבור את ס"חמאמצד כל התקדמות במגעי השלום האיצה ניסיונות התנגדות 

  100האמון בין מנהיגי ישראל ומנהיגי אש"ף.

  

חודש המו"מ בין ישראל לרשות הפלסטינית, טרם חזרת המגורשים של  1994באפריל שנת    

חטיפתו של באמצעות . ס"חמאהאיבה בין אש"ף להגביר את  . דבר זה1992-מללבנון  ס"חמא

בכל הנוגע ית היא חסרת יכולת כי הרשות הפלסטינ חישחמא"ס להמן, ניסתה נחשון וקסמ

כמו  נהלית ופוליטית.יאינה מסוגלת להנהיג את הפלסטינים מבחינה מ וכי היא ,שמירת הביטחוןל

מלבד הרשות  בשטח ה להראות על ידי החטיפה כי יש עוד סמכות פלסטיניתתניס ס"חמאכן, 

  101הפלסטינית.

  

ינונם של הסכמי אורך התקופה שלפני, מהלך ולאחר כחשש גדול לכל  בשורות חמא"ס שרר  

ישראל  , בתמיכתממשל עצמי פלסטיני בשטחים). האפשרות שיכונן 1993(ספטמבר  אוסלו

 . תהליך זה עלול היה להגביל אותה ולעצורס"חמאה בעיה חמורה לתוהקהילה הבינלאומית היוו

נגד להחריף את המאבק  ס"חמאהחלה  בשל כך. שלה פוליטיתהצבאית וה ההתחזקות את קצב

 הסכם אוסלוישום לפגוע ב מהאיי ס"חמאישראל וחיילי צה"ל. החרפת המאבק המזויין של 

ה תניס ס"חמא ,רצועת עזה. מצד שניבגדה המערבית וובכלל זאת בנסיגה הישראלית מאזורים ב

בר גם דמים ביניהן. בסופו של דככל שניתן לאש"ף על מנת לא ליצור סכסוך  תלהישאר מקורב

ליזום הסכמים עם אש"ף על  תהניסו ת נסיגה ישראלית משטחים פלסטיניםחמא"ס רצתה לראו

   102מנת לממש מטרה זו.

  

על הסכם  מעת לעת ניתן לשמועף הסכמים רבים. "לאש ס"חמאבמשך השנים נחתמו בין    

  קריםבגלל ריבוי המ . בפועל חלקם הגדול לא מתממש ומיושם בפועל.שעתיד להיחתם או נחתם

ואש"ף או פת"ח היו מעורבים בהם. בכל הסכם נסביר את  ס"חמאשני הסכמים ש כעת אציג

  עיקרי הסכם, ומדוע הוא בסופו של דבר נכשל.

   

ניסו חברי פת"ח  1995בשנת ):1995לרשות ( הוהצטרפות המנשק ס"חמאניסיון ההסכם לפירוק 

  ספר תנאים:לגבש הסכם ובמסגרתו מ ס"חמאופעילים מהזרוע הצבאית של 

 דין אל קסאם מתחייבים להפסקת אש.-גדודי עז א .1

 מקבלים את מרות הרשות הפלסטינית. ס"חמאהחמושים של  .2

 יצטרפו למנגנוני הביטחון הפלסטיניים ויחומשו בנשק הרשות. ס"חמאהחמושים של  .3

קסאם יהיה שווה למעמד של ניצי הפת"ח, שהתפרקו מנשקם -דין אל-מעמד גדודי עז אל .4

 את עקרונות הרשות.וקיבלו 

והם  ס"חמאהמשתייכים לישראל מתחייבת להפסיק את המרדף אחרי המבוקשים שלה  .5

 מצדם יכולים לנהל חיי שיגרה בתחומי הרשות הפלסטינית.

                                                           
 .136, עמ' שם 100
 .142-145, ע"ע שם 101
 .100-102, ע"ע שםמשעל וסלע,  102
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 . היוזם היההרעיון ליצור הסכם זה, הגיע מהמודל הישראלי של פירוק המחתרות והקמת צה"ל   

 שיצג את יחיא עיאש, : מחמד דף,ס"חמאסכם נמנו מהפת"ח מחמד דחלאן. בין מגבשי הה איש

 בסופו של דבר בשלההסכם לא יצא לפועל  רול ואבו מערוף.- סתרי, עדנאן אל- פתאח אל-עבד אל

החל הדרג הצבאי  ,רצח רבין והחלפת הממשלות שגררו את חיסולו של יחיא עיאש. לאחר החיסול

נתון מעניין הוא  יחיא עיאש. של מתקפת טרור נרחבת בישראל כ"נקמה" על מותוב ס"חמאב

  103אף פיגוע כנגד ישראל. הלא ביצע ס"חמא, 1996עד ינואר  1995אוגוסט משבתקופת המגעים, 

לפת"ח שנחתם בעיר מכה בחודש פברואר  ס"חמאהסכם מכה, הוא הסכם בין הסכם מכה:    

יוע ספק סהמלך להבטיח . במסגרת ההסכם מלך סעודיההראשון , בחסותו של עבדאללה 2007

סיוע בזירה הבינלאומית על מנת להשיג הכרה כוללת  וכן להושיט כלכלי לרשות הפלסטינית

  . ס"חמאבממשלת האחדות של פת"ח ו

  עיקרי ההסכם: 

 סכסוכים באמצעות שיחות ודיאלוג בלבד. רוןת דמים בין פלסטינים ופתואיסור על שפיכ .1

ממשלה זאת תכבד  .ל הנייהאחדות לאומי, שבראשה יעמוד איסמעי תהסכם על ממשל .2

 הסכמים החתומים על ידי אש"ף כולל ההסכמים עם ישראל. 

 המשך המאמצים לרפורמה כוללת במוסדות של אש"ף כדי להרחיב את שורותיו. .3

הדגשת עיקרון השותפות הפוליטית, תוך כיבוד הפלורליזם הפוליטי והכרה בזכויותיו של  .4

 כל פלג.

די ששני הצדדים יסכימו עליו בקלות, אך זאת הייתה נקודת ההסכם נכתב בצורה מעורפלת כ   

שתלב ת ס"חמאהתורפה שלו. שתי בעיות חמורות שההסכם לא התמודד איתן כלל היו: כיצד 

במנגנוני הביטחון של אש"ף, ומה יעשה עם הגדרת אש"ף כנציגו הלגיטימי הבלעדי של העם 

 חודשיים לאחר חתימת ההסכם.עימותים  הביאו לפרוץהפלסטיני. המחלוקות על שתי בעיות אלו 

להשתלט על רצועת עזה וניתקה אותה  ס"חמאבסופו של דבר, עקב פרוץ המהומות, הצליחה 

   104הסכם מכה.  . היתה זאת הפרה מוחלטת שלמהרשות הפלסטינית

  

. ההסכם ניסה ליצור ממשלת 2014לאפריל  23-בנחתם , ס"חמאל אש"ף בין ההסכם האחרון   

, אש"ף והג'יהאד האסלאמי. ההסכם לא יצא אל הפועל עקב ס"חמאטינית שתורכב מאחדות פלס

לאוגוסט  12- עד שער ואיל יפרח, ב-: נפתלי פרנקל, גילהיהודים חטיפתם של שלושת הנערים

פשר את הקמת ממשלת יצוק איתן" שלא א"מבצע  תחילאותה חטיפה, הל בהמשךאותה שנה. 

   105האחדות.

  

  

  

  

  

                                                           
  .203-207),  ע"ע 2005ספרי חמד,  –, (תל אביב: ידיעות אחרונות עזה כמוותשלומי אלדר,  103

  .עזהלהלן: אלדר, 
  244-247, ע"ע להכיראלדר,  104
נדלה ), YNET) ,2014/4/23אתר פתח חתמו על פיוס", אליאור לוי ויצחק בן חורין, "הסכם היסטורי: חמאס ו 105

 html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.4512518,00. 2014/11/28 בתאריך
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   האסלאמי""ג'יהאד ה תנועת: מקרה חקר  –נים פלסטיניים אסלאמיים לארגויחס ה 5.2.2

וארגונים פלסטיניים אסלאמיים בפרט, אמורים להיות הארגונים  ,ארגונים אסלאמיים בכלל   

  . בחלק זה נבדוק האם נכון הדבר.ס"חמאלהמקורבים ביותר 

  

 הארגון שממנו נוצר, ")" ("המרכז האסלאמיאסלאמי-מג'מע אל-אל"צר כפלג של כארגון שנו   

. למרות זאת ס"חמאשל  קרוב מאוד ברעיונותיו לרעיונות "האד האסלאמייהג'", ארגון ס"חמא

עקב מחלוקת  ,הוא צאצאם הישיר ס"חמאש ,"ים"האחים המוסלמנפרד מ האסלאמי" הג'יהאד"

חברתיות הכוללות דגש משמעותי יותר על שיטות פעולה  השמ ס"חמאבנושא צורת המאבק. 

הג'יהאד האסלאמי  זאת, לעומת .שיטות פעולה צבאיות (הג'יהאד)על וה) מאשר הטפה וחינוך (דע

יש  לפיוברעיון  הדגל ס"חמאראה בג'יהאד את האמצעי המרכזי לשחרור פלסטין מהכיבוש. 

לפעול להקמת מדינה אסלאמית מחוץ לפלסטין, שבסופו של דבר תפעל על מנת לשחרר את 

106פלסטין.
 

והג'יהאד האסלאמי לא חוששות לשתף פעולה,  ס"חמאמחלוקת על דרך הפעולה, למרות ה   

לקשור קשרים, ולעמוד זו לצד זו כאשר יש צורך. כך לדוגמה, הייתה התקרבות משמעותית בין 

הן יזמו כינוס בו נקבע ששיחות  ).1991( השלום במדרידכינוסה של ועידת שתי התנועות, בזמן 

ללא פתרון הולם. התנועות החליטו ולהותיר אותה בעיה הפלסטינית השלום מנסות להעלים את ה

להגדיל את היקף המאבק המזויין בישראל על מנת לסכל את ההסכמים ואת תוכנית הממשל 

   107העצמי.

 ס"חמאלתנועת  "סלאמישיתוף פעולה נרחב בין "הג'יהאד האבשנים האחרונות ניתן לראות    

ל המבצעים הגדולים בשנים האחרונות, הכוללים את: בזמן תקיפות ישראליות ברצועה. בכ

טרור של  בסיסיצה"ל תקף ), 2014( "צוק איתן") ו2012( "עמוד ענן"), 2008-2009( "עופרת יצוקה"

  לעבר ישראל.  אלו מצידן שיגרו אלפי רקטות .שתי התנועות

ש צורך שיכוהג'יהאד האסלאמי, משתפות פעולה בעת מלחמה  ס"חמאלדעתי, ניתן לראות ש

מתרכזת  "הג'יהאד האסלאמי" .בנושאים שונים עוסקותעם זאת שתי התנועות . כוחהפעיל ל

  מאמצים פוליטיים, חינוכיים ודתיים. מאבק הצבאי,משלבת ב ס"חמאבמאבק הצבאי בלבד, ו

  

בין הארגונים . ס"חמא" לחזבאללה" השיעי לבנונמן הראוי לציין גם את הקשר הטוב בין ארגון    

טרור  יפיגוע תתיאום בטחוני, מסחר באמצעי לחימה, ושימוש בשיטות לחימה דומות. שיטקיים 

) 1982המתאבדים נלקחה במקורה ממכוניות התופת שהתפוצצו בלבנון באסון צור הראשון (

 זהור-אל 'מרגשגורשו ל ס"חמאלפעילי  "חזבאללה"סייעה ). כמו כן, 1983אסון צור השני (בו

  108.בות רצח טולידנובעק 1992בלבנון בשנת 

  

  

  

                                                           
: מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון , (תל אביברדיקליזם פלסטיני: תנועת הג'האד האסאלמימאיר חטינה,  106

  .61-62ואפריקה), ע"ע 
  .שםלהלן: חטינה, 

 .68-69, ע"ע שם 107
.  23/12/2014), נדלה בתאריך 6/6/2012, (אתר משטרת ישראלאסונות צור",  –שנה למלחמת של"ג  30" 108

http://www.police.gov.il/history/fullArticleText.aspx?aid=271  
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  מקרי חקר : מצרים, איראן וסוריה –ת היחס למדינות ערביות ואסלאמיו 5.2.3

סלאמיות אחרות, נדגים את עצמה ביחס למדינות ערביות וא רואה ס"חמאעל מנת לברר כיצד    

  : בולטותאת יחסה עם שלוש מדינות 

 .ס"חמא תנועת האם של – ארץ המוצא של "האחים המוסלמים" –מצרים  •

 .מדינה מוסלמית לא ערבית –רכז האסלאם השיעי מ – איראן •

  ם.עלאוויערבית הנשלטת ע"י מדינה  –סוריה  •

 ס"חמאנסה לגבש את הקווים המשמעותיים ביחסי א מדינות מדגימות אלו בעזרת שלוש

  והמדינות הערביות והאסלאמיות. 

  

  מצרים:- ס"חמאיחסי 

קשר הדוק ליחסים בין מצרים לארגון  ה, קשורס"חמא ים וארגוןמצריחסי ההיסטוריה של    

  109הוא סניפו הפלסטיני. ס"חמא"האחים המוסלמים", ש

, גם "האחים המוסלמים"הייתה רצועת עזה תחת שלטון מצרי, וכמו כל סניף של  1967עד שנת 

בפלסטין, כדוגמת  "האחים המוסלמים"השלוחה הפלסטינית נחשבה ללא חוקית. פעילים של תא 

, נכלאו במצרים ס"חמאמד יאסין ואיברהים אל יאזורי, לימים האבות המייסדים של אח

   110והואשמו בכך שהצטרפו לארגון לא חוקי.

, גרם לנתק 1967בשנת  ניתוק רצועת עזה מההשפעה המצרית, כתוצאה של מלחמת ששת הימים   

סלמים". פיצול זה בין "האחים המוסלמים" (התא המצרי) לבין התא הפלסטיני של "האחים המו

, "האחים המוסלמים"האידיאולוגי של קו הה מת, אשר סטס"חמאשל  ההוא שגרם להיווצרות

ה את סדר העדיפויות המקורי של תשינגם  ס"חמאבין הזהות הדתית והלאומית.  הבכך ששילב

  111את הכשרת הלבבות כאמצעי משני למאבק הצבאי. מה"האחים המוסלמים", בכך שש

  

תא להפלסטיני של תנועת "האחים המוסלמים", הקשר בין התא  ,הגיאוגרפי על אף הנתק   

המצרי של תנועת "האחים המוסלמים", היה קשר הדוק לכל אורך שנות השבעים. זאת בזכות 

אנשי "האחים  כלפיסאדאת, ומדיניותו הפייסנית -אל, אנואר באותה עתיא מצרים נש

הקשר בין התא הפלסטיני לתא המצרי אפשר מבתי הכלא. במצרים, אותם שיחרר המוסלמים" 

קשר ישיר עם פעילי התא המצרי  לקייםו נועה ללמוד באוניברסיטאות במצריםלרבים מחברי הת

בוגרי האוניברסיטאות המצריות את התפקידים הפיקודיים בתנועת לימים יאיישו של התנועה. 

ידאולוגית בין התא המצרי החל תהליך של התפצלות א 1978-1982לכשתקום. בין השנים  ס"חמא

את החיכוך עם חברי תנועת האם המצרית.  נהאוניברסיטה בעזה הקטיההקמת לתא הפלסטיני. 

. תא המצריבהשוואה לכמו כן, התא הפלסטיני של התנועה נהנה מיותר חופש ואפשרויות פעולה, 

רי כלפי שהגבירה את הפיקוח והרדיפות של השלטון המצ סאדאת הנשיא עקב רציחתו שלזאת 

ארגון "האחים המוסלמים". באותה תקופה מצרים הייתה מקום מאוד לא בטוח לחברי "האחים 

                                                           
  .188-189), עמ' 2014ההוצאה לאור,  -(תל אביב: משרד הביטחון  לקסיקון חמאסגיא אביעד,  109

  .שםלהלן: אביעד, 
  , שםשם 110
  , שםשם 111
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, התא הפלסטיני של התנועה לא לפיכךכאזור מוגן.  שנתפסה רצועהבהשוואה ל המוסלמים"

  112התערב בנעשה במצרים.

תנועת  בת של כתנועת, ס"חמא), 1987-1993בתקופת האינתיפאדה הראשונה (בין השנים    

על ידי המצרים כאיום  הנתפס ס"חמאה לתמיכה מצרית. ת"האחים המוסלמים", לא זכ

לכן,  לשלטון המצרי.מסוכנת אפשרית וכאופוזיציה הן החברה הפלסטינית והן על פוטנציאלי 

מצרים באותה תקופה עם זאת, בקהיר.  ס"חמאמצרים פתיחה של נציגות רשמית של מנעה 

י השלטון הישראלי, משום שמצרים לא הסגירה את הנמלטים מחשש נתפסה כנתיב בריחה מפנ

נמלטו דרך מצרים עשרות פעילים  1992-1993 שניםהאופוזיציה במצרים. בביקורת קולנית של ל

  113לסוריה ולסודאן. בדרך כלל דין אל קסאם,-אל-גדודי עזמ

 וערפאת, חזר בעזה וביריחו על ידי יאסרעל רקע הקמת הרשות הפלסטינית , 1994במאי    

פשרה ישנמלטו באינתיפאדה. פעם נוספת מצרים העלימה עין וא ס"חמאוקשי בחלק ממלשטחה 

של ישראל. כמו כן, המצרים התעלמו  התנגדותהמרות ל , זאתלנמלטים לחזור לעזה דרך שטחה

פשרו י. מנהרות אלו א"ציר פילדלפי"ב ס"חמאהמנהרות על ידי סוגית חפירת כליל מכמעט 

להרחיב את  ס"חמאל וסייעו ועת עזה במשך שני עשורים רצופיםשק ממצרים לרצהברחת נ

  114פעילות הטרור שלה.

 לבין אש"ף. המגעים לא צלחו ס"חמאסבב שיחות בין למצרים נתנה את חסותה  1995בדצמבר    

פלסטינים ומאוחר יותר גם כמתווך - אך מרגע זה, מצרים נתפסה כמתווך לגיטימי בעניינים פנים

  115.ס"חמאישראל ל בין

 ס"חמא) התחוללו שני תהליכים שעיצבו את יחסי 2004-2005במסגרת תכנית ההתנתקות (   

 םבביקורישבאה לביטוי רצועה ענייני הב גברתומצרים. התהליך הראשון הוא מעורבות מצרית מו

נית. מצרים חששה שישראל רבים של שר המודיעין המצרי, סולימאן, בישראל וברשות הפלסטי

את האחריות על רצועת עזה, וגם מהיווצרות כוח אסלאמי חמוש המסוגל לאיים  תטיל על מצרים

חתירה מתוך המצרים לגבש הסדרי בטחון עם הפלסטינים ניסו על בטחונה של מצרים. לכן, 

 ס"חמאן ולסוריה לאור התחזקות אלאיר ס"חמארגיעה. התהליך השני הוא התקרבות השגת ל

 איראןכתוצאה מחיסולו של השייח יאסין.  מחוץ לשטחים),היושבת (מפקדת חמא"ס "חוץ" 

מה שעודד חימוש מוגבר דרך  ,וסוריה הציגו את ההתנתקות כהצלחה של ההתנגדות הפלסטינית

  116המנהרות בציר פילדלפי. 

קאעדה, - שנעשו על ידי ארגון מסונף לאל 2004-2005מספר פיגועי טרור במצרים בין השנים 

שני הארגונים כיוון ש . זאת,ס"חמאויצרו אווירה שלילית בינם לבין  המצרים הדאיגו מאוד את

הללו נתמכים על ידי אוכלוסייה בדואית באזור סיני. עקב החשש מזליגת הטרור האסלאמי 

צמצם את האלימות ולהידבר עם כדי ל ס"חמאמצרים להפעיל לחץ על  לשטחה של מצרים, ניסתה

  117הנהגת הפת"ח. 

                                                           
  שם שם, 112
  שם שם, 113
  שם שם, 114
  .190, עמ' שם 115
  .191, עמ' שם 116
  שם שם, 117
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לכן  .משיך בפיגועי הטרורתאם  הפוליטי בזירה הפנים פלסטינית הבד מכוחלא החשש ס"חמא

זמנית לבקשת המצרים להפסיק את הפיגועים עד לסיום ההתנתקות ומערכת  הנעתרהיא 

  118. 2006שנת בהבחירות 

  

בממשלת  וכיריכי  הם הצהירוהתקבל בחשש רב בקרב המצרים.  2006בשנת  ס"חמאניצחון    

בעבר,  עם ישראל הסכמים שהרשות הפלסטינית חתמהתתכבד את ה רק אם היא ,ס"חמא

התנגדה לכל זאת וסירבה  ס"חמאהכרה בישראל ונטישת האלימות כדרך פוליטית.  ובכללם

  119מצרים.דרישת ל

. סף משברמצרים ל-ס"חמאאת יחסי  ההביא 2007על רצועת עזה במאי  ס"חמאהשתלטות    

מצרים כי  טענהבסיוע להפיכה. כמו כן,  איראןסוריה ומצרים גינתה את האלימות והאשימה את 

בניגוד למניעיו. בעקבות ההפיכה מצרים  תא פועלת את העם הפלסטיני וכי הילא מייצג ס"חמא

  120סגרה את מעבר רפיח והעבירה את הנציגות השלטונית שלה מעזה לרמאללה.

בתיווך בסוגיית רים המצסייעו  מאותה עת ס"חמאעל אף העכרת היחסים בין מצרים לממשלת 

  121החייל החטוף גלעד שליט.

ר למרות היחס המצרי הנוקשה, המצרים לא יכלו להישאר אדישים לצרכי הפלסטינים, שכן מעב   

. עקב החשש למצוקה הומניטרית בעזה, מצרים החיצונירפיח היווה לפלסטינים קשר לעולם 

על התנועה במעבר, עקב ניסיונות המצרים הקלו יותר  ,עם הזמן הקלה על המעבר במעבר רפיח.

ם המשיכו לנסות לקדם את האחדות המצרי 122ולחצים מהעולם הערבי.  ס"חמאהתגרות של 

. כך גם קרה במבצע "עופרת ס"חמאעמדת עלו בתוהו בגלל פלסטינית, אך הניסיונות - הפנים

  123יצוקה".

ים, שלאחר אירועי בבחירות במצר זכו "האחים המוסלמים" בהישג מרשים 2012בתחילת שנת    

. ניצחון זה המצרי פרלמנטמכלל המקומות  75%-הם זכו ביחד עם הסלפים ב "האביב הערבי".

מוחמד מורסי, נציג  2012 זאת ועוד, במהלך שנת  .ס"חמאהוביל למערכת יחסים טובה עם 

 . למרותס"חמאבקרב הנהגת גדול  גרם לסיפוק. זה , זכה בבחירות לנשיאות"האחים המוסלמים"

. במבצע "עמוד ענן" הביצע ס"חמאשמצרים טענה ש בסיני זאת היחסים הועכרו עקב פיגוע

  124., מרצועת עזה לשטחהנגד ההברחות ה פעם נוספת ולאחר מכן החלה לפעולמצרים תיווכ

 סיסי-לאפתאח -איש הצבא עבד אלועלייתו של  מתפקידו של מורסיהדחתו  ,הביאו 2013ביולי    

במטרה יסי פעל רבות על מנת לפגוע במנהרות בין מצרים לעזה סביחסים. , להידרדרות לשלטון

  125שטח מצרים.בטרור לצמצם את פעילות ה

הכריז בית המשפט במצרים על הזרוע הצבאית של חמא"ס כארגון טרור, זאת , 2015בסוף ינואר 

כוחות עקב המעורבות, לכאורה, של חמא"ס בפעולות טרור שנעשות באזור חצי היא סיני, נגד 

   126הביטחון המצרים. חמא"ס הכחישה כל קשר לפיגועים.

                                                           
  שם ,שם 118
  192, עמ' שם 119
  שם שם, 120
  שם שם, 121
  .193, עמ' שם 122
  .194-195, עמ' שם 123
  .197-198, עמ' שם 124
125

), נדלה בתאריך YNET) ,29/10/2014אתר ועל מקומו בהיסטוריה",  –סיסי נלחם בטרור - ד"ר ירון פרידמן, "א  
30/11/2014 .4585684,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  



 

41  
 

  

  :איראן- ס"חמאיחסי 

 ה השיעיתאינה מובנת מאליה. זאת משום שרעיון המהפכ איראןל ס"חמאמערכת היחסים בין 

. האחים הם כמובן "האחים המוסלמים"סותר את אידאולוגיית  איראןעליו מבוסס השלטון ב

על  כופותיטי שאמור לנבוע מתוך העם ולא במהפכות קיצוניות שתומכת בשינוי אתנועה סונית ה

  127העם את דרך החיים האסלאמית. גורם איבה נוסף הוא הוויכוח ההיסטורי בין הסונה לשיעה. 

. איראןקם ארגון "הג'יהאד האסלאמי" ברצועת עזה, כפועל יוצא של המהפכה ב 1981בשנת 

נגד ידי יקרא לפתיחת ג'יהאד מו ס"חמאי להיווה מתחרה עיקר "הג'יהאד האסלאמי"ארגון 

בתהליך "הכשרת הלבבות", כלומר הכנת העם, לפני היציאה  הדגל ס"חמאזאת בשעה ש ,ישראל

   128לקרב.

משום  . זאתאיראןעם  דברותיה אחמד יאסין לא יזם  ס"חמאקיום בשנתיים הראשונות של    

שזוהתה עם  "הג'יהאד האסלאמי"רצה לשמור על יחוד התנועה ולהבדיל אותה מתנועת הוא ש

יות להסתכסך עם מדינות ערב ס"חמאהאירנים. כמו כן, מהלך זה השתלב עם חוסר הרצון של 

נים גם כן אהאיר. באותה העת ס"חמאסכומי כסף רבים ל ושתרמ ,בראשן סעודיהאיראניות -אנטי

עירק -איראןשיקום המדינה לאחר מלחמת בוהשקיעו את מאמציהם  ס"חמאעניין רב ב גילולא 

  129. 1989לאחר מותו של המנהיג העליון ח'ומייני ביולי , )1989(אוגוסט 

  

. איראן, נוצר קשר ראשון עם ס"חמא, שלוש שנים לאחר היווסדות 1990למרות זאת בדצמבר    

 בוועידה בנושא ההתקוממות בשטחים להשתתף ס"חמאהזמינה את הנהגת  איראןממשלת 

להרחיב את פעילות התנועה ולקבל  ס"חמאה זאת נבעה מתוך רצון והתנועה נענתה בחיוב. הסכמ

היתה כוח פלסטיני משמעותי לצד אש"ף. הסיבה להזמנה האירנית בהיותה  תמדינילגיטימציה 

, עקב ס"חמאך הכרה כי כדאי להשקיע בוהמהפכה ומת רעיוןלהפיץ את  איראןמונה ברצון של ט

  130נתיפאדה הראשונה.יכולותיו הארגוניות והמבצעיות במהלך האי

  

 מי שנודעה כמתנגדת מרכזית, כאיראן, יזמה 1991במהלך שיחות השלום במדריד, בשנת    

. דבר ס"חמאאליה הוזמנה  ,ועידה נגד תהליך השלוםבמזרח התיכון, ו ארה"בלהשפעת המערב ו

ומניעת ההכרה במדינת  : סיכול תהליך השלוםאיראןל ס"חמאזה יצר אינטרס משותף בין 

הפכה שותפות אינטרסים זו למוחשית יותר, כאשר שר החוץ האירני  1992ראל. באוקטובר יש

 המרזוק, הגיע- אבו ותבראש חמא"ס,. משלחת איראןלביקור רשמי ב ס"חמאהזמין את הנהגת 

ראש הממשלה, דאז, רפסנג'אני. לאחר הביקור עם אי ועם המנהיג העליון חמנ הונפגש איראןל

התחייבה כמו כן, . ליון דולריםימ 30סך סיוע שנתי ב ס"חמאלהעניק להתחייבה  איראןדווח ש

  131. "משמרות המהפכהכוחות " אמצעותלאמן ולהדריך את פעילי התנועה באיראן 

  

                                                                                                                                                                      

 
126

מרכז המידע למודיעין ולטרור, )", 2015במרץ  3 –בפברואר  25פלסטיני (-"חדשות הטרור והסכסוך הישראלי
http://www.terrorism- .5/3/2015), נדלה בתאריך 3/3/32015, (המרכז למורשת המודיעין

info.org.il/he/article/20778  
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טולדנו.  ניסיםמג"ב  שוטרללבנון, לאחר רצח  ס"חמאחברי  400-, גורשו כ1992בדצמבר    

"הנהגת החוץ" של  דרג, לא רק באיראןעם בפעם הראשונה מגעים התקיימו כתוצאה מהגירוש 

 – חזבאללהלפעילות ארגון  . הם נחשפוס"חמא. המגורשים היו מקרב הנהגת "הפנים" של ס"חמא

שרי ידידות, גישו סיוע למגורשים, יצרו עימם קה חזבאללה אנשי. בלבנון איראןארגון שיעי נתמך 

 ס"חמאשברה את הקרח בין ואף העבירו להם אימונים צבאיים במתקנים שלהם. קירבה זו 

  132מדינה שיעית ופרסית. איראן על סלע המחלוקת בהיותה שלוגישרה  איראןל

  

התמיכה המוגברת  בשל .ס"חמאתמכה פחות ב איראןבמחצית השנייה של שנות התשעים, 

לחימה הבזמן ניהול המערכה כנגד כוחות צה"ל (מבצע ענבי זעם ו "חזבאללה"ל הושיטהש

, איראןמירדן לסוריה, בת בריתה של  ס"חמאבאותה תקופה). מעבר הנהגת  השוטפת בשטח לבנון

, הם שני מאורעות שהידקו מאוד 2000ופרוץ האינתיפאדה השנייה (אינתיפאדת אל אקצא) בשנת 

  133.איראן-ס"חמא יאת קשר

נית ובמיוחד במה איראה "יעד השקעה" אטרקטיבי מבחינת מדיניות החוץה כנתפס ס"חמא   

 ס"חמא ביצעהפעילויות המבצעיות שקף הפיגועים והי. זאת על רקע הבק עם ישראלמאשנוגע ל

מעמד הנהגת החוץ  הביא לחיזוק, 2004בשנת  ,נתיסירשל יאסין ו 'השיחשל  ם. חיסולנגד ישראל

יאסין העדיף את תמיכת מדינות המפרץ  '. השיחאיראןמה שגרם לחיזוק הקשר עם   -  ס"חמאשל 

התהדק  ,יאסין . לכן, בהיעדרו שלאיראןק הקשר עם ת החוץ שתמכה בחיזולעומת הנהג ,הסוניות

התקבל  2006בבחירות לרשות הפלסטינית בשנת  ס"חמא . הניצחון של מפלגתעם איראן הקשר

שנת . בהמשך ס"חמאבלגיטימיות של  בקריאה להכירפנתה למדינות העולם  היא. איראןבברכה ב

היה גם  איראןרבע מיליארד דולר. לבהיקף של טף מימון שו ס"חמאל איראןהבטיחה  2006

 ס"חמאל איראן. מאז ההתנתקות העבירה ס"חמאהצבאי של  היכולות תפקיד משמעותי בפיתוח

 אימצה ס"חמאבבסיסי משמרות המהפכה. בנוסף,  ס"חמא, והכשירה פעילי אמצעי לחימה רבים

   134.איראןליו משהועברו א "חזבאללה"את דרכי הלחימה והשיטות הלבנוניות של 

 התלוי הפכה ס"חמא, על עזה גבר, בעיקר לאחר חטיפתו של גלעד שליטככל שהמצור הכלכלי    

אמצעי להגדיל  ס"חמאראתה בסיוע לבעיות הפיננסיות של ממשלת  איראן. איראןבויותר יותר 

   135ברצועה. השפעתהאת 

 מינים כאאשימו את האירתומכי אש"ף הרבים מעל רצועת עזה.  ס"חמאהשתלטה  2007ביוני    

 מייצגת אתולא  איראןלהיות שלוחה של  כההפ ס"חמאש. הם טענו ההפיכהשעומדים מאחורי 

אך לא ניתן היה להתעלם מהתגברות ההשפעה , ההכחישאומנם  ס"חמאהעם הפלסטיני. 

  136.נית ברצועהאיראה

לא הייתה מרוצה  ןאירא ות.הפכפכבמגמה של  איראןהיחסים עם התאפיינו ואילך  2008 משנת   

פעלה על מנת לעזור  , היארות זאת. למ2009 בשנת במבצע "עופרת יצוקה" ס"חמאמהתנהלות 

   137להשתקם. ס"חמאלרצועת עזה ולמרכזי 

                                                           
  שם. שם, 132
  שם. שם, 133
  .57, עמ' שם 134
  .58, עמ' שם 135
  ., שםשם 136
  .59, עמ' שם 137



 

43  
 

אסד, נשיא סוריה, טובח -בשאר אלסלידה מהאופן בו  ס"חמא נההפגי 2011, בשנת מצד שני   

ני, עקב אלגינוי איר תהזכבטאות זאת . התאירועי "האביב הערבי" על רקעסוריה  באזרחי

-ס"חמאיחסי לשיפור  תרם 2012בשנת  "עמוד ענן"מבצע  138למשטר אסד. איראןשל  הרבתיק

את תכנית ההתקוממות כנגד ישראל,  השזנח מסויימת כמי תקופהל השנתפס ,ס"חמא. איראן

צע שבה בר המה רבות לאירנים על הסיוע בבניית הכוח הצבאי. לאחתהוד ס"חמאלתמונה.  החזר

139.ס"חמאתמכה ב איראןקנה ויתל ס"חמאל איראןמערכת היחסים בין 
 

  

 :וריהס- חמא"ס ייחס

. משטר הבעת' הסורי דוגל חמא"ססורי לבין ההמשטר  לכאורה ישנו פער אידיאולוגי נרחב בין   

נה ווית שיש הטוענים כי איאאסד הינו בן לעדה העל-. בשאר אלערבית- בחילוניות ובמדיניות פאן

 עם הסניףלגת הבעת' פמישנה מורשת היסטורית בעייתית בנוגע ליחסי . כמו כן, חלק מהאסלאם

ניהל מאבק  ,אסד-חאפט' אל, 1970-2000נשיא סוריה בשנים  ."האחים המוסלמים"הסורי של 

"טבח דיכא אותם בצורה אלימה וקשה במסגרת אירועי למים" הסורים, וקשה עם "האחים המוס

הסורי של תנועת "האחים חברים מהתא טבח זה חוסלו עשרות אלפי  . במסגרת"תחמא

  140.המוסלמים"

  

לשיתוף פעולה עמוק  ימיםמסולאויבים  משותפת ואיבה זהיםאינטרסים  למרות זאת, הובילו  

ואיפשר לה לפתוח  חמא"ס. אסד זיהה את כוחה העולה של חמא"סוארוך טווח בין הסורים לבין 

 חמא"ס תאם את תוכניתרות. צעד זה יבאזור דמשק ומשרד בבי נציגות רשמית 1992בשנת 

  141להעביר את מרכז פעילותה אל מחוץ לשטחים., באותה תקופה

  

המשא ומתן הפלסטינים מההליכים  שהביאה לניתוק הליכי, 1993בשנת  אוסלוהסכם חתימת    

שבש מנת ל פיגועי טרור על הביצע חמא"ס 142וסוריה. חמא"סהתחזקות ביחסי  גרמההסורים, 

 להסכם.שהתנגדה באופן חריף גישה הסורית . פיגועים אלו תאמו את הההסכם את ישום

חלה בתחילת המגעים בין ירדן לישראל. הסורים ופעילי  חמא"סהתקרבות נוספת בין סוריה ל

ציון דרך שבידם כוח שיכול למנוע את שני ההסכמים המתגבשים עם ישראל.  עריכוה חמא"ס

לאחר הטבח שנים  16 -  יאסין בסוריה אחמדייתה ביקורו של באותה ה היסטורי ליחסים

  143.בחמאת

אסד הגדיר את - בשאר אלבסוריה.  שמחה רבההתקבל ב 2006שנת בחירות בב חמא"סניצחון    

  144הזכייה בבחירות כניצחון ההתנגדות וככישלון נוסף למדיניות ארצות הברית במזרח התיכון.

  

במערכת היחסים של  חמורמשבר , גרמו ל2011סוריה, החל משנת אירועי "האביב הערבי" ב   

של אסד היווה דילמה העלאווי סונים על ידי משטרו מתקוממים ההדיכוי של ה 145וסוריה. חמא"ס

                                                           
  .60, עמ' שם 138
  ., שםשם 139
  221. , עמ'שם140
  ., שםשם 141
  ., שםשם 142
  .222, עמ' שם 143
 .223, עמ' שם 144
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שתיקה של  ."האחים המוסלמים": מצד אחד, מרבית המורדים הסונים הם תומכי חמא"סקשה ל

ועת האם. מצד שני, הטפה כנגד משטרו של עלולה להיראות כהתכחשות לתנביחס לכך  חמא"ס

  146לסוריה.  חמא"סאסד עלולה להעכיר את מערכת היחסים בין 

כי היא אינה מתערבת טענה טראלית, ו"חוץ" להחזיק בעמדה נ חמא"סהנהגת ניסתה בתחילה   

שהשקט יחזור בהקדם. בהמשך לא הייתה ברירה , מתוך תקווה בענייניה הפנימיים של סוריה

מדינות נוספות. מרגע שעשו לאת סוריה ועברו לעזה ו חמא"סעזבו מנהיגי  2012-. בצדור אלא לבח

במחנות  רציחתם של פלסטיניםאת התנועה החלה לגנות את הטבח שאסד מבצע בעמו ובפרט  ך,כ

  147.הפליטים בסוריה

  

  

  

  מסקנות: 5.2.4

האינטרסים  מונעים בעיקר על ידי לה מקורביםלמי שהגדירה כ ס"חמאשל  לדעתי יחסה

הוא  לתומכיה ס"חמאהצבאיים והכלכליים של התנועה. אחד הגורמים שיצרו קשר עיקרי בין 

עם מי שיצר  צמצמה את קשריה ס"חמאהאיבה החזקה למערב בכלל, ולישראל בפרט, ולהיפך, 

  מגעים עם ישראל, כמו מצרים, ירדן ואש"ף.

מובהקים: הניסיון להחליש את ישראל, יש אינטרסים  ס"חמאכמו כן, גם למדינות התומכות ב   

וכמו  על העם הפלסטיני ותלהיות אהודהרצון הניסיון לסכל פתרונות שלום בין ישראל ושכנותיה, 

הן יכולות להשפיע על  בהשפעה סמויה על ההתרחשויות, דרך חמא"ס. בכךת ולהיות מעורבכן 

ו מודע למעורבות הסמויה שלהן המתרחש מבלי לספוג ביקורת וגינויים מערביים, שכן המערב אינ

  במתרחש.

לפעול  מאפשרת לה תןתמיכ .וסוריה בדיוק מאותה סיבה איראןה מהתמיכה של תנהנ ס"חמא   

בתהליך  ביותר משמעותיהכארגון  עשות לעצמו שם, ולה לעצמהנגד האויבים אותם הגדיר

יבור הפלסטיני. מהצגדול הערכה והערצה בקרב חלק  קנה לה. דבר זה מההתנגדות הפלסטיני

לארגונים כמו  ס"חמאבנוסף, אותם אינטרסים ורעיונות משותפים מחזקים את הקשרים בין 

  , שכן לשניהם מטרות משותפות, והם תומכים באותם רעיונות."הג'יהאד האסלאמי"

  

לאש"ף יש מערכת יחסים סבוכה. שתי התנועות נחשבות כיום לשתי ו ס"חמאלעומת זאת, ל   

עשוי  פרקטיתילות בחברה הפלסטינית. למרות שאיחוד בין שתי התנועות, ברמת ההתנועות המוב

התעלות מעבר לחילוקי הדעות א מצליחות לשתי התנועות ל בפועל ,ת גדולהפלסטינייצור עוצמה ל

   שביניהן. 

  

או  כזאת, בצורה מצליחה להגשים את מטרותיה ס"חמאכך שבהתחשב ב נאמנות לאידאולוגיה:   

רסים עם מדינות ערביות ואסלאמיות וארגונים פלסטינים, מכאן צעות איחוד האינטאחרת, באמ

תמיכה של כל לעצמה מעגל ליצור  הלא הצליח ס"חמאאת האמנה. אף על פי כן,  תמשמא משהי

                                                                                                                                                                      
  .224, עמ' שם 145
  .225, עמ' שם 146
  ., שםשם 147
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נגד ור איזשהו קונצנזוס בעולם הערבי ליצ הלא הצליחהיא , כךיותר מ. נגד ישראלמדינות הטבעת 

  .קודם לכןעוד מת ה קייתייישראל, שהבסיסית ההיסטורית כלפי איבה הישראל, מעבר ל

מערכת היחסים בין ב ישנם שינויים יחס משתנה כלפי אש"ף. בכל זמן ותקופהגלה מ ס"חמא

, תפלסטיניה ותבאחד ס"חמאנגד אש"ף. למרות התמיכה של פועל  ס"חמא. לעיתים הארגונים

ניתן להצביע  מצד שני,א מתממשת בפועל. , ל"כאב, אח ורע"שהגדירה את אש"ף  ,האמנההרי ש

ניהן. ירצון העז של שתי התנועות לפתור את הסכסוך בכביטוי ל, ס"חמאעל ההסכמים בין אש"ף ו

הגעה לשיתוף פעולה יעיל בניהן, בשל השוני האידאולוגי הגדול שתי התנועות נכשלות שוב ושוב ב

כמו: ההכרה והמשא ומתן  ות בסיסיותלוקות מהותיות על סוגימח בניהן. בין התנועות קיימות

 ה כל תנועה רוצה להנהיגעם ישראל, האפשרות לוותר על חלקים מפלסטין, אופי המדינה אות

  וכדומה.

  

בעדיפות משנית ביחס  הרעיונותיאת האידאולוגית ו ההשתייכות את פעמים רבות מהש ס"חמא

"אחים המחברי  רביםפגעה ורצחה מדינה ש  - לצרכי השעה. לדוגמה, עצם כינון יחסים עם סוריה

  לא מהססת"האחים המוסלמים" מפלסטין,  חמא"ס, במקור אנשימוסלמים" בסוריה, 

  של אותה מדינה.  להשתמש בסיוע

ניתן לאתר  של האמנה בצורה מוחלטת.לאידאולוגיה  נהלא נאמ ס"חמאבשורה התחתונה,    

צרכי  לפיהסס להחליף תומכים תלא  ס"חמא .אותן היא מנסה להצניע ולתרץ סטיות רבותאצלה 

פים האירופאים לקבוצת חלק מהארגונים והגו פההוסי ס"חמאש ומרהשעה. ניתן אפילו ל

מש ערכים מרכזיים מנסה למ ס"חמאשתעלם מכך להלא ניתן . למרות זאת המקורבים לה

א ית, ההגדולים הן מדינות מוסלמיות חזקות כמו קטר וערב הסעודי ה: תומכיבאידאולוגיה שלה

נוספים כדי להשיג תוצאות, עדיין מנסה להתקרב לארגון אש"ף  שיתוף פעולה עם גופים תלא פוסל

במידה והם פועלים במתווה שמתאים , פלסטיניתלאחדות  פתעדיין שוא ,למרות כל הכישלונות

    .להשקפת חמא"ס
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  פעולה השיטות  5.3

  

המאפיין בלט בתחום זה שיטות פעולה. באמנה  מספרמה התנועה לעצהציבה באמנת החמא"ס,    

מקבלות צידוק דתי אסלאמי, כחלק מהמאבק בכובש. השילוב בין פעולות חברתיות וצבאיות, של 

ס להחיל את רעיונותיו גם "במצע הבחירות נוספו לפעולות אלה פעולות פוליטיות והרצון של חמא

   באמצעים שלטוניים.

פעולות של על הבהמשך ארחיב  .מבנה התנועה, ואת זרועותיה הרבות בראשית הפרק אתאר את   

  חמא"ס בתחום הצבאי, החברתי, הדתי, הפוליטי והכלכלי.

  

  כתשתית בסיסית להבנת שיטות הפעולה ס"חמאתנועת השל מבנה ה 5.3.1

  

השתמש אחמד יאסין במבנה המאפיין את מרבית הסניפים של "האחים  חמא"ס בעת הקמת   

ם". הוא חילק את אזור רצועת עזה לשישה אזורים שבכל אזור שלט פעיל אחד. בכל המוסלמי

על נושא אחד. עם וועדות אלו נמנו: "מנגנון מהן ממונה אזור היו כמה וועדות שכל אחת 

שהיה אחראי לאתר מידע אודות משתפי פעולה עם ישראל ועבריינים מוסריים,  ,הביטחון"

שנועד  ,על איסוף נשק ומוכנות הצבאית, "מנגנון האירועים"שהיה אחראי  ,"המנגנון הצבאי"

 ,האחראי לגיוס תקציב, "מנגנון אסירים" ,את הפרות הסדר באינתיפאדה, "מנגנון כספים" תאםל

ו"מנגנון פרסום" שהיה אחראי על  ל הקשר בין האסירים לפעילים בשטחשהיה אחראי לשמור ע

את פעילות ההטפה, ועזר  משיך "המרכז האסלאמי"ה ניסוח כרוזים וחוברות ופרסומן. במקביל

שלוחת תנועת  וקמהה 1988. בסופו של דבר הוא יהפוך ל"מנגנון הדעוה". בתחילת שנת ס"חמאל

בגדה המערבית, שם בוצעה חלוקה דומה מבחינת אזורים גיאוגרפים ומוסדות בכל  ס"חמא

  148אזור.

  

השתנה מעט המבנה  בפרט, הנהגהוהבכלל  התנועהחברי את  שכללו, שורת המעצריםבגלל   

 עקב של כל גזרה חל שינוי בהנהגההארגוני וחולק בעזה לחמש גזרות במקום לשש. כמו כן, 

החלה להיות יותר ויותר משמעותית  ס"חמא. ככל שהזמן עבר הנהגת החוץ של חיסולים ומעצרים

ובשל  נים של הארגוןהתכופים של חברי הפזאת בגלל החילופים  .בכל הנוגע לפיקוד על התנועה

יותר דגש על קשרים  שמה ס"חמאהשלטון הישראלי. בגלל התחזקות הנהגת החוץ,  מדיניות

, החלה לפעול תחת השם ס"חמאדיפלומטיים עם מדינות נוספות באזור. הזרוע הצבאית של 

היא  .ס"חמאאת הוראותיה מהנהגת החוץ של  מקבלת תוך שהיאקסאם" -דין אל- "גדודי עז אל

 למנוע ס"חמאהצליחה פנים של התנועה. כך הדה על ידי חלוקה אזורית עם מידור הנהגת פקית

   149על ידי ישראל.שלה  חשיפה מלאה של המנגנון הצבאי

  

  

  

  

                                                           

 
  .23-24, ע"ע שם148
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  :150כיום ס"חמאהגופים מהם מורכב ארגון 

): גוף סודי הכולל חמישים וחמישה חברים. כל חבריו "מג'לס שורא"המועצה המייעצת ( •

עיגון  ולהעניק ס"חמאידו הוא למנות את חברי הלשכה המדינית של הם אנשי דת. תפק

 .ס"חמאלות יהלכתי למדיניות ולפע

הנהגה העליון של התנועה המנהל את ה): גוף "סיאסיה-ללג'נה א-אל"הלשכה המדינית ( •

את האסטרטגיה של התנועה, יחסי החוץ שלה, ענייני  תמנהלהלשכה בפועל.  ס"חמא

צה כוללת בין שבעה לעשרה חברים. משרדיה היו בין השנים הכספים וההסברה. המוע

 לאחר תחילת מלחמת האזרחים בסוריה המשרדים עברו לקטר. .בדמשק 1999-2011

קשר בין התנועה לשלטונות המקומיים  ם ליצורתפקידם שנציגויות בחו"ל: משרדי •

ם תמיכה ומתאמי קהילותמפעילים הם בארצות ובאזורים בהם נמצאים המשרדים. 

 לאותו אזור. ס"חמאמשלחות של 

אחראי הוא . ס"חמאמנגנון הדעוה: גוף שמהווה את התשתית הלוגיסטית של תנועת  •

 למימון זרועות התנועה השונות ולריכוז הכספים מתרומות, כדי לממן את התנועה.

): הגוף המכוון את הפעילויות הצבאיות בתוך "דאח'ליה-לג'נה אל-אל"ועדת הפנים ( •

 .ס"חמאאסטרטגיות של המטרות הימוש וסק במהשטחים וע

): הזרוע הצבאית "קסאם-דין אל- שהיד עז אל-כתאיב אל"קסאם (-דין אל-גדודי עז אל •

 נגד ישראל.ת האד וההתנגדוי, האחראית על תהליך הג'ס"חמאשל 

כוללת אלפי וברצועת עזה הפועלת ליציה חמושה י): מ"מראבטון- אל"הצבא העממי ( •

 שמש כגיבוי בעת יום פקודה.פעילים, שנועדו ל

 לדיכויככוח שיטור,  2006-): כוח שהוקם ב"תנפיד'יה-קוה אל-אל"הכוח הביצועי ( •

 מהומות באזור הרצועה.

): גוף המאחד את חכמי "פי פלסטין א'עלמא- ראבטה אל"אגודת חכמי הדת בפלסטין ( •

 לפעילי התנועה צידוקים דתיים לפעולותיהם. מעניקה האסלאמית וכההל

הקימה  ס"חמא): המפלגה ש"ירע'ית-לאח ואלצא-חזב אל"לגת "הרפורמה והשינוי" (מפ •

 .2006לקראת הבחירות למועצה המחוקקת בשנת  2005בשנת 

אסירי התנועה והנהגתם: בבתי הסוהר הישראלים כלואים כמה אלפי פעילים המזוהים   •

רים ונמצא של כמה אסירים שמנהיג את שאר האסי גוף קיים. בתוך הכלא ס"חמאעם 

רבות בתכנון והכוונה של פים פעמים תבשטחים. הם שו ס"חמאבקשר מתמיד עם הנהגת 

  נגד ישראל.פיגועים 

  

  שיטות פעולה צבאיותהיחס ל 5.3.2

הלוחמני  עצימה את הפן, למרות שההפעילויות צבאיות בעצמ הלא יזמ ס"חמא 1988עד ינואר    

זאת משום שהתנועה ראתה את כלל האינתיפאדה  .באירועי האינתיפאדהשלה על רקע המעורבות 

נזהרה מאוד כל זמן שכיוון האירועים  ס"חמא .כתוצר ישיר של תפיסה אסלאמית בקרב המורדים

, החריפה מטעמה רסמוואת מספר הכרוזים שפ ס"חמא דילההג 1988לא היה ברור. מחודש ינואר 

                                                           

 
 .25-26, ע"ע שם150
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. כנקודת זינוק להפרות סדר הםבלהשתמש  ה, ועודדטון הדיבור במסגרת הדרשות במסגדים את

קמת תאי טרור בתוך התנועה. הסיבה לשינוי במדיניות נובע ממספר מניעים: במקביל הוחל בה

כמות  ,ס"חמאתחרות ל השהציב , כדוגמת אש"ף ופת"ח,פעילות הגורמים הלאומייםהתגברות 

ותם לחיקה, הבינה שעליה מוטלת האחריות לקרב א ס"חמאהמתנגדים האסלאמיים גדלה מאוד ו

   151במחנה האסלאמי. ס"חמאופעילויות הג'יהאד האסלאמי שהיוו תחרות ל

במאי),  3בפברואר), ואילן סעדון ( 16שני חיילים: אבי סספורטס ( פהחט ס"חמא 1989בשנת    

רצחו את שני החטופים וניסו  מבחוח. שוביהם-ידי מחמוד אל בשני מבצעים שונים, שתוכננו על

 ,ס"חמא בתגובה, נעצר מייסדבכלא הישראלי.  ס"חמאעל מנת לשחרר אסירי בגופותיהם סחור ל

  152אחמד יאסין, שנכנס גם הוא לכלא הישראלי. ישראל בסופו של דבר מצאה את גופות החטופים.

 

עסקו בעיקר בחיסול משתפי  "דין אל קאסם- אל-עז"גדודי  1991במחצית השנייה של שנת    

הודיעו על פעולותיהם  "דין אל קאסם-עז אל"לי. גדודי פעולה עם גורמי המודיעין הישרא

 .רצח ראשון של אזרח ישראלי, תושב כפר דרום ס"חמאביצעה  1992בכרוזים. בהמשך, בראשית 

לפעול על מנת לפגוע בעורף הישראלי בעזרת ירי ומאוחר  ס"חמאמתקופה זו ואילך התחילו פעילי 

האלימות  ה את פעולותיההרחיב ס"חמא 1992יותר גם על ידי מכוניות תופת. מאוקטובר 

את איש מג"ב ניסים טולדנו.  חטפה ס"חמא 1992. בשנת בתוכובשטחים מעבר לקו הירוק ו

שחרור יאסין בתמורה לשחרור טולדנו והבטחה, דרישה לאולטימטום שכלל  רסמהיפ ס"חמא

טולדנו נרצח כמה שעות ידוע (על פי בדיקות פתולוגיות) ש .מצד ישראל, כי יאסין לא ייחטף בשנית

    153לפני סיום האולטימטום.

. המגורשים ס"חמאאנשי  415, בעקבות רצח טולדנו, נעצרו וגורשו ללבנון 1992בסוף שנת    

 ס"חמאזוהור. בתקופת שהותם התחברו פעילי -התגוררו במחנה אוהלים גדול באזור מרג' א

צבאיות של חברי התנועה, שלמדו לפעילי חזבאללה לבנוניים. קשר זה תרם מאוד ליכולות ה

הפעלת סייע להם ב ס"חמאמניסיונם הרב של פעילי חזבאללה. יש הטוענים שהידע שצברו פעילי 

חברי  415לאחר שגורשו  1992שהתחיל עם חזרתם של הגולים. בשנת  1994גל הטרור של שנת 

ה מכוניות , להרכיב כמס"חמאללבנון התבקש יחיא עיאש, מהנדס שהצטרף לשורות  ס"חמא

תופת. רוב הניסיונות האלה סוקלו, למרות זאת אחת מהן התפוצצה, עם המחבל בתוכה, בפונדק 

פיגוע התאבדות זה, הפך לסימן ההיכר של עיאש. הפיגוע גרם  .דרכים מקומי באזור בקעת הירדן

   1993.154לעיאש להפוך למבוקש, מחודש אפריל 

"הסכם אוסלו". הובילו מאוחר יותר לחתימת ף, שהתחילו מגעים בין ישראל לאש" 1993בשנת    

על שטחים שפינתה ישראל (רצועת עזה ויריחו  הרשות הפלסטינית מהקוה ,זה במסגרת הסכם

                                                           
, (תל אביב: הוצאת הקיבוץ בתוך: בעין הסכסוך : האינתיפדהראובן פז, "הגורם האסלאמי באינתיפאדה",  151

  .78-80), עמ' 1992המאוחד,
  : פז, "באינתיפאדה".להלן

. 28/12/2014), נדלה בתאריך YNET) ,29/1/2010אתר שנים",  7"קורבנות החטיפה: הגופה התגלתה אחרי  152
3841363,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

), נדלה YNET) ,29/1/2010אתר נחמיאס ועלי ואקד, "חוטף אילן סעדון ואבי סספורטס חוסל בדובאי",  רועי
 html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.3841345,00. 28/12/2014בתאריך 

  .98מ' , עשםמשעל וסלע,  153
 .137, עמ' שםחבקוק וסלאח, 

), נדלה בתאריך 14/12/2012, (אתר וואלה!שנה של דעווה וג'יהאד: חמאס חוגג חצי יובל",  25ניר יהב, " 154
/12/201442 .http://news.walla.co.il/item/2596639  

 .258-261, ע"ע שםגיא אביעד, 
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והתאפשרה חזרתו של יאסר ערפאת לשטחים לאחר תקופה היעדרות ארוכה. , בשלב הראשון)

סגרתו הכרה הדדית פלסטיני ובמ- היתה להניח את התשתית להסכם קבע ישראלההסכם מטרת 

של  ולפני כינונ היה חשש ס"חמא. בקרב בין שני העמים ונטישת האלימות ככלי לישוב הסכסוך

היווה  ,ישראל והקהילה הבינלאומית יםשבו תומכ ,אוסלו. ממשל עצמי פלסטיני בשטחים םהסכ

 ס"חמאיה בתהליך של התחזקות צבאית ופוליטית. דווקא כאשר הוא ה, ס"חמאבעיה חמורה ל

  ., כפי שנכתב באמנהלציונות מכירת אדמת פלסטין הקדושהואוסלו בגידה,  םהסכראתה ב

בשל היותו , האוסלו כנקודת מפנה שעלולה הייתה להיות טרגית עבורהסכם את  התפס ס"חמא

להחריף את המאבק החלה  ס"חמאיפוץ החלום של פלסטין השלמה. לכן, של ההסכם בבחינת נ

של  ישומו בפועללפגוע ב מהאיי ס"חמא. החרפת המאבק המזויין של נגד ישראל וחיילי צה"ל

   155.ובהמשך תהליך השלום הסכם אוסלו

למשא ומתן עם  הסכימה ס"חמאת החייל נחשון וקסמן. א ס"חמאחולייה של חטפה  1994בשנת 

 400הציב אולטימטום: אם השייח אחמד יאסין ועוד  ס"חמאישראל בסוגיית נחשון וקסמן. 

ישוחררו מבתי הכלא הישראלים, הם ישחררו את וקסמן. ישראל לא הסכימה ויצאה אסירים 

  156.וחוטפיווקסמן  חילוץ שהביא למותם שללמבצע 

נגד חיילים . מפיגועים ס"חמאפיגועי הטרור של מסתמן שינוי באופיים של  1994משנת    

מצאה  ס"חמאירוק. קו הה בתחומינגד ישראלים לפיגועים  תחומי הקו הירוקמעבר לומתנחלים 

פעיל ימין גולדשטיין,  במערת המכפלה. ברוך גולדשטייןשביצע טבח לה לגיטימציה לשינוי זה ב

. חמא"ס ראתה בכך 125מתפללים מוסלמים במערת המכפלה ופצע  29רצח  ,דתי ישראלי

 לזכות בתמיכת הציבור הפלסטיני. לאחר לנסותהצבאיות ו לגיטימציה לפעולותיה הזדמנות לקבל

תחת פיקודו של נגד ישראלים, להוציא פיגועי נקם  ס"חמאטבח ברוך גולדשטיין, החליטה הנהגת 

הוא  , וכל פעםיחיא עיאש. כוחות הביטחון הישראלים ניסו לתפוס את עיאש מספר פעמים בגדה

הצליח להתחמק, תוך שהוא ממשיך לתכנן ולהוציא לפועל פיגועי התאבדות. הפיגוע הבולט 

בתל אביב. לאחר הפיגוע החל גל מעצרים נרחב  5קו ההתאבדות ב היה פיגוע "סה חמאשהוציא

הייתה ש רצועת עזהל 1995עיאש לעבור בתחילת . בשל כך בחר בגדה המערבית ס"חמאשל פעילי 

ד עם כמאל כחיל מעבדת חומרי חבלה. באחד הקים יחהוא . בעזה תפלסטיניתחת השליטה 

לניסיון  לסטיניםעל ידי פ ת המעבדה אירע פיצוץ עז, שנחשבא זמן קצר לאחר שעיאש עזב הימים,

פעם נוספת. באותו זמן המשיך עיאש את שיגור  ,עיאש ,לכאורה ,חיסול ישראלי, שממנו ניצל

 עיאשהמחבלים המתאבדים, בזמן שהוא מכשיר ומלמד את הדור הבא של שולחי הפיגועים. 

הופעל מטען תופת בתוך מכשיר  1996ינואר ב 5-. בשלו טרורההמשיך להסתתר ומיתן את פעילות 

ונמסר  תוך כדי שהוא מדבר עם אביו. המטען, שהותקן על ידי השב"כ עיאש,הסלולארי של 

, הרג את יחיא עיאש וא קיבל מסייען פלסטיני של השב"כבתוך מכשיר סלולרי אותו ה לעיאש

    157במקום.

נקמה על כ צע סדרת פיגועים בישראלהג'יהאד האסלאמי לבו ס"חמא ו, החל1996בתחילת שנת    

מותו בשנת  דגל פיגועי הנקמה עפיקד על  ,מחליפו של עיאש, ולע'-נאן אלעד חיסולו של יחיא עייש.

                                                           
  .100-101, ע"ע שםמשעל וסלע,  155

  .70עמ'  להכיר,אלדר, 
 .145, עמ' שםחבקוק וסלאח,  156
  .103, עמ' שםמשעל וסלע,  157

  .143, עמ' שםחבקוק וסאלח, 
 .258-261, ע"ע שםאביעד, 
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של  (סגנו סתרי-פתאח אל-ועבד אל )תבאימוחמד דף (מפקד הזרוע הצ , כאשר מסייעים בידו1996

הביאו למותם של , 1996מרץ -ואררפבבירושלים ובאשקלון ב השאר פעולות ביןדף). פיגועי הנקם 

ישראל את מעבר קרני לסחורות סגרה מאות פצועים. עקב הפיגועים ליותר משישים ישראלים ו

שהביאו  1996לגל הפיגועים, היתה השפעה על תוצאות הבחירות בישראל בשנת ומוצרי יסוד. 

מגדולי המתנגדים להסכם לעלייתו לשלטון של מנהיג הליכוד, בנימין נתניהו. נתניהו נודע כאחר 

שחתם על הסכם אוסלו,  ,אוסלו. עליית הימין לשלטון לאחר רצח ראש הממשלה, יצחק רבין

יאסר ערפאת.  –בישרה מגמה של החרפה ביחסים שבין ישראל לרשות הפלסטינית ולראשה 

השלום לא ימשך לצד פיגועי טרור  תהליךלפיו אולטימטום,  ערפאת בפניממשלת ישראל הציבה 

   158.ס"חמאפעילי  של מעצריםפאת בגל על רקע זה החל ערנגד ישראל. 

  

עות הצבאיות מבחינה אירגונית. הזרו השבור הייתה תנועה ס"חמא ,ערב האינתיפאדה השנייה   

 בארגון ששגשג היו מוסדות הצדקהבמצב גרוע ביותר. החלק היחיד  והפוליטיות של התנועה היו

. לאחר פרוץ האינתיפאדה השנייה החלו להשתחרר פעילי שהמשיכו לפעול במתכונתם הרגילה

. ותם במעצרמהכלא בעזה, לאחר שיאסר ערפאת כנראה לא ראה יותר צורך להחזיק א ס"חמא

אלו שלא שוחררו על ידי הרשות הפלסטינית, שוחררו עקב הפצצות חיל האוויר הישראלי בעזה, 

 2001לסיכום, עד לשנת בעזה.  יתהפלסטינ מוסדות הרשותמ אחדלעו בבית הכלא שנחשב שפג

, למעט קבוצה קטנה של עצירים מסוכנים במיוחד שנכלאה בכלא ס"חמא כמעט ולא נשארו אנשי

    159.בשכם

מבית הכלא  חרורוהיה צלאח שחאדה, לאחר ש ס"חמאהאחראי על שיקום הזרוע הצבאית של    

היה רק  יההשני יאפדהלקח עליו אחריות במסגרת האינת ס"חמאהישראלי. הפיגוע הראשון ש

עימותים מקומיים רק הכשיר את הקרקע ובדק שמאורעות אלה אינם  ס"חמאעד אז  .2001בשנת 

שיתפו פעולה עם ", השייכים לחמא"ס, קסאם-דין אל-עז אל"בין ישראל לכוחות פת"ח. גדודי 

יגוע , מספר פעמים במסגרת האינתיפאדה. הפ", השייכים לתנועת פת"חחללי אל אקצא"גדודי 

תחילת , היה הגורם המרכזי לס"חמאשהוציא  )2002( בליל הסדר במלון פארק בנתניההקשה 

שמטרתו הייתה לפגוע פגיעה קשה בתשתיות הטרור בגדה המערבית. למרות  ,"חומת מגן" מבצע

שחאדה ופגיעה  חיסול שכללו בין היתר את ,ס"חמאפגיעות בבכירי הזרוע הצבאית של ההמבצע ו

  160.מוחלטנגד ישראל באופן פסקו פעולות הטרור ולא ה, במוחמד דף

  

בעיקר  ס"חמאהשתמשה  ,2005עד תחילת  2000השנייה, מספטמבר בתקופת האינתיפאדה    

בפיגועי מתאבדים נגד מטרות אזרחיות כמו: מסעדות, קניונים, אוטובוסים, אתרי בילוי ורחובות 

תה הארגון המוביל בביצוע פיגועי בתקופת האינתיפאדה היי ס"חמאראשיים בערי ישראל. 

ההתאבדות בדולפינריום בתל אביב  ההתאבדות בישראל. בין הפיגועים הבולטים נרשמו: פיגוע

  2002.161והפיגוע במלון פארק בנתניה שנת  2001בשנת 

                                                           
  .207, 201-203, ע"ע עזהאלדר,  158

  .81-87, ע"ע להכיראלדר, 
  .81-87ע"ע  ,שם 159
  .87-92, עמ' שם 160
בחינת תכני דו"ח גולדסטון לעומת הממצאים  –ת חמאס ואופיו של איום הטרור מרצועת עזה "התנהלו 161

.  13/11/2014), נדלה בתאריך 10/3/2010, (מרכז המידע למודיעין ולטרור, המרכז למורשת המודיעין העובדתיים", 
  3-4ע"ע 

  להלן: "התנהלות".
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. במהלך 2006ביוני  25-בלילה של ה כהשנער ס"חמאשל  ת יוצאת דופןצבאי פעולהראוי לציין    

. הפעולה בוצעה על נהרגו נוספים ישראלים חיילים ושני החייל הישראלי גלעד שליטנחטף  פעולהה

ידי שלושה ארגוני טרור פלסטיניים: "וועדות ההתנגדות העממית" בפיקודו של כמאל נירב, "צבא 

. חשוב הגת אחמד ג'עבריבהנקסאם" - דין אל-האסלאם" בהנהגת משפחת דורמוש, ו"גדודי עז אל

פעולה מדובר ב. ס"חמאמבצע את הפעולה ללא דיווח מוקדם ללשכה המדינית של ג'עברי לציין כי 

   162קסמן.לא ביצעה מאז חטיפתו של נחשון ו ס"חמאחריגה ש

ול היה פיתוח ויצור רקטת הקסאם, שנקראת ע'- הישגו החשוב והמוכר ביותר של עדנאן אל   

לעבר העיר שדרות, ועד  2001לפעמים "הטיל של עדנאן". רקטת הקסאם הראשונה נורתה בשנת 

שימשו הרקטות כנשק הרתעה משני בזמן האינתיפאדה השנייה. לאחר ההתנתקות,  2004שנת 

נגד ישראל ומשנת ברקטת הקסאם ככלי המאבק המרכזי  להשתמש ס"חמא ההחל 2006בשנת 

 נן) חלה עלייה דרמטית בהיקף השימוש ברקטות. יש"עופרת יצוקה"(מבצע  2008 שנת עד 2006

ספר סיבות לעלייה בהיקפי הירי של הרקטות: שיפור יכולות הרקטות והאפשרות ליצור עצמי מ

 אבדים כתוצאה מהחמרת נהלי הביטחון הישראלייםבשטחי עזה, הקשיים בהעברת מחבלים מת

עלה  2007, משנת . במקבילעל עזה ס"חמאביהודה ושומרון, התחזקות ובסופו של דבר השתלטות 

-ב 2008עזה. עקב התגברות הירי בשנת פצצות מרגמה שכוונו ליישובי עוטף משמעותית השימוש ב

ואר נכנס צה"ל לעזה במבצע "חורף חם". המבצע נמשך ארבעה ימים ונהרגו בו מאה רבפב 28

  163פלסטינים, מחציתם חמושים.

 קרניוישראל הבטיחה שתשקול את פתיחת מעבר  הוכרזה רגיעה למשך חצי שנה 2008 ליוני 19-ב

ורות לרצועת עזה. בחודשים הסמוכים לאחר הסכמי הרגיעה היה דילול משמעותי בכמות לסח

להעלות  ס"חמא הלקראת סוף הרגיעה החל ,הרקטות שנורו לעבר ישראל. למרות זאת

   164קף שיגורי הרקטות ופצצות המרגמה.ימשמעותית את ה

תשתיות את  ישראליבתקיפת חיל האוויר ה 2008לדצמבר  27- פרת יצוקה" החל במבצע "עו   

. צה"ל חילק את משולב של חיל האוויר וזרוע היבשה מבצעהתקיים ולאחר מכן  ברצועה ס"חמא

מבוקשים כדי לנסות למצוא ולנטרל אמצעי לחימה.  של הרצועה לשלושה חלקים ועבר בבתים

יום. ישראל  22מנהרות של הארגון. המבצע נמשך בהסתתרו בבונקרים ו ס"חמאמרבית פעילי 

עקב לחץ  צדדי,-באופן חדעזה מהשטחים שאותם תפסה במהלך המבצע בסופו של דבר נסוגה ב

ה למשך שנה. מתחילת מבצע "עופרת על רגיע ההכריז ס"חמאבינלאומי. יום לאחר הפסקת האש 

שיתף פעולה עם כמה ארגוני ג'יהאד אסלאמיים ברצועה. כלל הארגונים סיכמו  ס"חמא יצוקה"

ובמקביל שיגורים של כמה טילי גראד  ישים לשישים רקטות קסאם ביוםן חמעל שיגור של בי

  165בודדים.

                                                           
  .218-219, ע"ע להכיראלדר,  162
  .193, עמ' עזהאלדר,  163

  .54-56"התנהלות", ע"ע 
  .282, עמ' להכיראלדר, 

  .283, עמ' להכיראלדר,  164
 .68-69"התנהלות", ע"ע 

. 25/12/2014), נדלה בתאריך 12/9/2013, (אתר מאקויריב פלג, "מבצע עופרת יצוקה: שלב אחרי שלב",  165
-lead/Article-cast-wars/operation-israel-http://www.mako.co.il/pzm

6377d1b8743e041006.htm#blockade  
  להלן: פלג, "שם".
  .305-306אלדר, להכיר, עמ' 
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נגד ישראל באזור רצועת עזה. האירועים  האת פעילות ההגביר ס"חמא 2012לקראת סוף שנת    

בנובמבר) וירי  10בנובמבר), ירי טיל על רכב ג'יפ צהלי ( 6כללו: הפעלת מטען נגד חיילי צה"ל (

  חרה להגיע, ולעיתים היתה כרוכה יראל לא אשתגובת הנגד של יישראל.  טחעל ש טילים מתגבר

 .את מבצע "עמוד ענן"בפגיעה באוכלוסייה אזרחית. החרפת העימות הביאה את ישראל ליזום 

גיב בירי ה ס"חמאסל אחמד ג'עברי. וחבה בהפצצה אווירית  2012 בנובמבר 14-ב המבצע החל

רקטות, כאשר רבות מהן יורטו על ידי כיפת  1506ך הכל שוגרו סב רקטות וטילים. אינטנסיבי של

 לא ביצעהפעולה כמוה  -  פיגוע התאבדות באוטובוס בתל אביב ההוציא ס"חמא במקביל,ברזל. 

הסכם הפסקת אש נחתם  .נכנסה הפסקת אש לתוקפה ,לנובמבר 21-זמן רב. לאחר שמונה ימים, ב

ש לזכור כי באותה תקופה נשלטה מצרים ע"י י ווך מצרי.יתבאמצעות לישראל  ס"חמאבין 

  166תומכי חמא"ס מובהקים. –"האחים המוסלמים" 

יהודיים  שלושה נערים בשטח יהודה ושומרון , נחטפו בטרמפיאדה2014ליוני שנת  12- ב   

ת ולא אישר א טען כי לא ידע בחמא"ס . הדרג המדיניס"חמאעל ידי שני פעילי  ישראליים

לו על דעת עצמם. בעקבות החטיפה צה"ל פתח במבצע "שובו אחים" החוטפים פעשו החטיפה

 תפיסת וחיסול החוטפים ומציאת בכירים, ס"חמאעשרות פעילי  למעצר שהביא באזור חברון, 

להגביר בצורה משמעותית את הירי  ההחל ס"חמאגופותיהם של שלושת הנערים. לאחר המבצע 

לדחוף את ישראל לקראת מבצע צבאי  יכולתהר היה כי חמא"ס עושה כמיטב ניכלעבר ישראל. 

ליולי למבצע "צוק איתן"  8-הגברת הירי ישראל יצאה ב מורכב ומסוכן ברצועת עזה. על רקע

ליולי  14-. בברצועת עזה באמצעות חיל האווירברצועת עזה. בתחילת המבצע צה"ל תקף 

פעולות כנגד: משגרי  התקבלה החלטה להכניס כוחות רגליים לרצועת עזה. אותם כוחות ביצעו

נגד תשתית התמודדות חדשה הייתה  .קדות, אזורי יצור ואחסון של אמצעי לחימהטילים, מפ

הרצועה  מנהרות התקפיות שיצאו משטחמדובר בעיקר במנהרות שנחשפה במהלך המבצע. 

 ניסתה ס"חמאהשתלט על ישובים. כמו כן, שגר מפגעים ולכדי ל לישראל על מנת להשתמש בהן

סוכלה על ידי זאת פעולה  .פעולת קומנדו ימי שכללה חדירה דרך הים לאזור חוף זיקים לבצע

מספר חסר  – רקטות ופצמ"רים לעבר אוכלוסייה אזרחית 4564 סך הכל התיר ס"חמאישראל. 

לאזור תל  לשגר מספר לא מבוטל של טילים ההצליח ס"חמא. תקדים בהיקפו בהשוואה לעבר

בזמן  .הציגו גם כלי טייס זעיר בלתי מאויש חדש (מזל"ט) ס"חמאה. ביפהגיע עד אזור חלו אביב

. בזמן המבצע הונהגו כמה , עד שיורט על ידי צה"לזמן מה מעל שמי ישראלהמזל"ט המבצע ריחף 

לאוגוסט לאחר  26- . בסופו של דבר בס"חמאהפסקות אש והפסקות הומניטריות שהופרו על ידי 

  167ש לתוקף. ימי לחימה, נכנסה הפסקת א 50-כ

בשלושת המבצעים האחרונים של צה"ל בעזה ("עופרת יצוקה", "עמוד ענן" ו"צוק איתן"),    

: שימוש בבתי חולים, בתי ספר, הוגמלדהלחימה.  מהלךבמבנים אזרחיים ב ההשתמש ס"חמא

                                                           
 פלג, "שם". 166
. 22/12/2014), נדלה בתאריך 21/8/2014, (ואלה!אתר ו"חמאס מודה לראשונה: אחראים לרצח וחטיפת הנערים",  167

http://news.walla.co.il/item/2777697  
  /fblog.com/ProtectiveEdgehttp://www.id .1/1/2015נדלה בתאריך , אתר צה"ל"סיכום מבצע צוק איתן", 

), YNET) ,2014/8/5אתר מילואימניקים. צוק איתן במספרים",   82,201תקיפות,  4,762רקטות,  3,356יואב זיתון, "
  /html-0,7340,Lhttp://www.ynet.co.il/articles.4555306,00. 27/12/2014נדלה בתאריך 

, (ה' אלול התשע"ד), נדלה אתר קול ברמהאלי שפירא, "מה זה מזל"ט ואיך מצליחים לחדור איתו לישראל?", 
  /barama.co.il/live/60290-http://www.kol. 28/12/2014בתאריך 

), נדלה בתאריך 27/8/2014, (YNETאתר ול) דביר, "הפסקת האש נשמרת: אי אפשר להאמין", יואב זיתון ונועם (דב
27/12/2014 .4564475,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  
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ומלכודם על  גדים לאחסנת אמצעי לחימה, שיגורםבתי מגורים, מרכזים של ארגון אונר"א ומס

   168צור מארבים לחיילי צה"ל.מנת לי

  

  דתיות- שיטות פעולה חברתיותהיחס ל 5.3.3

 מרכזה"אסלאמי", ובעברית: -אל מג'מע-, נקרא הארגון "אלס"חמא של תנועת הלפני היווסד   

ארגון צדקה וסיוע אזרחי בעל אג'נדה אסלאמית שכלל: טיפוח נוער מדובר ב. "האסלאמי

 ים הפלסטינים, הטפה והכוונה דתיתוכלכלה לתושבוצעירים, הגשת עזרה בנושאי בריאות 

   169והקמת גני ילדים לטיפוח הגיל הרך.

דתי -ה בפן החברתיתורא ההשתמש מלכתחילה ס"חמא, "האסלאמימרכז ה"כגוף שנולד מתוך    

כבר אז בראשית האינתיפאדה הראשונה. כזכור  הנוצר ס"חמאן מרכזי והכרחי לקיום התנועה. פ

כמו: מסגדים,  רתית ושליטה ברבים ממרכזי הקהילההשפעה חב תבעל התנוע ס"חמאתה יהי

היא  התנועה הקמת. לפני ההכרזה הרשמית על )עזה בפרטרצועת וב שטחים בכללב(בתי תמחוי ו

עם  170הטפה וכדומה. ,בתעמולה, חינוך האלא השתמש ועסקה בפעילות לחימה, הדגלכמעט ולא 

  תנה קו פעולה זה באופן מהותי.פרוץ האינתיפאדה והקמת תנועת חמא"ס הש

   

הביא לקבלה ולהכשרה ציבורית של פעולות באמצעות המלחמה על התודעה חמא"ס מנסה ל   

  : ומעוררות מחלוקת קיצוניותומטרות 

והרג אזרחים. השימוש בטרור זוכה לגינוי  רקטותירי , מתאבדים.  פעולות אלימות כגון פיגועי 1

 . מעבר לכך פיגוע התאבדות נחשבציבור הפלסטיניחלק מהצד מצד הקהילה הבינלאומית וגם מ

  .עקב האיסור להתאבד בדת האסלאם ,מבחינה הלכתיתעייתי לב

מדינת הלכה מוסלמית על כחיסול הישות הציונית ובניית "פלסטין"   -חמא"ס  מטרת העל של. 2

בור הערבי שטחה. מטרות אלה לא מקובלות על ידי הקהילה הבינלאומית ואפילו בקרב הצי

   171, במיוחד החילוני והנוצרי.והפלסטיני

, חמא"ס ושאר ארגוני הטרור חייבים להתגבר על השימוש באמצעים העל מנת להשיג את מטרת   

שנויים במחלוקת על מנת להשיג מטרות פסולות בעיני הקהילה הבינלאומית ואף בחלק מהציבור 

לגיטימציה  מקיף ומגוון על מנת לקבל להשתמש במאבק תודעתי תהפלסטיני. לכן חמא"ס חייב

, חמא"ס פעמים , הן מהציבור הערבי והפלסטיני והן מהקהילה הבינלאומית. כמו כןלפעולותיה

   172.שלה תיות ואת דרכי הפעולהרבות צריכה לעמעם או להסתיר את מטרותיה האמ

אמצעות פעמים רבות במילים ומושגים מסוימים הנוגעים לקונפליקט. ב תמשתמש ס"חמא   

המעניקים לגיטימציה  בקרב ציבורים שונים תובנות ורעיונותמטמיעה התנועה  מושגים אלו

אותם למודל  יםאת מבצעי הפעולות, הופכ יםמאדירשלה. מעבר לכך, מושגים אלו  לפעולות

                                                           

ע"י חמאס וארגוני טרור אחרים ברצועה: הסתרת רקטות בבית ספר של "שימושים בבתי ספר לצרכים צבאיים  168 
), נדלה 20/7/2014, (מרכז המידע למודיעין ולטרור, המרכז למורשת המודיעין אונר"א במהלך מבצע "צוק איתן", 

 info.org.il/he/article/20680-errorismhttp://www.t. 15/11/2014בתאריך 
 .50-51ע"ע  שם,חבקוק וסלאח,  169
 .   77-78ראובן פז, "באינתיפאדה", ע"ע  170
מרכז המידע למודיעין ולטרור, המרכז   "המלחמה על התודעה במסגרת העימות בין ארגוני הטרור", ארליך,  171

  .4עמ'  ,4/8/2014), נדלה בתאריך 21/2/2006, (למורשת המודיעין 
  להלן: ארליך, "שם".

  שם, שם. 172
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ישראל  נגדמאבק המחלוקת בנוגע לאת  יםאת מטרות העל הקיצוניות, מעלימ יםלחיקוי, מעמעמ

  173מקום להשמעת הנרטיב היהודי.  מותיריםולא 

). מושג זה שאול "מקאומה"אחד מן המושגים בהם נעשה שימוש רב הוא המושג "התנגדות" (   

פעולה שנועד להעניק לפעולות הטרור לגיטימציה ולהציגם כ Résistanceמן המושג הצרפתי 

הצרפתית  רתהמחת . זאת, בדומה לפעילותנגד הצבא הכובשנכבש עם ל מתבקשת ורצויה ש

ההתנגדות הצרפתית כמובן שחמא"ס לא טורח לציין כי נגד הנאצים. במלחמת העולם השנייה 

רת הצרפתית פעלה על , המחתכמו כן נגד אזרחים.תקני צבא פעילים ולא נגד כיבוש צבאי ומפעלה 

ולא ניסתה לכבוש את גרמניה (לצורך העניין). ההתנגדות מצרפת מנת לסלק את הכיבוש הזר 

  174נוקטים ארגוני הטרור הפלסטינים.  בהםפתית הייתה שונה בתכלית מהאמצעים הצר

הוא  .יים במקורות המוסלמיים הקלאסייםק איננוו התנגדות" הוא מונח חילוני מערביהמונח "   

. ארגוני טרור כמו בתחילת המאה העשריםבמינוח הערבי לשימוש ככל הנראה לראשונה נכנס 

תנועת ההתנגדות ". שמה של תנועת חמא"ס הוא: שות בו שימושמרבים לע וחמא"ס חזבאללה

את המיתוס של  החמא"ס מדגישאת נשקה כ"נשק ההתנגדות".  מתארת היא, ו"האסלאמית

"תרבות ההתנגדות". חמא"ס מציגה את במסגרת מה שהיא מכנה כהמחבלים המתאבדים 

 משמעותגם יש  "תהתנגדו"למונח  175האסטרטגיה שלה כאסטרטגיה של המשך ה"התנגדות".

יב בהיבט התודעתי, הנפשי, החברתי, התרבותי, הכלכלי רחבה יותר של התנגדות כוללת לאו

מטרות העל הטרוריסטי ואת  ניסיון חמא"ס לטשטש את אופיהוהפוליטי. זו דוגמה מובהקת ל

     176על ידי שימוש במושג בעל אסוציאציה חיובית. שלההחתרניות 

מות  -  דות הוא המושג "אסתשהאד"לגיטימציה לפיגועי התאב ניקמעדוגמה נוספת למושג ה   

. בשביל להתגבר על הבעיות ההלכתיות האוסרות על התאבדות עקב מצוקה קדושים למען אללה

המחבל בוחר מרצונו להתאבד למען אללה לפיו  את המונח "אסתשהאד", ס"חמאאישית, אימץ 

שכזאת  חאר"). התאבדותתית ("אנמבצע מעשה התאבדות אסור הנובע ממצוקה איש ולא

  177היד הטבות על שליחותו.לרצות את אללה ולהעניק לשככזאת שנועדה  מתפרשת ע"י חמא"ס

   

 מלחמה על תודעת הציבור הפלסטיני חמא"ס, מנהלת במסגרת הסכסוך הישראלי פלסטיני   

דים ולגייס ובפרט הנוער הפלסטיני. מלחמת תודעה זו נועדה להעניק לגיטימציה לטרור המתאב

מערכת ב. מאמצי שכנוע אלה מופעלים במסגדים, ת התנועהמחבלים מתאבדים חדשים לשורו

בזירה זו לניצחון משמעותי מאוד, שהייתה  זכתה ס"חמאהחינוך, בתקשורת וברחוב הפלסטיני. 

הגיע  בשלבים מסויימים, שהיה שנוי במחלוקת ,ושיש לו, משמעות מבצעית: טרור המתאבדים

חברה הפלסטינית. לחמא"ס לא הייתה בהסכמה כללית כדי ל ,אינתיפאדה השנייהבעקבות ה

   178בעיה לשכנע פלסטינים רבים להקריב את חייהם במות קדושים לטובת אללה.

אחת הדוגמות הבולטות להצלחת המאבק התודעתי של הפלסטינים היא "תרבות המתאבדים"    

ה. המתאבדים זכו ליראת כבוד ונחשבים עד שנוצרה בחברה הפלסטינית עקב האינתיפאדה השניי

מארגונים שונים.  ולמענקים כספייםמעמד חברתי גבוה ל זכומשפחותיהם  .היום כמודל לחיקוי

                                                           
  .5ארליך, "שם", עמ'  173
  שם, שם. 174
  .6ארליך, "שם", עמ'  175
 .7שם, עמ'  176
  .8שם, עמ'  177
  שם, "שם". 178
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חברה אף מחוץ לפולחן המחבלים הפך את דמויות המחבלים ואת שולחיהם למודל לחיקוי 

לול ובפיתוח טרור בשכ ההמוביל בעולם הערבי והמוסלמי. חמא"ס היא התנועה ,הפלסטינית

  179אחוזים מפיגועי הטרור. 40-שנייה הם היו אחראים לכההמתאבדים. באינתיפאדה 

     

סוף . בזהור-אל 'מרגל ס"חמאהיא גירוש פעילי  דוגמה נוספת בראשית שנות פעילותה של התנועה

 שגורשו ללבנון באותה שנה. מגורשים אלה השתמשו ס"חמאשל חברי  נעצרו מספר רב 1992שנת 

. מועצת הביטחון של בהם הם חיים המחפיריםם תנאיהבאמצעי התקשורת על מנת להראות את 

מרכז  בלבנון ללא תנאים. אותם מגורשים הקימו המערבית האו"ם פסקה כי יש להשיבם לגדה

מיה" על מנת להראות לעולם שהפלסטינאים הם לא ילימוד בשם "אוניברסיטת אבן ת

בסוף שנת  לשטחים ם. בסופו של דבר מרבית המגורשים חזרואלא אנשים מלומדי ,טרוריסטים

1993.180  

   

  חמא"ס מנהלת את פיתוח התודעה בארבעה מוקדים עיקריים:

  

תנועת בדומה ל. ס"חמאשל  מוקד חשוב מאוד מבחינתהמדובר במוסדות החינוך:   .א

  תאת הדגש על חינוך דתי פוליטי. חמא"ס עוסק מה, חמא"ס ש"האחים המוסלמים"

רי לימוד, ספרים עז ך הדור הצעיר מגני הילדים עד האוניברסיטה. חמא"ס מפיצהובחינ

. רוב לילדים ולנוער מחנות קיץוסטודנטים ארגוני נוער, ארגוני  פעילהמופוסטרים, ו

 .ס"חמאהם תומכי  ברצועת עזה מוחלט של המורים בבתי הספר ובאוניברסיטאות

 ת) נחשב"אסלאמיה- כתלה אל-אל"" (נועת הסטודנטים של חמא"ס, "הגוש האסלאמית   .ב

בתחום הסטודנטיאלי   הפעיל וניברסיטאות בגדה וברצועה. התנועהגוף פעיל מאוד באל

דורות  תבחינוך חמא"ס יוצר ההתמקדותחדשים. באמצעות ה ס"חמאבגיוס פעילי ו

חדשים של פעילי חמא"ס, אשר סופגים את ערכיה ודבקים בתפיסתה האסלאמית של 

לראשונה ספרי לימוד במסגרת תוכנית  ס"חמא הוציאה 2013שנת וגמה: בלד 181התנועה. 

הלימודים של בתי הספר בעזה ("תוכנית החינוך הלאומית"). במסגרת אותם ספרים 

די נכחד, התלמוד והתורה הם נכתב כי הציונות והיהדות הם המצאה משום שהעם היהו

השטח שבין סייה הערבית מושמטרת הציונות והיהדות היא לגרש את כל האוכלו המצאה

את פלסטין כמדינה  יםמציג יםק. הספרפרת בעירנהר הועד ל במצרים נהר הנילוס

מאזכרים אירועים  אינםהספרים  .ים התיכוןסלאמית המשתרעת מנהר הירדן עד לא

  182כדוגמת החתימה על הסכמי אוסלו.

אונים ה ברשותה: עיתונים וביטהתקשורת הכתובה והאלקטרונית: חמא"ס מחזיק  .ג

מחקרים, עשרות אתרי , תחנות רדיו, מרכז להם המופצים בתוך השטחים ומחוצה

 חזבאללה, שערוץ "אלאקצא" הוא ערוץ . המוכר בערוצים אלו ויזיהוטל אינטרנט וערוצי

ערביים כמו  לוויןבערוצי  חשיפה רבה חמא"סיש ל ,לו השראה. כמו כן "אלמנאר" שימש

                                                           
  8-11ארליך, "שם", ע"ע  179
 .139-141, ע"ע שםחבקוק וסלאח,  180
  .12-18ארליך, "שם", ע"ע  181
 ).6/11/2013, (עיתון ישראל היום"ערים פלשתיניות" ",  – יוני הרש, " הציונות "גזענית", חיפה ובאר שבע 182
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לעולם הערבי  רהישורת העולמית. חמא"ס מעבתקבו ,"ערביה-אל"ו "ג'זירה-אל"

183והמערבי מידע שוטף דרך התקשורת הכתובה והאלקטרונית.
 

 

ניתן למצוא בזמן  ס"חמאשל אחת הדוגמאות הראשונות של פעילות מסוג זה את    

. מניתוח מגווניםכרוזים רבים הדנים בנושאים  צההפי ס"חמאהאינתיפאדה הראשונה. 

אות שינויים קיצוניים בין נושאי הכרוזים. המגמה הייתה שככל תוכן הכרוזים ניתן לר

, ומספר פעולות אלימות עלהלהנחיות למרי וכרוזים העוסקים בהמספר שעבר הזמן, 

זו  מגמהניתוק הקשר הכלכלי והפוליטי עם גורמים ישראלים ירד. הכרוזים העוסקים ב

 ס"חמאלוגיים: ברעיונותיה האידאו ס"חמאמראה את השימוש האינטרסנטי של 

ה שפלסטינים רבים נעזרים תמגעים עם ישראל, אך כשרא קיותר על ניתו הבתחילה כתב

להפחתה הדבר ובלעדיהם לא יוכלו לשרוד מבחינה כלכלית, גרם  יםבשירותים הישראלי

היה  ,בשיעור ההתבטאויות נגד הקשר עם גורמים ישראלים. מנגד, בתחילת האינתיפאדה

ככל  .בעוצמה רבה יותר ס"חמאגרום לישראל לפגוע בחשש שהסתה לאלימות ת

בידי  נגד החייליםביצוע פעולות אלימות ש ס"חמא ההאינתיפאדה הבינעצמה שהת

ככל שעבר הזמן הרבתה  ,לכן צעירים פלסטינים הוא עמוד השדרה של האינתפיאדה.

ל נגד ישראל. התנהגות זאת מוכיחה את השימוש ש מרדלעידוד שטנה ו בדבריחמא"ס 

לפי זמן ומקום, באופן טקטי ולא כאסטרטגיה כפי שאמרו. כל זאת  ברעיונותיה ס"חמא

סותרים את , אף על פי שלעיתים הם ס"חמאמראה את השיקולים המציאותיים של 

בר" רבות ברעיון ה"ס בהקשר זה פעמים ההשתמש ס"חמא. האידאולוגיה הטהורה שלה

רעיון  לפי. ס"חמאות רעיון מרכזי בתעמולת הריסון העצמי וההבלגה. רעיון זה הפך להי –

   184.מול תועלת כאשר בוחנים את המציאות מול החזוןלשקול כל העת חישובי עלות יש זה 

בשם  ס"חמאשנכתב ע"י פעילי הוא שיר לכך האקטואליות ביותר  אחת הדוגמות   

רבית בעושמו  ד ענן"ובזמן מבצע "עמ 2012"תקוף תעשה פיגועים". השיר נכתב בשנת 

לשיר פופולרי במגזר  ,אחרים ס"חמאשירי ל בדומההשיר הפך,  "זלזל אמן אסראיל".

השיר בשפה פורסם  בזמן מבצע "צוק איתן" 2014והפלסטיני בפרט. בשנת  הערבי בכלל

, בעברית שיר נוסף הוציאה ס"חמא ,עברית תחת השם "תקוף תעשה פיגועים". בהמשךה

"תעלו על הגרדום". מטרת השירים העבריים הייתה לאחר סיום מבצע "צוק איתן", בשם 

, למרות שבפועל הפכו למושא לעג בקרב ישראל עקב להפחיד ולאיים על העורף הישראלי

  185.העברית הקלוקלת של הזמרים ומבטאם הכבד

מספר רב של תשתיות לארגוני צדקה ומוסדות  "ועדות הצדקה": חמא"ס מקיימת  .ד

היו  פעמים רבות הארגונים .ברה הפלסטיניתם הנטועים היטב בחחברתיים נוספי

מושג אסלאמי   - "מפוקחים" על ידי הרשות הפלסטינית. תשתית זו נקרא "דעוה"

. תיפוליט-אינדוקטרינציה דתיתו שמשמעותו הטפה, תעמולה, הכשרת לבבות, הסברה

                                                           
  .12-18ארליך, "שם", ע"ע  183
  .93-97ע"ע  ,שםמשעל וסלע,  184
185 , 8/8/2014.TabletYoram Hazony, "How a Hamas Anthem Became a Hit in Israel",   נדלה בתאריך

17/12/2014 israel-anthem-culture/music/181478/hamas-and-arts-http://tabletmag.com/jewish  
. 17/12/2014), נדלה בתאריך nrg ,)11/12/2014אתר תעלו על הגרדום" בביצוע החמאס",  –"צפו: "יהודים 

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/644/304.html 
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ועדות הצדקה עוזרות לציבור בתחומים מגוונים בהם: חינוך, דת ותחומים חברתיים 

. ס"חמאועדות הצדקה משמשות כתשתית התומכת בתשתית הטרור של  ,פים. כמו כןנוס

כמו מסגדים תומכי תה ושימוש במוקדי מלחמה תודעתית, זאת על ידי הפצת חומרי הס

 ,ההמיועדים לצורכי הדעו ,לק מהכספיםחזולגים לעיתים  186.ומוסדות חינוך ס"חמא

נהרסו כי היו בהם  ןלמשפחות שבתיהכמו מתן מענקים  ,לסיוע שמשתייך לתחום הצבאי

187הידים.ומתן מענקים למשפחות ש ס"חמאפעילי 
 

המסגדים: במסגרת העימות בין ישראל לפלסטינים הפכו מאות מסגדים למוקדי הסתה   .ה

נחשבים כמפוקחים הם גם אם מסגדים רבים הם בעלי קשר לחמא"ס, לטרור ולשנאה. 

נגד ישראל, הרשות ים מופנים . מסרים רבים במסגדידי הרשות הפלסטיניתעל 

ידי דרשנים בעלי יכולות  הפלסטינית, ארה"ב והמערב בכלל. מסרים אלה מועברים על

ומופצים גם על ידי עלונים וקלטות המחולקות למתפללים. היו גם מסרים  רטוריות

  188שהועברו בדרכים נוספות אך הם צומצמו לאחר עלייתו של אבו מאזן.

 

ים מרשימים במלחמה על התודעה בשלושת המעגלים אותם הגדיר: נרשמו הישג ס"חמאל   

א יביותר הדוגמה הבולטת ה .את אהדת הקהל הפלסטיני הרכש ס"חמאבמעגל הפנים פלסטיני: 

ים תשתיות נרחבות מבחינה להק החמא"ס הצליח ,פת"ח. כמו כןעל  2006בבחירות  ניצחונה

י. במישור החינוכי חמא"ס הצליחה לחנך ינרחוב הפלסטוניברסיטאות ובאבבמסגדים, מבצעית 

  189שנאה כלפי ישראל והמערב.אם רדיקאלי, ולסלצעירים רבים לא

   

בעולם הערבי והאסלאמי  לעומת זאת בשאר המעגלים הישגי חמא"ס לא הגיעו למימוש מרבי:   

חשבות למדינות תומכות שנ ,סוריהמו איראןסיוע מקבלת לשמור בעיקר על  ההצליח ס"חמא

נות המפרץ, אירופה פועלים במדי כתן של קרנות וארגונים אסלאמיים, שרובםתמי ועל ,טרור

. במצרים וירדן לדוגמה שבהם ארגונים האסלאמיים כמו "האחים המוסלמים" ויעדים נוספים

אך לא  ,, לא עוזרים לחמא"סמהווים איום על המשטר, נוהגים במדיניות של "כבדהו וחשדהו"

  190. מתנגדים להם

 עדיין והיא  לעדן את גישתה של ארה"ב כלפי התנועה הלא הצליח ס"חמאינה בינלאומית, מבח   

 ס"חמאנמצאת ברשימת ארגוני הטרור שלה. באירופה, כמו בארה"ב, פוסלים את מטרות 

שבאירופה נוקטים גישה יותר למרות ת בטרור, א משתמשמהבחינה העקרונית ואת האופן בו הי

  191. חנה בין הדרג המדיני והצבאיהבשל הלמכמו  מתירנית עם התנועה

  

  

  

  

                                                           
  .12-18ארליך, "שם", ע"ע  186
נדלה  ),6/2/2006,(מרכז המידע למודיעין ולטרור, המרכז למורשת המודיעין  "חמא"ס" ", -"אפיונים לתנועת ה 187
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 .19ארליך, "שם", עמ'  190
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  כלכליות-פוליטיותפעולה שיטות היחס ל 5.3.4

 ,לארגון חברתי הונחשב במערכת הפוליטית הלא התעסק ס"חמא הבתחילת פעילות   

 ס"חמאומהאינתיפאדה הראשונה גם לארגון צבאי. המעורבות הפוליטית המשמעותית של 

חמא"ס ראתה בעין רעה את המגעים בין אש"ף לישראל כזכור אוסלו.  םהסכזמן התחילה ב

שהובילו לחתימת ההסכם, אך מצד שני לא רצתה להגיע לעימות עם אש"ף ולהפסקת הנסיגה 

ה ליזום הסכמים עם אש"ף על מנת לממש מטרה זו. תניס ס"חמא. הישראלית במסגרת ההסכם

 ס"חמאמורחב בפרק על יחסי  מרבית ההסכמים לא החזיקו מעמד ועל ניסיונות אלו מובא פירוט

   192אש"ף.

משלחת מנוע יציאה של ואף ניסה ל )1991מדריד (שלום בועידת השל  הלא תמך בקיומ ס"חמא    

ניסיון זה לא עלה יפה והמשלחת הפלסטינית יצאה  ,(במסגרת המשלחת הירדנית) פלסטינית

שות הפלסטינית ישראל והרלתהליך השלום בין  ההתנגד ס"חמא. הוועידבסופו של דבר ל

כלומר ארבע  1987-תנועה צעירה (הוקמה ב העקב היותמסיבות אידיאולוגיות וזאת  מתחילתו,

חבל ה לתניס ס"חמא) חסרת ניסיון שניסתה לדבוק באמנה שלה. שנים לפני תחילת התהליך

 נהטע ס"חמאלהכיר "בכיבוש" (מדינת ישראל) כגוף לגיטימי. בתהליך השלום מתוך אי נכונות 

טרת ההידברות והאוטונומיה היא להביא לידי מלחמת אזרחים בעם הפלסטיני ובכך לטשטש שמ

גורמים אסלאמיים טענו את יעדי הפלסטינים להשגת השטחים הכבושים. לאחר ועידת מדריד 

בפרלמנט הירדני כי "הם רואים בהכרה במדינת היהודים הפרה של השבועה לאללה ולשליחו". 

"ארה"ב שואפת לקיים ועידת שלום שתפקידה העיקרי יהיה לחסל את טענו כי  ס"חמאמנהיגי 

השאלה הפלסטינית ולבסס את הקיום המזויף של הישות הציונית ע"י הקמת מדינת ישראל 

   193גדולה מהנילוס עד הפרת".

שיקולי עלות מול תועלת של  מסמך פנימי סודי בו מתוארים ס"חמא הפרסמ 1992בשנת    

ת בבחירות לממשל פנים פלסטיני (לימים: הרשות הפלסטינית). המסמך בנוגע להשתתפו ס"חמא

רבין לראשות הממשלה תוליד ככל הנקרא מגעים בין יצחק נכתב מתוך ההבנה כי בחירתו של 

מתוך המסמך עולות כמה  .ישראל לפלסטינים בראשות אש"ף שיובילו לבחירות פלסטיניות

  מסקנות מרכזיות:

די. למרות יאותן באופן מי ההתמודד בבחירות ולא פסלאת האפשרות ל תההעל ס"חמא •

התמודדות תה בעל אפשרות זו כי ראבסופו של דבר  הויתר ס"חמאזאת בסופו של דבר 

אוסלו), הסכמים  םבבחירות כ"הסכמה" להסכמים בין ישראל לפלסטינים (לימים: הסכ

 להכיר. יתה מוכנהבהם לא הי

 ראל. נגד ישמעוניינת להמשיך בג'יהאד  ס"חמא •

 רואה בהשתתפות בממשל הביניים הפלסטיני ויתור על הרצון לשחרר את כלל ס"חמא •

 ויתור על מטרתה הסופית של התנועה.יש ובכך  השטח של פלסטין מהכיבוש הישראלי

סיכוי רב להצליח לזכות ברוב הקולות בבחירות, משום  ה בכך שאין להמכיר ס"חמא •

 השתתפות .טיבי יותר בעיני הפלסטיניםשאש"ף, מוביל הסכם אוסלו, נתפס כאטרק

                                                           
 100-102, עמ' שםמשעל וסלע,  192
  129-133, עמ' שםחבקוק וסלאח,  193



 

59  
 

אוסלו, שיצר את  םהסכל ציהלגיטימיחשב למתן , בהן פסד שלה, והבבחירות חמא"ס

194ממשל הביניים הפלסטיני.
 

 

מפלגה ממספר  מהא הקייה) 1996(לא השתתף בבחירות הראשונות  ס"חמאלמרות העובדה ש   

  סיבות:

 המזדהים עם החזון האסלאמי. הרצון ליצור מסגרת פוליטית לכלל הפלסטינים .1

הרצון לפעול למען מטרות וערכים אסלאמיים ובכללם הקמת חברה ומדינה אסלאמית  .2

 בפלסטין.

ובמאבקה המזויין נגד  ס"חמאהצורך לגייס את דעת הקהל הפלסטינית לתמיכה ב .3

 ישראל.

לשמש מסגרת פוליטית להשתתפות אסלאמית בבחירות לארגונים ציבוריים, כמו:  .4

 , איגודים מקצועיים, ועדי עובדים וכדומה.מועצות

), המוזכר בעבודה זאת 2006(לא המצע משנת באותה עת התחייבה במצעה הפוליטי  ס"חמא

שנת מו 1948להיאבק למען שחרור פלסטין ולפעול למען מימוש זכות השיבה לפליטים משנת 

ם, פלורליזם וכיבוד הדמוקרטיה ולכבד זכויות אד ערכי התחייבה לפעול על פי ס"חמא. 1967

ערב נשק ואמצעי לחימה במסגרת הפוליטית תכי לא  ההבטיח ס"חמאהכרעת הרוב. כמו כן, 

לממש את זכויות העם הפלסטיני (כלומר תמיכה  התומכת בפעילות המנס היאלמרות ש

  במאבק מזויין).  

ק בבחירות ברמה מפלגתית, אלא ר הלא השתתפ ס"חמאלמרות הקמת המפלגה האסלאמית, 

  עודדה את התמיכה במתמודדיה. ו מועמדים עצמאיים ההעמיד

  לא השתתפה בבחירות ממספר סיבות: ס"חמא

תוצאה שתאפשר לה להשפיע לבבחירות  גיעהכירה בעובדה שלא תצליח לה ס"חמא .1

 באופן פעיל על הרשות הפלסטינית. 

עצם השתתפות  .קשר לרשות הפלסטינית יצור מראית עין שלל תהלא רצ ס"חמא .2

 הכרה ברשות.תתפרש כ ה של חמא"ס בבחירותמפלגת

לא היה כמעט סיכוי לזכות בתמיכת ההנהגה גם בתוך השטחים וגם מחוצה  ס"חמאל .3

195להם.
 

הסכם אוסלו ב'  ,נחתמו הסכמי אוסלו, שכוללים את הסכם אוסלו א' 1993-1995בין השנים    

י אוסלו ניסו להביא לסיום הסכמי ביניים, בין ישראל לרשות הפלסטינית. הסכמ מספרועוד 

הסכסוך בדרך השלום והפשרה. לפי ההסכם כל צד בסכסוך, ישראל והרשות הפלסטינית, צריכים 

באזור ארץ ישראל, של הצד השני. כמו כן, העבירה ישראל לאש"ף  ובזכותו למדינה מולהכיר בקיו

  196את השליטה בחלק מאזורי יהודה ושומרון ורצועת עזה.

לפני מצב בו היא מנודה בצורה מוחלטת מהזירה הפוליטית.  הששה, הגיעכפי שח ,ס"חמא   

  אוסלו ממספר סיבות:הסכם התנגדה ל ס"חמא

                                                           
  171-182, עמ' שםמשעל וסלע,  194
  195-202, עמ' שםמשעל וסלע,  195
), 2006, (מט"ח –אתר הספרייה הוירטואלית של המרכז לטכנולוגיה חינוכית שמושי, "הסכם אוסלו", -יעל פרייס 196

 sp?item=14916http://lib.cet.ac.il/pages/item.a. 11/11/2014נדלה בתאריך 
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הצורך להכיר במדינת ישראל, כישות שולטת על חלק מהארץ ובכך וויתור על "פלסטין  .1

 .ס"חמאהשלמה", לא היה מקובל על 

גה לאחר האינתיפאדה שגש ס"חמא. תנועת ס"חמאהסכם אוסלו קוטע את ההצלחה של  .2

אוסלו הסכם הראשונה. היא נתפסה בעיני רבים מהפלסטינים כתנועה אקטיבית וחזקה. 

להפוך לתנועה לא לגיטימית בעיני הציבור הפלסטיני, משום שהיא  ס"חמאגורם ל

 מערערת על ניסיונות השלום שנראו כפתרון הולם לסכסוך.

כל סיכוי להשתחל לפוליטיקה  ס"חמא ראשית תהליך אוסלו איבדהמבחינה פוליטית, מ .3

בעיני  למפלגה הלגיטימית היחידה ה אש"ףהפלסטינית. בגלל ההסכמים נחשב

הפלסטינים, הישראלים ובזירה הבין לאומית. לא הייתה כל התייחסות לקיומו של 

 .חמא"ס

 ., בה תומך חמא"סבישראל האלימה התהליכים המדיניים יפסיקו את הפגיעההחשש כי  .4

 

הצטרפות או נגד אש"ף, הבלגה, ספר ברירות: פתיחה במערכה צבאית עמדו מ ס"חמא בפני   

נגד ישראל. לגל הפיגועים יש גל פיגועים נרחב לבצע  ס"חמא, בחרה לתהליך. בסופו של דבר

המגעים המדיניים לערער את לגרום לאי יציבות של אש"ף ו תהמשמעות פוליטית, שכן מטרתו הי

א תפיסה הייתה להציג את אש"ף באור שלילי, כארגון חלש, לל ס"חמא בין אש"ף לישראל. מטרת

ובמקביל ליצור אי אמון בתהליך השלום בחברה הישראלית שתפעיל לחץ פוליטי על  שלטונית

, יחד ס"חמאהממשלה להפסיק את ההסכמים. בסופו של דבר ניתן להגיד שהפעילות הצבאית של 

לכך שלא היה  ורצח רבין ובחירת ממשלת ימין, גרמ םשינויים בחברה הישראלית, ובניה עם עוד

  אוסלו בפועל.הסכמי את  יישםניתן ל

בציבור  ס"חמאצברה ותחילתה של האינתיפאדה השנייה,  אוסלותהליך לאחר כישלונו של    

למועצה המחוקקת בחירות לקראת ה. ה קודם לכןהפלסטיני את הכוח והלגיטימיות שאיבד

שם  , שינתה חמא"ס בשלב הראשון את2006די אבו מאזן לחודש ינואר נקבעו על יהפלסטינית, ש

  ,זאת .)"חאלצא- תע'ריר ואל- חזב אל"ל"מפלגת השינוי והרפורמה" (שלה  המפלגה

נתק את הפעולות הפוליטיות והפעולות הצבאיות של לעל מנת להצטייר באור יותר פוליטי ו 

 ס"חמאואחריו חברי  סמעיל הנייהבחירות שבראשה עמד איהרכיב רשימת  ס"חמאהתנועה. 

הושם הנחשב לקיצוני זהאר -לנוספים פחות מוכרים שהצטיירו כמתונים. לדוגמה ד"ר מחמוד א

כתב  ס"חמאהבכירים ביותר.  ס"חמארק במקום התשיעי ברשימה למרות היותו אחד מחברי 

ים רבים כמו: העבודה). במצע מופיעות התייחסויות לתחומ בסוףמצע בחירות (שניתוחו מופיע 

סכסוכים פנימיים באמצעות דיאלוג, חופש עיסוק ודעה, הגנה מפני מעצרים  וןרם, פיתזכויות אד

   197שרירותיים ועוד הבטחות ברוח זו. סוגיית ישראל לא נכנסה לתוך המצע.

  :1996בשנת  מהלעומת הבחירות שהחרי 2006בבחירות בשנת  פההשתת ס"חמאהסיבות בגללן    

בתקופה שבה היה ארגון מסודר, לגיטימי, דימוי של  ס"מאשניה יצרה לחה האינתיפאדה .1

 .מדיני איננו מתקייםברור כי התהליך ה

   נמצאת באותה תקופה בשיא כוחה בזירה הפלסטינית.  ס"חמא .2

  וכל להשיג תש כהשהערי ס"חמאתוצאות הבחירות היו מפתיעות במיוחד, אפילו בשביל    

                                                           
 153-159, ע"ע להכיראלדר,  197
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מפלגות קטנות הוכל שאר  45- ב המושבים, הפת"ח זכ 74-ב תהכז ס"חמאכלל הקולות: מ 40%-כ 

 . חמא"סמושבים 132 ה"כס  - מועמדים עצמאיים 4 . כמו כן נבחרומושבים 3-זכו לכל היותר ב

ומפלה אדירה  ס"חמאניצחון ענק למפלגת זה היה  ממושבי המועצה המחוקקת. 56%קה יהחז

   198למפלגת פת"ח.

   2006.199שבע בטקס חגיגי בתחילת חודש מרץ שנת , שהוס"חמאהנייה הקים ממשלת 

קוה - מאזן, כוחות שיטור מטעמם שנקראו "אל-, באישורו של נשיא הרשות אבוההקימ ס"חמא    

, אך יכולים לקבל גם הוראות מאבו ס"חמאכפופים בצורה ישירה להתנפיד'יה" (כוח הביצוע), - אל

שוטרי הפת"ח שקיבלו משכורת זעומה לבהשוואה מאזן. אותם שוטרים קיבלו תנאים מועדפים 

כספים על שישראל לא העבירה . הרשות עמדה בפני מצב כלכלי חמור מכיוון מהרשות הפלסטינית

הם . ס"חמאמוגדולה יותר משכורת ישירה  שוטרי חמא"ס קיבלו .ס"חמאממשלת  רקע הקמת

 סיועלו ארוחות מהן, בזמן ששוטרי הפת"ח קיביווכזאת , זכו לשם המלגלג "כוחות השווארמה"

   200.ס"חמאכוחות התנפיד'יה קיבלו מנות שווארמה מ ,של אונר"א

, שנגרם בגלל חוסר המוכנות של ס"חמאעקב המשבר הכלכלי ברשות הפלסטינית לאחר בחירת    

חמושים.  ס"חמאישראל לקיים יחסים עם ארגון טרור, נוצרו עימותים בין פעילי אש"ף ופעילי 

התנתק מהרשות  ס"חמאלהשתלט על רצועת עזה, שלטון  ההצליח ס"חמאבסופו של דבר 

 צה, נאל2007על עזה בשנת  ה, לאחר השתלטותס"חמאהפלסטינית ועבר לממשל עצמאי בעזה. 

שישראל לא מוכנה  ,ארגון טרור ס"חמאשל  הלהתמודד עם בעיה כלכלית מורכבת. בגלל היות

מהצד הישראלי והמצרי נסגרו. הפחד  לשאת ולתת עמו, נוצר מצב שכל המעברים לרצועת עזה

ובאו מחו"ל דרך נמל הגדול היה שייווצר משבר הומניטארי בעזה, שכן מרבית הסחורות בעזה י

ניסו להפעיל קשרים שקשרו עם  ס"חמאודרך מעבר רפיח. מספר חברי ממשלת  אשדוד בישראל

למרט, ראש הממשלה אואהוד ישראלים על מנת לנסות להקטין את רוע הגזירה. בסופו של דבר 

דאז, החליט להעביר לעזה מספר מוגבל מאוד של סחורות על מנת למנוע משבר ישראל 

הומניטארי ברצועת עזה. הישראלים העבירו את הסחורות לאזור מפורז, ומשם ניתן האות 

   201לקחת את המצרכים. ס"חמאל

חסרת תקדים:  הצעה ס"חמא הביולי, חודש לאחר הטלת ההסגר על הרצועה, הציע 10- ב   

הפסקה  ס"חמאהבטיחה המעברים לחומרי גלם, מזון, תרופות, דלק וחשמל, ת תמורה לפתיחב

את הטרור  תפסיקלא  ס"חמאשאם מנגד, כל הארגונים. ישראל אמרה  מוחלטת של פיגועים מצד

בפועל הביא המהלך וכך היה. לרצועה מעבירה היא את הסיוע ההומניטארי ש יא תצמצםה

קף שיגור הרקטות יחשמל, מצרכים, דלק וכדומה, להגדלת האספקת כלל צמצום שהישראלי, 

   202לעבר ישראל.

הצמידו מטען לחומת הגבול עם רפיח ופוצצו את החומה בין  ס"חמאאנשי בסופו של דבר    

העבירו תושבי עזה סחורות הכרחיות להם. . דרך הפירצה 2008לינואר  23-הרצועה למצרים ב

בין רצועת עזה למצרים. קרקעיות -התתבפיתוח מנהרות המסחר  התחילה ס"חמאלאחר מכן 

דין" ומטרתו הייתה העברת סחורות בין מצרים לעזה כדי -ללפרויקט קראו "פרויקט צלאח א

את המצור על עזה  לפתוח ס"חמאהצליחה להפסיק את המצור על עזה ברמה המעשית. כך 
                                                           

  .168עמ'  שם, 198
 .176עמ'  שם, 199
  185-187ע"ע  שם, 200
  .262-272ע"ע  שם, 201
  .273-274ע"ע  שם, 202
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, לאחר מבצע "חורף חם", ישראל 2008ביוני  החזיר את שיגרת החיים הקודמת, לפני ההפיכה.לו

  203הסכימה למתווה המצרי, שדרש פתיחה חלקית של המעברים לרצועת עזה.

. לעומת את השלטון במצרים בהפיכה צבאיתסיסי - לאפתאח -תפס עבד אל, 2013ליולי שנת  3- ב   

ת פעילותן פשר איבעזה וא ס"חמאהאחים המוסלמים, שתמך בשלטון איש קודמו מוחמד מורסי, 

פקד על  הואסיסי החליט להפסיק את פעילותן של מנהרות ההברחה ממצרים. - לשל המנהרות, א

מהמנהרות  90%-להתחיל במבצע להשמדת המנהרות. על פי גורמים מצריים יותר מהמצרי הצבא 

מיסים על כל סחורה שהוברחה  הא הרוויחימכה קשה, משום שה ספגה ס"חמאהושמדו. 

כן, בגלל שהסחורות המצריות זולות יותר, גם תחליפים ישראלים לאותם מהמנהרות. כמו 

 ה.כפול היתהאותם מוצרים עלות  ,ראשית .בכלל ס"חמאמוצרים לא סייעו לרחוב העזתי בכלל ול

למשבר כלכלי כבד. יש  ההגיע ס"חמאהסחורות הישראליות. מיבוא  הלא הרוויח ס"חמא ,שנית

לצאת למערכה חדשה נגד ישראל (מבצע  ס"חמאזה שגרם להטוענים שהמצב הכלכלי הקשה הוא 

  204"צוק איתן").

חסר תקדים  הכיהצביע על אחוז תמ "צוק איתןמבצע "סקר שנערך בציבור הפלסטיני לאחר    

, מנהיג גם ממרואן ברגותייותר פופולרי הפך . הנייה 2006, שלא נראה כמותו משנת ס"חמאב

כחי, מחמוד עבאס. כמו כן, הסקר מצביע על תמיכה וגם מהנשיא הנו הפת"ח הכלוא בישראל

באזורי השליטה של הרשות הפלסטינית (יהודה מכך, גם בעזה ואפילו יותר  ס"חמאגדולה ב

  205ושומרון).

 

  מסקנות 5.3.5

מגוון רחב מאוד של דרכי פעולה, בכל תחומי החיים: החברתי,  נה, במשך השנים, הפגיס"חמא   

ה רק לא הסתפק ס"חמאהסברתי והצבאי. לעומת ארגונים אחרים, הדתי, הפוליטי, הכלכלי, ה

 במה שמזכיר ברצועת עזהבצורה מלאה על חיי האזרחים  תלטשו. היא ן אחד של פעולותבפ

נובעת מתפיסת "האחים  ס"חמאשלטון טוטליטרי. הסיבה לשליטה הרחבה והמקיפה של 

ורק לאחר מכן להתחיל  ,ברההח ת שלאידאולוגי אינדוקטרינציהתומכת תחילה בההמוסלמים", 

למדה לשלב בתבונה בין כל המנגנונים המצויים  ס"חמאליזום מהלכים בתחום הצבאי והפוליטי. 

הגורם הפוליטי  כן, כל הגורמים משפיעים זה על זה:בראשותה, כדי לממש את מטרותיה. כמו 

רתיות וההסברתיות , והפעולות החבתיוזמ ס"חמאוהכלכלי משפיע תדיר על הפעולות הצבאיות ש

וגורמת לאנשים  תומכים בה בקרב הפלסטינים ובעולםמשפיעות על שיעור ה ת,יוזמ ס"חמאש

מערכת מורכבת ומסועפת בה כל  ס"חמאיוצרת הפוליטיות והצבאיות. כך  להצטרף לשורותיה

  מרכיב מקושר לכמה מרכיבים נוספים.

      

                                                           
  .278-282ע"ע  שם, 203
), נדלה בתאריך 10/10/2013, (אתר וואלה!אבי יששכרוף, "כך ריסקו המצרים את ממלכת המנהרות של חמאס",  204

19/12/2014 .http://news.walla.co.il/item/2684737  
אתר שיחה נועם שיזף, "עלייה חדה בתמיכה בחמאס לאחר "צוק איתן", הנייה מביס את עבאס גם בגדה",  205

. 28/12/2014), נדלה בתאריך 2/9/2014, (מקומית
-%D7%97%D7%93%D7%94-4http://mekomit.co.il/%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9

-%D7%91%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94

-%D7%91%D7%97%D7%9E%D7%90%D7%A1

-%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2-%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA

%D7%A6%D7%95%D7%A7/  
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מגוון רחב מאוד של דרכי  נים, הפגינה, במשך השס"חמא שיטות פעולה ואמצעים צבאיים:   

לא  ס"חמא. מדי פעם ובפתאומיות בשל אילוצים תקופתייםפעולה והתנגדות, שהשתנו בצורה 

ללא התחשבות בצרכים  ,כמה פעמים בצורה עצמאית ההזרוע הצבאית שלהפעיל את ל החשש

. בתחילה ה כל פעם, את שיטות הפעולה שלהכלליש ס"חמאכלליים של החברה הפלסטינית. 

פעילי  .פעולות גדולות מהיז ולא בוש הישראלינגד הכיים לפעול ה לעודד פלסטינתניס ס"חמא

שנחשבים כסמל הכיבוש בעיני רוב הפלסטינים.  ,נגד חייליםבעיקר ביצעו פיגועי דקירה  ס"חמא

היו בעיקר מבצעי חטיפה בניסיון להשיב אסירים פלסטינים  ס"חמאהמבצעים הראשונים של 

להשתמש בשיטת  ההחלוהיא  ס"חמאלא. לאחר מכן החלו להשתכלל האמצעים של מהכ

המחבלים המתאבדים ומכוניות הנפץ. לישראל היה קושי גדול מאוד להתמודד עם שיטה זו והיא 

א להצלחה חסרת התקדים של שיטה זו הייותר מעשור. הסיבה  ס"חמאליוותה את פעילות 

אוד בין אזורי יהודה ושומרון ורצועת עזה לבין האזורים פרוצים מ היוגבולות באותה תקופה הש

, בעקבות האינתיפאדה, ישראל התחילה להקים את 90-הנשלטים בידי ישראל. מאמצע שנות ה

את הקמת גדר ההפרדה מסביב לאזורי  21-גדר המערכת מסביב לרצועת עזה ומתחילת המאה ה

, ולכן התחילו לפתח העתידית את הבעיההבינו  ,ראו את הנולד ס"חמאמנהיגי יהודה ושומרון. 

בעל יכולות טווח כמו פצצות המרגמה והרקטות הראשונות  רקטי אמצעים ליצור עצמי של נשק

. הם כי משתלם לחזור לשיטת החטיפהבהמשך הדרך הבינו  ס"חמאבם. ארקטת הקס כדוגמת

פנימה כי ה ס"חמא. ולחפור מנהרות התקפיות לכיוון ישראל המשיכו לתכנן מבצעי חטיפת חיילים

לכן מנסה  .ליצור כל פעם חידוש ושינוי מחייבת אותההיכולות הטכנולוגיות של ישראל  התפתחות

כדי להתעלות על המוכנות של ישראל.  ,על שינוי, לא בהכרח טכנולוגימדי פעם לחשוב התנועה 

ש את במבצע "צוק איתן" שיכולות לשמ התפרסמודוגמה בולטת היא המנהרות ההתקפיות ש

באוכלוסייה ע פגיעה קשה בעורף הישראלי, להשתלטות על ישובים ישראלים על מנת לפגו ס"חמא

והיום מנסים  חסרת מוכנות להתמודד עם המנהרות . ישראל כרגעובתחושת הביטחון יהודית

שהן פרימיטיביות  אפילולא בוחלת באפשרויות  ס"חמאליצור אמצעים כדי להתמודד עם הבעיה. 

 ס"חמאמו חפירת מנהרות, כאשר עומדת מולה האפשרות לפגוע פגיעה קשה באויב. לכאורה, כ

הגדילה ודיללה פעמים רבות את הטרור על פי שיקולים פוליטיים וחברתיים, הנובעים מכורך 

הראתה כמה  ס"חמא ,עם תנועות אסלאמיות ופלסטיניות נוספות. לדוגמה המציאות וממגעיה

על ישראל כדי למנוע החרבה מוחלטת של רצועת עזה. למרות  פעמים שהיא מפסיקה את התקפות

, ניתן להבין כי התנועהנגד ישראל לא הופסקו באופן גורף מהקמת  ס"חמאזאת, בגלל שתקיפות 

לא  ס"חמאכנגד ישראל, בכל מישור שהוא. ניתן להבין ש הא יכולמנסה לפעול כל זמן שהי ס"חמא

ותית עקב חוסר השינוי בהטפה ובתהליך הדעוה כנגד בנוגע לישראל בצורה מה הה את עמדתתשינ

 ישראל.  

  

ישראל, כלפי התנגדות כלל פלסטינית בבאלימות ו כהתמיד תמ ס"חמא שותפות כלל פלסטינית:   

בצורה  הופעל פההשתת ס"חמאאותה. בשתי האינתיפאדות  לא היא תהיה זאת שתנהיגגם אם 

, בגלל שהיא בתחילה הייתה גורם משמעותי פעילה וחריפה. באינתיפאדה הראשונה, היא לא

ובעיקר פעלה בפן התודעתי. לעומת זאת, באינתיפאדה  אלימותהוקמה בסמיכות לתחילת ה

 ס"חמאובאינתיפאדה זו  עותי ובעל עוצמה צבאית לא מבוטלתהייתה ארגון משמ ס"חמאהשנייה 

לשתף  הירבתה ס"חמא. מספר הרב ביותר של אזרחים וחיילים ישראלייםארגון שפגע בהפכה ל

ארגונים אסלאמיים   עם ואף ג'יהאד האסלאמיפעולה עם ארגונים אסלאמיים אחרים כדוגמת ה
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היו אפילו כמה שיתופי פעולה עם הכוחות  . במקבילקטנים יותר, כמו בחטיפת החייל גלעד שליט

ת רבה הפגינה גמישו ס"חמא  .ס"חמאהלאומיים של פת"ח, שנחשבים פעמים רבות כאויבים של 

מאוד בכל הנוגע לשינויים במעמדה, והשכילה להבין את התמונה הפוליטית של הפוליטיקה 

המזל בגלל טעויות של הרשות  ס"חמאהפלסטינית במקרים רבים. פעמים רבות שיחק ל

הפלסטינית וישראל, כמו בהפצצה הישראלית של בתי הסוהר של אש"ף שגרמו לשחרור פעילי 

  הכלואים בהם. ס"חמא

מתנגד לכל מי שמנסה לפגוע בו. לכן, היו עימותים  ס"חמא פעולות כנגד גורמים פלסטיניים:   

לא  ס"חמאלארגון אש"ף. במסגרת העימותים  ס"חמארבים בפנים המחנה הפלסטיני, בעיקר בין 

: חיסולים, הפיכות, ובכלל זאתבאלימות קשה מאוד נגד אש"ף  תמשתמשובאמצעים  הממעיט

בבכירים  תפגעה פעמים רבו ס"חמאבין כוחות חמושים בהנהגת שתי התנועות. ישירים  םועימותי

  בתנועת אש"ף.  וזוטרים 

על רצועת עזה, שורטט קו  ההשתלט ס"חמאמאז ש על עזה: ס"חמאהמגמה לאחר השתלטות    

את התקיפות כנגד ישראל, ישראל יוצאת  ה, מגבירתמתחמש ס"חמאמאוד ברור של פעילות: 

 הפגיעה משמעותית ומגיע תא סופגלתקוף עד שהי כהממשי ס"חמא, ס"חמאב למבצע ופוגעת

  בסופו של דבר, בדרך כלל בעזרת גורם שלישי, להסדר עם ישראל.

  

ואפילו  במלחמה התודעתית ההטרור המוביל חמא"ס היא תנועת ה":והיחס לתהליך ה"דע   

). טיפוח "אסלאמי-ועי אל-אל"באמנה את החשיבות של הפצת "התודעה האסלאמית" ( המדגיש

 ההתודעה והפצתה נחשבות כאחת המשימות המרכזיות של חמא"ס מתוך האמנה. חמא"ס מעניק

בה אמצעי חשוב להשפעה על דעת הקהל  הוארחשיבות מיוחדת למלחמה על התודעה, ו

  206על דעת הקהל הבינלאומית.גם הפלסטינית, הערבית והאסלאמית ולבסוף 

סלאמית, שנתפסת כאחת ממשימותיה דעה הארב על הפצת התובאמנת החמא"ס מושם דגש 

מעגלים: המעגל  ההמרכזיות של התנועה. על פי האמנה הפצת התודעה צריכה להתבצע בשלוש

. בהפצת התודעה צריכים ליטול חלק: אנשי )15והמעגל המוסלמי (סעיף הפלסטיני, המעגל הערבי 

ולו. חשיבות מיוחדת וציבור המשכילים כ הדת, אנשי החינוך והתרבות, אנשי הסברה ותקשורת

   207.ניתנת לחינוך

ס פורסת תשתית "דעוה" רחבה מאוד, שפוגשת את האזרח הפלסטיני ואת הנער "חמא   

הפלסטיני בפרט, בתחומים רבים: בשירים, בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות, באתרי האינטרנט, 

בחוגים, בפעילויות נוער, במחנות קיץ ובעוד במסגדים, בכרוזים ברחוב, בעלוני מידע, ספרי לימוד, 

   רבים. מקומות

  

א ה נאמנה לאידאולוגיה שהיבתחום זה נשאר ס"חמאניתן להגיד ש נאמנות לאידאולוגיה:   

ת דרך א משתמשואה כמעט בכל שיטות הפעולה בהן היר ס"חמאבשני מסמכי המקור.  המציג

, כפי ההצליח ס"חמאאידאולוגיים. ה הת רבות במסמכיא מדברעליו הי ,למימוש הג'יהאד

להשתלב בצורה טובה מאוד הן במערכות החינוך, התעמולה, הסעד וההטפה שמהוות  שקיוותה,

  את הג'יהאד הגדול, והן במערכה הצבאית כנגד הכיבוש והכופרים שמהווה את הג'יהאד הקטן.

                                                           
 3ארליך, "שם", עמ'  206
 11-12ע"ע  "שם", 207
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ת באמנה שאין כותב ס"חמאבתחום הפוליטי ניתן למצוא סתירה בין האידאולוגיה למציאות.    

חושבת באמנה לא  ס"חמא ,וקף לאללה. כמו כןאדמת  זכות לשלוט באזורי ארץ ישראל כי הם לה

. ניתן לראות באמנה על כך חלק מהעם הפלסטיני, ולכן לא נכתבבפועל של  הכמנהיג על עצמה

ם שפיכות דמים של פלסטיני ה שמבחינתהמציג ס"חמאסתירה נוספת בתחום הפוליטי, משום ש

ניתן  ס"חמאשל  הנה לגיטימית ושיש לשקול זאת בקפידה. מהתנהגותנעל ידי פלסטינים אי

  בחברי אש"ף לא רק מבחינה פוליטית אלא גם מבחינה צבאית. תא פוגעלראות כי הי

 במסמכים האידאולוגיים שלה הלתחומים עליהם כתב נהנאמ ס"חמאבשורה התחתונה    

א לא יו התחום החברתי, הדתי, והצבאי. לעומת זאת האליהם כחובה כמ הבאריכות והתייחס

 בתחום הפוליטי והכלכלי.   הלקיים את כל הבטחותי ההצליח
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והשוואתו לאמנת  2006 משנתניתוח מצע הבחירות פרק רביעי: . 6

  החמא"ס

  

גה המייצגת של בחלק זה אנתח את מצע הבחירות של מפלגת "הרפורמה והשינוי", המפל   

 מועצה המחוקקת ס שבראשה עמד איסמעיל הנייה. מצע זה פורסם לקראת הבחירות ל"חמא

. מטרת המצע, כמו כל מצע, היא שכנוע הציבור הפלסטיני להצביע 2006שנת ב תהפלסטיני

ובין התקופות בהן נכתבו,  אמנה והמצע,ה, ס. בגלל השוני בין מטרות המסמכים"חמא תלמפלג

   208תיערך גם ההשוואה והפירוט על השוני והסיבות לו בין המסמכים.בחלק זה, 

  

בניתוח זה אתייחס לאותם הקריטריונים להם התייחסתי בניתוח האמנה: היחס  לזהויות,    

  היחס לאויבים, היחס לתומכים והיחס לשיטות הפעולה. 

  

  היחס לזהויות 6.1

  

 לות התנועהויות באופן מעשי בהתנהאת נוכחות הזהכמותית אפשרות למדוד ה חוסרבגלל    

ות משתנות של הזהויות, נשתמש במצע הבחירות של חמא"ס מגמעל  צביעלה היכולת העדרו

ביחס  ס"חמא העדיפות של, על מנת לבחון האם חל שינוי מבחינת סדר ובאמנת החמא"ס

  וסיבותיו. ומהות את אנסה להסביר ,שינוי אם חל? לזהויות

  

בכל האמנה שללא שילוב כל הזהויות ביחד, התנועה לא תוכל לממש  השס מדגי"כמובן שחמא   

מדינה אסלאמית, ושללא אחד  ולהקים עליה פלסטיןאת כל שטח  לכבוש שהיא את מטרתה,

  הערכים אין קיום לג'יהאד ולמאבק כנגד הכופרים. 

  אפתח בהצגת הזהויות באמנה ונמשיך לזהויות במצע.

  

  ס:"ת החמאהזהויות כפי שהן מוצגות באמנ

דוגל בקיומן של שלוש זהויות: הזהות המוסלמית, הזהות  ס"חמאכפי שהוצג בניתוח האמנה, 

  באמנה). 14הערבית והזהות הפלסטינית (רעיון זה מובא בסעיף 

לפי האמנה היא הזהות האסלמית.  ס"חמאהזהות המרכזית ב ההתייחסות לזהות האסלאמית:

כתנועה בעלת צו אלוהי: ו אםלאסאת ערכיה מדת ה מגדירה את עצמה כתנועה ששואבת ס"חמא

ן האסלאמי: תיה בפאפילו מרחיקה ברעיונו ס"חמאשחרור אדמות הוקף מהכיבוש הציוני. 

טוענת שמבחינתה היא רלוונטית כל עוד דת האסלאם קיימת ובכל מקום בו יש  ס"חמא

שרת את קיומה מראה שהתנועה קו מוש באסלאם ובמאמיניו כדרך הגדרהעצם השי .מוסלמים

חוקי השריעה ועלת בהתאם ל"חוקי היקום" וגם ציינה שהיא פ ס"חמאבעולם המוסלמי. 

ת קדושה שהתנועה רואה בכך היא מגדירה את חוקי השריעה כחוקים בעלי משמעו .המוסלמית

ציטוטים בעלי  באמצעות האת מרבית טיעוני תמבסס ס"חמא לנכון לנהל את עצמה על פיהם.

  ורה, שמרביתם לקוחים מהקוראן ומהחדית'.תפיסה דתית טה

                                                           
  . 350-364, ע"ע )2012, (ירושלים: כתר, להכיר את חמאסלדר, בספר: שלומי א כנספח תרגום מצע הבחירות מופיע 208

  ."מצע הבחירות" :(לנספח המצע בלבד) להלן
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, ס"חמאשמוזכרת כשנייה מבחינת חשיבות ל ,מעבר לזהות הערבית ההתייחסות לזהות הערבית:

לזהות זו באמנה. אפילו המושג "אמנה" הוא מושג שנחשב מערבי  במיוחד אין התייחסות רבה

ערבי שצריך -הכללולא ערבי בתכלית. הזהות הערבית מוזכרת בעיקר בהקשר של המאבק 

לא אחת  תקורא ס"חמא, כדי לשחרר את פלסטין מפני הכיבוש הציוני. ס"חמאלהתרחש לדעת 

נגד הכיבוש הציוני כדי להחזיר את ינות הערביות והאסלאמיות להתאחד באמנה לכלל המד

ולהשליט בו את הדת  גיעו אליו הכוחות האימפריאליסטיםהמזרח התיכון למצב בו היה לפני שה

כמעט תמיד מגיע באמנה בצמד "מדינות ערביות  "תוערבי"סלמית והתרבות הערבית. המושג המו

  ואסלאמיות".

מגדיר  ס"חמאהזהות השלישית בחשיבותה מבחינת האמנה. זוהי  התייחסות לזהות הפלסטינית:

את  המציג ס"חמאמראשית האמנה כסניף הפלסטיני של תנועת "האחים המוסלמים".  את עצמה

אדמת וקף מוסלמית, שללא השליטה בה לא יהיה ניתן להגיע לאחדות ערבית מוסלמית פלסטין כ

רואה בעצמה את אחד הסניפים החשובים ביותר של  ס"חמאתית במזרח התיכון. לכן, יאמ

גיאוגרפי והן "האחים המוסלמים", שכן ללא פלסטין לא יהיה ניתן ליצור את האחדות, הן מהפן ה

מציג את  ס"חמאכרחית וקדושה זו לא יהיה ניתן ליצור איחוד. וקף המהתפיסה שללא אדמת 

מעלה  ס"חמאפלסטין כחלק אינטגרלי מהאסלאם ואת האסלאם כחלק אינטגרלי מפלסטין. בכך 

  את חשיבותה של פלסטין ביחס לשאר המדינות המוסלמיות הקיימות.

  

  במצע:  לזהויות היחס הכללי

  

יש מאפיינים רבים המראים שהזהות החזקה ביותר  ס"חמאכמו באמנה, גם במצע הבחירות של    

 זה,המצע ... המפורשות: " סלאמית. בהקדמה למצע התנועה כתובשל התנועה היא הזהות הא

מרה ון ניתן למצוא עוד א. כמו כן, בסעיף הראש209" ".הנסמך על הסיסמה "האסלאם הוא הפתרון

  210המדגישה את המרכזיות של הזהות האסלאמית:

  

מונותאיסטי וחובותיו התרבותיות הם היסודות שלנו והדרך שבה חיינו צריכים "האסלאם ה

  211להתנהל על כל מרכיביהם: הפוליטיים, הכלכליים, החברתיים והמשפטיים."

  

, שיש להפוך את השריעה לבסיס החקיקה במצע , בסעיף החמישיס טוענת"חמאבנוסף,    

 יאשהגם  תמציינ יאשנשאר בתנועה. ה אסלאמי החזק-הדתי בסיסמה שמראה על ה  - בפלסטין

להפעיל מחדש את עקרון השורא (מועצה  הרוצ יאה ,עי. כמו כןבהקמת בית משפט שר תמעוניינ

  212ת).ייעצמ

  

אף על פי כן, במצע ניתן לראות את התחזקות הזהות הפלסטינית. ניתן לראות החלפת מושגים    

רבות מושגים כלליים בתכליתם  אוזכרו פעמים ס"חמאאסלאמיים בפלסטיניים. באמנת ה

האסלאמית, לדוגמה: האישה האסלאמית, חוקי האסלאם והזהות הדומיננטית ביותר הייתה 

                                                           
209
  "שם", הקדמה. 
210
 "שם", הקדמה וסעיף ראשון. 
211
  "שם", סעיף ראשון. 
212
  "שם", סעיף חמישי. 
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האסלאמית. לעומת זאת, המצע מנסה להיות הרבה יותר פלסטיני, לדוגמה: "האישה 

  213) במצע. 10האסלאמית" מהאמנה הפכה להיות "האישה הפלסטינית" (סעיף 

ובכך היא  מען באמנה הוא המצטרף לתנועהביותר לכך היא מהות הנמען: הנהסיבה המובהקת    

המצטרף עשוי  ."האחים המוסלמים"כתנועת בת של  חמא"סמנסה לקשר אותו לאסלאם, כדרך 

לכן הוא יכול להיות פלסטיני ובאותה מידה גם סורי,  ם.אסלאה ותלהיות כל אדם המאמין באחד

אום מוסלמי אחר. לעומת זאת הנמען של המצע הוא האזרח סעודי, לבנוני, ירדני או כל בן ל

הפלסטיני שהולך להגיע לקלפיות, שמחפש נקודת הזדהות פלסטינית ושרוצה לראות את הקשר 

  בינו לבין התנועה.

ליצור חוקים שיבטאו  העל רצונ המכריז ס"חמאביטוי משמעותי לכך, נמצא בסעיף החמישי בו    

ת  גם משקל מוסף על הזהו מהש ס"חמאל העם הפלסטיני. בכך את יחודו, ערכיו ומורשתו ש

  214הפלסטינית ולא רק על האסלאמית.

  

  :היחס לכל זהות בצורה מפורטת

או המשמעותית ביותר.  עדיין מוגדרת כזהות ראשיתזהות זאת  התייחסות לזהות האסלאמית:

, במסגרת ס"חמאשכל המצע נסמך על הנחת היסוד "האסלאם הוא הפתרון".  תכותב ס"חמא

עי. ברמה את בית הדין בפלסטין לבית דין שרלהפוך  האת רצונ נההרפורמות שנכתבו במצע, ציי

  . האת הזהות האסלאמית כזהות המשמעותית ביותר מבחינת המציג ס"חמאההצהרתית, 

הצורך  -  מרבית ההתייחסות לזהות הערבית מתוארת בקשרי החוץהתייחסות לזהות הערבית: 

 תלכת ואומר האפילו מרחיק ס"חמא .דיפלומטיים עם מדינות ערביות ומוסלמיותלקשור יחסים 

 הגרעין הראשונישיש ליצור אחדות בין שתי מדינות ערביות ואסלאמיות, על מנת ליצור את 

  התאחדות האסלאמית, במטרה ליצור מדינה ערבית מוסלמית גדולה.ל

היא הזהות הבולטת ביותר במצע בפועל, הזהות הפלסטינית התייחסות לזהות הפלסטינית: 

 ס"חמא. הזהות הפלסטינית נמצאת כמעט בכל עמוד, וכמעט בכל נושא בו. 2006הבחירות משנת 

דאגה לזכויות הפלסטינים והפליטים, הצורך כביצירת מדינה פלסטינית,  ה את מטרתהמציג

ם בפיתוח התרבות הפלסטינית, והצורך באחדות כלל הגורמים הפלסטינים, הלאומיי

את העם  תמשבח ס"חמאוהאסלאמיים, במטרה להקים מדינה ולהמשיך את ההתנגדות. 

את ההתנגדות כדרך הלגיטימית והראויה של  הנגד הכיבוש, ומציגהפלסטיני בעמידתו האיתנה 

את העם הפלסטיני כחלק בלתי  המגדיר ס"חמאהעם הפלסטיני לממש את מטרותיו הלאומיות. 

בין שלושת המעגלים. כמו כן, ניתן  תובכך פעם נוספת מקשר ,מיתנפרד מהאומה הערבית והמוסל

לראות החלפה של המילה "מוסלמי" במילה "פלסטיני" אם משווים את האמנה והמצע. לדוגמה: 

  "האישה המוסלמית" כפי שנכתב באמנה, הפכה ל"אישה הפלסטינית" במצע הבחירות.

  

  

  

  

  

  
                                                           

213
  "שם", סעיף עשרים. 
214
  "שם", סעיף חמישי. 
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  :ההשוואת המקורות ושינויים

מגמה של העלאת הזהות הפלסטינית על חשבון הזהות האסלאמית, בעוד  מראה ס"חמא   

  שהזהות הערבית נשארת באותו מצב. לדעתי יש כמה סיבות לשינוי זה:

 ס"חמא, 1987עם הקמתה בשנת  –לתנועת "האחים המוסלמים"  ס"חמאהקשר בין  •

עה. וכסניף הפלסטיני של התנו "האחים המוסלמים"ראתה את עצמה כמחויבת למשנת 

על אף האופי המחתרתי של התנועה, באמנה נכתב שחור על גבי לבן שזהו הסניף 

עם  ."האחים המוסלמים" של רעיונותמערכת ההפלסטיני של התנועה. בגלל הקרבה ל

השתתפה בפעילויות הפלסטיניות, כדוגמת: האינתיפאדות, המאבק  ס"חמאככל ש ,הזמן

 נקשרה ס"חמאוליטיקה הפלסטינית, כך ומאבקי כוח פנימיים בפ אוסלו,תהליך כנגד 

מאשר לזהות האסלאמית שלה. לא מדובר בזניחה של  ה יותרלזהות הפלסטינית של

. זאת בשל של רעיונות בעדיפות שנייההצבתם , אלא רק בות המוסלמיתרעיונות האחד

וכדי להתפנות לבעיות  ,מצב המשתנה בשטח, לטובת צבירת קהל תומכים גדול יותרה

 ות הדחופות. הפלסטיני

מטרת האמנה היא להציג את האידאל, החזון, והתפיסה של  –השוני במטרת המסמכים  •

, היא תנועה בעלת תפיסה "האחים המוסלמים"כתנועת בת של  ,ס"חמאהתנועה. 

אסלאמית והיא מציגה את רעיונותיה באמנה שלה. מטרת האמנה היא להראות למה 

א למשוך קהל יחירות, לעומת האמנה, המטרת מצע הב זאת עומתהתנועה שואפת. ל

מראה דאגה ורצון לשפר את  ס"חמאמצביעים כמה שיותר גדול למפלגת התנועה. על כן, 

החינוך, הכלכלה, הרצון  הדברים שנוגעים לתושב הפלסטיני: מערכת הבריאות, מערכת

ברי ציב יעדים אחדות גורמים פלסטיניים וכדומה. כמו כן, מטרת מצע היא להלדיאלוג, 

יותר, שלא עולים על עשר שנים. בגלל רחוקי טווח או למהלכים  השגה לתקופת ממשלה

על חשבון  השוני במהות המסמכים, נוצרת מעין העדפה של הזהות הפלסטינית במצע

  הזהות האסלאמית באמנה.

האמנה מנסה להראות את תפיסות התנועה ולמשוך אליה מוסלמים  –השוני בקהל היעד  •

קחת חלק פעיל בתהליך הג'יהאד לשחרור פלסטין. המצע, לעומת זאת, פונה אשר רוצים ל

להגדיל כלל העם הפלסטיני. מטרת התנועה בפרסום המצע היא  -  לציבור שונה לחלוטין

יש ליצור חיבור עם כלל החוגים בקרב קהל היעד  את מספר המצביעים למפלגה, ולשם כך

חלקם  -  לם מוסלמים אדוקיםכו אך לאם, כל המצביעים הם פלסטיני כידוע,הפלסטיני. 

התחברות לזהות הפלסטינית בבחירות היא צעד  ,וחלקם בכלל נוצרים. על כן חילונים

מתוחכם על מנת למשוך קהל מצביעים מכלל הקהל הפלסטיני, ולא רק מתוך 

לגה פהאוכלוסייה המוסלמית האדוקה הפלסטינית. עוד ביטוי לטענה זו הוא שם המ

, תמערבי טציהואפילו כבעל קונשם זה יכול להיתפס  .רמה והשינוי""מפלגת הרפו

גם ולכלל העם  מודרניות. גם בכך יש ניסיון לכוון שמות של מפלגות תורכיות רהשמזכי

 רבה למערב.ילחילונים שתומכים בק
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  :מסקנות

 כלל ארגוני טרורהשינוי. בדרך  תיותר מההשוואה היא עצם קיום מגמבהמסקנה הבולטת    

דרך כלל בהם שינוי הוא במתרחש שאם . מקובל לחשוב מקובעים בתפיסתם נתפסים כארגונים

להציג  ס"חמאשיטת הפעולה שאמורה להפתיע את האויב כל פעם מחדש. עצם היכולת של נוגע ל

 ס תנועה"מראה על היותה של חמא י של מקימי התנועהאת ערכיו בצורה שונה מהחזון המקור

  גם מבחינה אידאולוגית בעבר.  תעמתקב ת, שאינהדינמי

 ס"חמאיש גם תפיסה מובנת מאוד של המציאות סביבו.  ס"חמאכמו כן, ניתן להסיק לדעתי, של   

בצורה נכונה, כסמכות  הלשווק את עצמ תויודע תא פועליהיטב לבעיות בחברה בה ה תמודע

ת לפתור את הבעיות תיייכולת אמ הלמרות שבפועל אין ביד . זאת,שמסוגלת לפתור את הבעיות

יכולת חשובה מאוד לכל  - תא פועלת להציג את עצמה בהקשר לזמן בו הייודע ס"חמאהאלה. 

  ארגון וגוף.

מן היסוד.  הה את המדיניות שלתלא שינ ס"חמאלמרות שינוי מגמה שמתואר כאן, אני סבור כי    

וכל תא שבעזרתו הי שלטון הפלסטיני,בבחירות היא להצליח להגיע ל הבהשתתפות ס"חמאמטרת 

ה, על תושבי הרשות הפלסטינית ובכך לנסות לעצב את העולם כראות עיניטוב יותר להשפיע 

את  הותיה באופן מתלא שינ ס"חמאשחושב אני  .כמעט אף דרך פעולה תא לא פוסלהי רשכא

 בהשוואה לזמן שבו נוסדהלזהות הפלסטינית יותר  תא רק מתייחסיהרעיונות המופעים באמנה וה

דים, מחנכת ילדים על חוקי נשארה תנועה אסלאמית: היא עדיין פועלת במסג חמא"ס התנועה.

ובסופו של דבר מעוניינת במדיניות אסלאמית, אותה היא מנהיגה כיום ברצועת עזה,  השריעה

  שנמצאת תחת שלטונה.

  

  

  

  יםהיחס לאויב 6.2

הבחירות אין אזכור אחד  הוא היחס לישראל. בכל מצע העיקרון הבולט ביותר בהיעדרו   

נגד ישראל. ישנם כמה אזכורים המעידים על הרצון להתנתק מישראל איבה נלמשמעותי לשנאה ו

העם ביצע ההתנגדות שעל ההתמדה ו דברי שבח עיםי. פה ושם משמלצמצם את השפעתה בשטחו

כמעט ו "ישראל"אפילו ציין במפורש את השם  ס"חמא. כמו כן, במהלך האינתיפאדההפלסטיני 

  ולא השתמש במושג "הציונים" שהרבה להשתמש בו באמנה. 

ופעולות התנועה, לחשוב כי  ס"חמא משנתכל זאת עלול לגרום לקורא התמים, שלא מכיר את    

בינה לבין ישראל. היעדר  יםמנסה לשפר את היחס אפילוו לא חשה איבה כלפי ישראל תנועהה

-שת: ארגוני שמאל ישראלים, ארגונים פרוממצע הבחירות משמ ס"חמאהמטרה המרכזית של 

באור חיובי יותר. למרות היעדר המטרה  ס"חמאפלסטינים ופלסטינים שונים על מנת להציג את 

  .של ממש אינני מאמין כי זה באמת שינוי אידאולוגי ,ס"חמאשל 

באמנה כ"מזרח הקומוניסטי והמערב  ההגדיר ס"חמאבנוסף להיעדרותה של ישראל, גופים ש   

ס "ומה שחמא ארצות הבריתקיבלו שמות חדשים כמו: האיחוד האירופי, לפתע  ,הקפיטליסטי"

  . חמא"סולגופים מערביים נוספים "םמה שמכוון כאמור לאו - מכנה "גורמים בינלאומיים"

כאינטרס כלכלי חשוב  ור עם גורמים אלו על מערכת יחסים טובהאת הצורך לשמ הגדירמ

י החד, טמונה באירוע היסטורי משמעותי מאוד שהתרחש בין כתיבת הסיבה לשינו לפלסטינים.
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התפרקות ברית המועצות. ברית המועצות הייתה מעצמת העל שהייתה   - האמנה לכתיבת המצע

התקרבות למערב ולארצות הברית  ה שלתופע הסתמנהלאחר נפילתה  .התומכת של העולם הערבי

אותה בשינוי המדיניות הכללי בעולם הערבי  עולם הערבי. עקבגורמים שונים בבפרט, בקרב 

חשה קרובה יותר למערב בכתיבת המצע מאשר בכתיבת  ס"חמאסביר להניח כי גם  ,תקופה

  215האמנה.

פוליטיות, הקהילה מיובאים מן המערב, כמו: חרויות  כמו כן, במצע יש שימוש במושגים   

שלוש רשויות: שופטת, מחוקקת  הבינלאומית, נורמליזציה, פלורליזם, הפרדת רשויות (יצירת

שלטון, תנאים סוציאליים (דאגה כת משפט, הזכות להצבעה בקלפיות, חילופי ומבצעת), מער

את לנשים, ילדים, יתומים, נכים ובעלי צרכים מיוחדים) וכדומה. מושגים אלה עשויים לאשש 

   216מנסה להצטייר כארגון פרגמטי ודמוקרטי. ס"חמא הקביעה כי

  :וסביר להניח כי מדובר בשילוב שלהן י" זה עשוי לנבוע ממספר סיבותשינוי "קיצונ

מנסה להיתפס  ס"חמא –שינויים אלו על מנת להיתפס כתנועה פרגמטית  תמבצע ס"חמא .1

על שמכאן  .על ידי הבוחר הפלסטיני כגוף פרגמטי המנסה לקדם את העם הפלסטיני

סיקור ה בעקבות. כמו כן, פלסטינים במלחמות שווא נגד ישראלהלא לסכן את  ס"חמא

כתנועה פרגמטית יותר  תה להציג את עצמהאולי ניס ס"חמאתקשורתי סביב הבחירות, ה

מסביר גם את ציון האיחוד . זה יותר בקהילה הבינלאומית העל מנת להיות אהוד

 האירופי ואת ארצות הברית.

תה למשוך סני ס"חמאבמסגרת הבחירות  –לפנות לקהל יעד גדול יותר  ס"חמאניסיון  .2

עליך לנסות למשוך  ,כמה שיותר מתומכי אש"ף. כגוף בעל אג'נדה פוליטית ידועה אליה

 .תךילא אימממכים שלך שנמצאים ומאשר את התיותר  תךיאת אלה שלא מסכימים א

מנסה למשוך אנשים שיותר קרובים  ס"חמאעקרון מוכר בתעמולת בחירות. זהו 

 ניסוחעל ידי  . היא עושה זאתס"חמאיה של לאידאולוגיה של אש"ף מאשר לאידאולוג

ה לקבל אולי הצליח ס"חמאמצע שלא פוסל הסכם או ניהול משא ומתן עם ישראל. בכך 

 בוחרים. עוד

חר את יעדי המפלגה מצע בחירות אמור לשקף לבו –הבדל בין אמנה לבין מצע בחירות  .3

ישראל והקמת  השמדת מדינת - ואולי מעט מעבר. היעד של התנועה בתקופת הכהונה

מדינה פלסטינית מוסלמית על שטחה, אינה יעד בר השגה בתקופה של ארבע שנות 

 של התנועה. לטווח הרחוקהכהונה. לכן, המצע לא מכיל את כל הרעיונות 

                          

את הציון לשבח לעם הפלסטיני על  בכלל זאתשסוקרים את כל הכתוב במצע וכבסופו של דבר    

פקוד באינתיפאדה, והרצון לשחרר אסירים ביטחוניים מבתי הכלא שמרצים את עונשם עקב יהת

לאפשרות קיומה של  ס"חמאכי היחס של תנועת ניתן להבין פיגועים שביצעו נגד אזרחי ישראל, 

לא שינה את יחסו לישראל בצורה מהותית,  ס"חמאישראל לא השתנה בצורה משמעותית. לפיכך 

   217מטרתו המרכזית עקב השוני בין המסמכים.את  השמיטאלא רק 

  

                                                           
215
  "שם", סעיף רביעי וחמישה עשר. 
216
  סעיף שישי."שם",  
217
  "שם", סעיף ראשון וסיכום. 
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  היחס למקורבים 6.3

לכך שהגורמים הפלסטיניים, למרות כל הפיצולים, צריכים  פהמטי ס"חמא ,כמו באמנה   

נגד  יוצאתס ", חמא. כמו כןניהםמשברים ביאת הלהתאחד ולהשתמש בדיאלוג על מנת לפתור 

  218שימוש בכוח ואיומים במסגרת הפנים פלסטינית.

לחיזוק הקשר,  ס מטיפה"חמאבנושאי החוץ קו דומה למוצג באמנה.  המציג ס"חמאכמו כן,    

ס מבקשת "פלסטיני. חמאהאחדות ולגיוס הכללי של העולם הערבי והאסלאמי לטובת הציבור ה

   219על ידי הפלסטינים וגם על ידי האומות הערביות והאסלאמיות. תמיכה בערכיה

וב גם עם הקהילה במצע שצריך לשמור על קשר ט תאומר ס"חמאלעומת הכתוב באמנה, 

עם האיחוד האירופי, ארצות הברית  ס"חמאכנראה, בגלל האינטרסים שיש ל הבינלאומית. זאת

  220נוספות. מערביות ומדינות

  אמנה למצע הם:השני השינויים המשמעותיים ביותר ביחס למקורבים בין 

רעיון האיחוד תחת האסלאם של כלל השימוש במושגים מערביים ודחיקה לשוליים של  •

המבינה יותר,  תרגמטיתנועה פלהצטייר כהיא מטרה ה .הגורמים הערביים והאסלאמיים

 בגלל השונות . זאת,לא ניתן לאחד את כלל הגורמים הערביים תחת דגל האסלאםשכרגע 

 ובגלל שצעד כזה ייתפס כלא דמוקרטי. האידאולוגית בין הזרמים והפלגים

והרצון לקשור עם הגורמים המערביים קשרים כלכליים  גת למערברבה המוציהק •

ודיפלומטים על מנת לקדם את האינטרסים הפלסטיניים. תפיסה זו סותרת בצורה כוללת 

  בפועל במשך השנים.    הס ביצע"את התפיסה המוצגת באמנה, אך לא את השינוי שחמא

  

  

  פעולההשיטות היחס ל 6.4

המטרה ת השגבנוגע לאופן שיטה הכללית ה התייחסו רק לבעוד שבאמנה שיטות הפעול   

 ס"חמאהקורא לתוספת משמעותית של פעולות אותן  מתוודעהמרכזית של התנועה, במצע 

 היאתוכניות התנהלות מדויקות.  הולא מציע תמאוד מעורפל ס"חמאלבצע. באמנה ה נתמעוניי

מן האויב הציוני. לעומת זאת רק על הפעולות שיש לעשות על מנת לשחרר את פלסטין  תמדבר

בתחומים  שפר את פני החברהמהלכים מעשיים על מנת למעמיקה למגוון במצע יש התייחסות 

. הסיבה לכך מאוד פשוטה: המצע מדבר על טיים, בריאותיים, מדיניים וכדומהכלכליים, פולי

על  תמדברא לא יבחר. לכן התלאחר שבמהלך הקדנציה השלטונית בצע ת ס"חמאהפעולות אותן 

  השמדת ישראל, הרי שהשמדת ישראל לא יכולה להתבצע בזמן תקופת כהונה בת ארבע שנים. 

  

 

  הפעולות במצע הדומות לאמנה:

שהעם הפלסטיני משתמש בהתנגדות ובאינתיפאדה ככלי  תאומר ס"חמא היחס להתנגדות:

רואה  ם היאאותאלו  בשימוש הפלסטיני בכלים ס תומכת"טגי כדי לסיים הכיבוש. חמאאסטר

שעקרונות אלה קשורים לדרך הפוליטית ודרך  ס טוענת", חמאכחלק מעקרונותיה. כמו כן

                                                           
218
  "שם", סעיף שני. 
219
  "שם", סעיף שלישי. 
220
  "שם", שם. 
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הפלסטיני העם  המאבק של התנועה כאשר הם מהווים אמצעים להשגת המטרה ולא עיקרון קבוע.

הזכות לפעול כדי להשיב את זכויותיו ולסיים את הכיבוש  את ויש לו נמצא בשלבי שחרור לאומי

הפלסטיני על  את העם תגם משבח ס"חמא. ם, כמו התנגדות מזויינתימוש בכל האמצעיתוך ש

  221שגרמה לביטול מעשי של הסכמי אוסלו. אקצא,-האינתיפאדה השנייה, אינתיפאדת אל

  

 ס"חמאעקרון החינוך.  - עיקרון קריטי באמנה תמחזק ס"חמא תפקיד החינוך ורפורמות בתחום:

"האסלאם הוא מערכת ככלי מרכזי בחינוך הפלסטיני:  אסלאםשיש להשתמש בעקרונות הנת ועט

 תקורא ס"חמאכמו כן,  ת החברה".יומחשבתית המכבדת את האדם ושומרת על זכויותיו וזכו

  222לחזק את מעמד ההוראה ולעמול רבות על מנת לשפר את יכולותיהם.

  

ד תח בג'יהאכי לאשה הפלסטינית תפקיד מפ המדגיש ס"חמא תפקיד האישה והחובות כלפיה:

גם בפיתוח ובבנייה החברתית. לפיכך יש להגן על זכויות האישה ולהבטיח  ,וכמו כן ובהתנגדות

שההגנה  ס טוענת"להן להשתתף בפיתוח. חמא נהראפשתעליהן ו הגנתאותן במסגרות חוקיות ש

על ידי חינוך אסלאמי, במסגרתו יש להבהיר כי אישיות האישה בנויה על  תעל האישה מובטח

יש לממש את כישורי האישה לתרום מיכולתה בתעסוקה במסגרות  ,יעות ומחויבות. לכןצנ

הציבוריות ולחזק את תפקידה בבניית החברה. יש לתמוך גם במוסדות התנדבות של נשים 

   223שנחשבים כחלק ממוסדות החברה.

  

דת חקיקה הדואגת לאישה העובכי יש לתמוך במשפחה באמצעות מספר פעולות:  נתטוע ס"חמא

באופן שיאפשר את התפתחות המשפחה. מתן סיוע למשפחות שנפגעו כתוצאה מהכיבוש (שביתן 

בתי חולים כדי להרחיב את שרותי הבריאות ו). הקמת מרפאות ונעצרו, או נרדפ ןהרס, בניהנ

  224חוקיות. בלתידות עבומו מסוכנת ישה מניצול, תעמולהבייחוד לאם ולילד. שמירה על הא

  

את רצונה לפעול ביעה ס מ"חמא ספר פעולות שיש לעשות על מנת לדאוג לנוער: מ נתמציי ס"חמא

 הידרדרות ,ים מערכים רעים, כמו: שחיתותעל צעיר להגןמוסדות לצעירים,  כדי להרחיב ולטפח

225האוניברסיטאות.במיוחד לבוגרי למקומות עבודה הולמים לצעירים ו גודאול
 

  

  הפעולות שמוזכרות במצע ולא באמנה:

 הבסוגיות הרבה יותר אקטואליות וקונקרטיות מאשר הסוגיות אליהן התייחס תעוסק ס"חמא   

באמנה. לדוגמה: ניסיונות לשחרור אסירים, עזרה למשפחות שבניהן השתתפו או עדיין משתתפים 

האד ובמלחמה על פלסטין, עזרה למשפחות שבתיהן נהרסו עקב הכיבוש והרצון לפתוח מעברי יבג'

ם בין כל חלקי פלסטין, כולל מעבר בין עזה ליהודה ושומרון וגם בתוך שטחי יהודה תנועה חופשיי

 פהמוסי ס"חמאכמו כן,  ושומרון שנחסמו לאחר האינתיפאדה השנייה על ידי הכוחות הישראלים.

בחר. לדוגמה: מדיניות הפנים הפלסטינית, מדיניות תלבצע לאחר ש נתמעונייהיא אותם  פעולות

                                                           
221
 "שם", סעיף ראשון וסיכום. 
222
  "שם", סעיף שביעי. 
223
  "שם", סעיף עשירי. 
224
  "שם",שם. 
225
 "שם", סעיף אחד עשר. 
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דרת מערכת המשפט, החינוך והבריאות, הרחבת ארגוני הסעד והרווחה, כלכלית חדשה, הס

226מדיניות השיכון ברחבי פלסטין, תנאי עבודה ומדיניות החקלאות.
 

  

  מסקנות 6.5

מהשוואה בין המצע לאמנה ניתן להבין שחמא"ס היא תנועה המנסה להצטייר כתנועה    

ס במשך השנים. בין "התנהגות חמאפרגמטית. רוב מגמות השינוי מקבלות אישוש מעשי, גם מ

מגמות השינוי ניתן למנות את שינוי היחס למערב, התחזקות הזהות הפלסטינית בתנועה, והרחבת 

בחלק  הבולטת ביותר לשינוי הדוגמהעצמו הוא המצע . תחומי החיים בהם התנועה פועלת

   .לפוליטיקה הפלסטינית כניסתהממרעיונות התנועה 

חמא"ס לא  אש"ף.להווה סתירה טוטאלית למה שנכתב בו בנושא היחס המצע מ ,למרות זאת   

, אותה היא הגדירה כדרך היחידה לפתרון סכסוכים בקרב השתמשה ב"דרך הדיאלוג"

הפיכה צבאית . היא ביצעה הפלסטינים ולא ניסתה לדחות את מלחמות האזרחים בכל תוקף

  ברצועת עזה, פחות משנה לאחר פרסום המצע. אלימה 

תיכונית בכלל ובפוליטיקה -מו כן, היחס לישראל ,שמהווה נדבך חשוב בפוליטיקה המזרחכ   

הפלסטינית בכלל, לא הוזכר כלל במצע הבחירות. עובדה זו נבעה כנראה מחששה של חמא"ס 

ה חסר יתר על כן, יחסולכן היא לא כתבה עליו כלל.  לחשוף את דעותיה הקיצוניות בנושא

 המערבי. כדי להתקרב למדינות אלה ישראל, לא מתקבל יפה בעולם כלפי התנועה הפשרות של 

  חמא"ס לא כתבה בנושא, והציגה את עצמה כתנועה פרגמטית בעלת אופי מערבי.

  

לסיכום, המצע, שמהווה מסמך אידאולוגי מרכזי, אינו יכול להוות תחליף לאמנת החמא"ס,    

  עותי כמו של האמנה.המעשים בשטח מראים שתוקפו אינו כולל ומשמש מכיוון

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
226
עשר, ארבעה עשר, חמישה עשר, שישה  "שם", סעיף שני, חמישי, שישי, שביעי, שמיני, תשיעי, שניים עשר, שלושה 

  עשר ושבעה עשר.



 

75  
 

  סיכום .7

  

היא תנועה מאוד מיוחדת. היא התחילה כתנועת סעד וסיוע חברתי, שתמכה בהטפה  ס"חמא   

משמעותי בלחימה ובמאבק אסלאמית ללא מאבק מזויין, עברה להיות תוך זמן מועט כוח 

זרחים מיליון א 1.8משלה השולטת על מעין מובסופו של דבר הפכה ל הפלסטיני נגד ישראל

יגידו שמועטות יחסית והיום יש שינויים רבים במשך שנות פעילותה העברה  ס"חמאברצועת עזה. 

 רבות עליות ומורדות עברה ס"חמאבשפל איום.  כי היא , בעוד אחרים יטענוכי היא בנקודת שיא

זור הצליחה לח . בכל זאת תנועת חמא"סמספר פעמים חדלה להתקייםכמעט ו מכל הבחינות

 ס"חמאלהיות גוף משמעותי במערכת היחסים המורכבת של הצדדים בסכסוך הערבי ישראלי. 

וכנראה  י וחברתי שלא ניתן להתעלם מקיומוהפכה לגוף צבאי, פוליט לכאורה סעד תמים מגוף

  תלווה את הסכסוך הערבי ישראלי עוד זמן רב. שהיא

  

שהיוותה משנה סדורה להתנהגות תגרה את עצמה מאוד בעצם כתיבת האמנה, יא ס"חמא   

צריכה להפגין. זאת משום שבאמנה כתובים יעדים מרחיקי לכת לאותה תנועה קטנה  היאש

מטרה  ה לעצמההציב ס"חמא, שהייתה כמעט חסרת כל בעת הקמתה. 80- שנוצרה בשלהי שנות ה

, על חורבותיה והיא: השמדת מדינת ישראל והקמה מדינה אסלאמית שרעית רחוקהמאוד 

  המוסלמית.  ליפות'חשתהווה את תחילת האיחוד האסלאמי וה

  

צבאי ארגון ל תנחשב ס"חמא .אליה תולא מתקרב הלמטרת העוד לא הגיע ס"חמאשכרגע נראה    

עושה  ס"חמאוישראל עדיין עומדת, חזקה ומוגנת. למרות זאת  קטן לעומת צבא ההגנה לישראל

 ס"חמא. המן מנסה לשאוף למימוש רעיונותיא כל הזיוה כדי להגיע למטרה זו הכל שביכולת

 וום הצבאי בצורה שהיא לא חשבה עלימנסה כל פעם להפתיע את ישראל ולאתגר אותה בתח

דרך הג'יהאד.  אותו ע"פולהנהיג  הפלסטיניעם שלטון על המנסה תמיד להגיע ל . היאקודם

י יסוד ברעיונותיה: פעמים רבות בגלל חוסר הנכונות שלה לשנות ערכמחיר כבד שילמה  ס"חמא

בגלל חוסר המוכנות  2006-סטינית עם עליית התנועה לשלטון בנזק כלכלי גדול נגרם לרשות הפל

 תנועה שממשיכה ס"חמאשל  האותו נזק נגרם כיום בעזה בגלל היות .להידבר עם ישראל שלה

  לתקוף את ישראל כל כמה שנים.

ות מהן כלל, ובכל פעם טוניסתה לא לס על אבני היסוד שלה במשך כל השניםעמדה  ס"חמא   

מקיימת שיחות עם  ס"חמא ,שהייתה סטייה, הייתה סיבה מאוד מוצדקת לקיומה. לדוגמה

ישראל כדי לשחרר אסירים ולהפסיק מתקפות על עזה, במקרים אלו ניתן לראות את האינטרס 

 ס"חמאיים לעומת זאת, בחלקים מהאידאולוגיה שהם לא אבני יסוד מרכז .ס"חמאהברור של 

למערב, הפעולות אותן  ס"חמאת. ההתקרבות של נה את דרכיה בהתאם למציאות המשתנימש

וההשתתפות במערכת הפוליטית, כל אלה הן דוגמאות בולטות לצעדים  נגד אש"ף הביצע

פרה " ס"חמאלא תומכת בהן, אבל אף אחד מהם לא מהווה עבור  ס"חמאשהאידאולוגיה של 

 יא גםעל נאמנות מוחלטת לרעיונות המופיעים באמנה, אבל ה תשומרלא  ס"חמא. בכך "קדושה

לפי צורך השעה כל מקרה לגופו בצורה הגיונית  בודקת . היאמרעיונות אלו תתנתקלא מ

  ומחושבת.
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, ואין ס"חמאן חלקי מאוד באידאולוגיה של משקף פ ,מצע הבחירות, לעומת האמנהלדעתי    

 ,לעומת המסתמן באמנה ,ס"חמאהחדשה" של התנועה.  "האידאולוגיה של לקחת אותו כבסיס

מצע, כמו זכויות אדם בגדעה ערכים שהופיע  ס"חמאשינתה את אופייה רק במעט מאוד תחומים. 

  . במסגרת הפיכה זאתעזהה הצבאיתהפיכה פרסום המצע במסגרת הופלורליזם, זמן קצר אחרי 

ית לשני גושים: הרשות הפלסטינית ופיצלו את הרשות הפלסטינ הם פגעו באחיהם הפלסטינים

בעזה. בכך הם דווקא תרמו לפיצול הפלסטיני ולא תמכו באיחוד  ס"חמאבהנהגת אש"ף וממשלת 

  כלל פלסטיני כפי שהם הבטיחו במצע.

ונה, לצורכי השעה בחשיבות עלי תשמתייחס, תפרגמטי יא תנועהה ס"חמאהתחתונה,  בשורה   

 בשטח.  ים בפעולותיהידאולוגהאי תוך ניסיון ליישום עקרונותיה
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  . נספחים8

  התרגום עברי –ס "אמנת החמא 1.8  

  ס)פלסטין (חמא – האסלאמית ההתנגדות תנועת אמנת

  1988 באוגוסט  18 ,רה'להג 1409 במחרם 1 ,פלסטין

  

  והרחום הרחמן אללה בשם

 את ואוסרים ארץ בדרך לנהוג וויםמצ אתם :מעולם לאנשים שניתנה באומות הטובה אתם"

 ואולם ,ביניהם מאמינים יש .האמינו לו הספר לעמי היה מוטב .באללה ומאמינים המגונה

 אחור ייסוגו מייד ,בכם להילחם ינסו ואם ,בכם לפגוע יוכלו בפיהם רק .מופקרים מרביתם

 להם שיושיט בחבל ייאחזו אם אלא ,יימצאו באשר תרדפם ההשפלה .ייוושעו לא ואז מפניכם

 כפרו כי זאת .דלות מוכי והם ,עליהם ניתכה אללה וחמת ,האנשים להם שיושיטו ובחבל אללה

 ועברו אללה של פיו את הימרו כי על גמולם זה .צדק בלא הנביאים את והרגו אללה באותות

  112-110]).פסוקים ] ,עמראן אאל [המותר" ([סורת גבול את

  

  ",לה שקדם מה את שמחה כפי, אותה ימחה שהאסלאם עד להתקיים ותוסיף תקום ישראל"

  עליו אללה רחמי,  אלבנא חסן] שהיד במקור[ הקדוש החלל האימאם] דברי[

  

את [ לכבות כדי, מים מעט ולו, ליצוק מאיתנו אחד כל ועל, בלהבות עולה האסלאמי העולם"
אללה  רחמי,  זהאויאל ד'אמג' השיח] דברי", [לאחרים לחכות מבלי, משגת שידנו ככל] הלהבות

  עליו

  

  והרחום הרחמן אללה בשם

  

  הקדמה

  

  אנו ואליו נסמכים אנו עליו, והדרכה מחילה, עזרה מבקשים אנו ממנו אשר לאללה השבח

  את, בדרכו שהלכו אלה את, חבריו את, משפחתו את, אללה שליח את מברכים אנו. מתפללים

  עוד כל, תמיד] עליהם יחולו[ ברכהו תפילה, הלכותיו את וקיים קריאתו את שקוראים אלה
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  :העניין ולעצם, קיימים והאדמה השמיים

  

  הידיים ואמות המאמינים הלבבות פעימות מתוך, הסבל וים הפורענויות מתוך: האנשים הו

הקריאה  התקיימה, אללה לצו היענות ומתוך לחובה המודעות מתוך, התפילה לפני המטוהרות
אללה  של דרכו פי-על החינוך התקיים, והתכנסות פגשמ התקיימו], דעוה[ האסלאם להפצת

וקשיי  המכשולים כל על התגברות תוך, בחיים תפקידו את למלא הנחוש הרצון] -כוח[ והתקיים
  .אללה למען היקר כל את להקריב ונכונות מתמשכת הכשרה] כדי תוך[ו, הדרך

  

  של, ותקוות משאלות של זה סוער בים דרכו לפלס והחל הורכב] התנועה של[ הגרעין, לבסוף

  .ומחוץ מבית ואתגרים מכאובים, ומכשולים סכנות, לב ומשאלות געגועים

  

רגש  מתחושת הרחק, המציאות באדמת שורשים הכה והצמח הזרע נבט, הרעיון הבשיל כאשר
כשהיא , תפקידה את למלא כדי לדרך האסלאמית ההתנגדות תנועת יצאה, מגונה ומחיפזון רגעי

 ,פלסטין שחרור למען האד'הג לוחמי כל ידי עם ידיה ומשלבת ריבונה לש בדרכו פוסעת
 אדמת על עצמם שהקריבו האד'הג לוחמי כל עם נפגשות שלה האד'הג לוחמי כשנשמות

 עליו אללה תפילת], מחמד הנביא[ אללה שליח] צחאבה[ חברי אותה שכבשו מאז ,פלסטין
  .הזה היום] עצם[ ועד ,לשלום וברכתו

  

 ,זהותה את חושפת, פניה את המגלה 20) חמאס( האסלאמית ההתנגדות תנועת של האמנה זוהי
לתמוך , לה לסייע וקוראת תקוותיה על מדברת, נפשה משאת את מבהירה, עמדתה את מסבירה

כל  לה ונחוצים, גורל והרת מאד גדולה היהודים עם שלנו המערכה שכן, לשורותיה ולהצטרף בה
צעדים ] נקיטת[ המחייב] ראשון[ צעד] בבחינת, הינה המערכה כלומר[ היא. הכנים המאמצים

הידיים  רחב והאסלאמי הערבי מהעולם] נוספים[ גדודים שעל, גדוד] זהו. [בעקבותיו נוספים
כלומר [ בהם נבחין כך. אללה של נצחונו ויתממש האויבים שיובסו עד, זה אחר בזה בו לתמוך

 מה-זמן בעוד:] "בקוראן שנאמר כפי, [אופקמה מתקדמים] והאסלאמיים הערביים בגדודים
, אגבר אני הן, כתב אללה:] "כן-וכמו), [ 88] פסוק, [צ סורת". ([מודיע הוא מה על נכון תדעו אל

:] ובנוסף), [ 21] פסוק, [אדלה'אלמג] סורת]". ([מכולם[ ואדיר חזק אללה. שלי אני ושליחים
, נכוחה] זאת[ רואים בעקבותי וההולכים אני. אללה אל לבוא אליכם קורא ואני, זו דרכי, אמור"

  ).108] פסוק, [יוסף] סורת]". ([פוליתאיסטים[ במשתפים אהיה ולא, אללה שם.( וישתבח 

  

  ראשון פרק 

  התנועה הגדרת

  הרעיוניות המוצא נקודות

  ראשון סעיף

  את שואבת היא ממנו, האסלאם דרך היא האסלאמית ההתנגדות תנועת של דרכה

  פונה היא אליו, האדם ועל החיים על, העולם על ותפישותיה מושגיה ,רעיונותיה
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  .צעדיה את להדריך השראה מבקשת היא וממנו הלכותיה בכל לפסוק כדי

  

  מאעת'ג[ המוסלמים האחים לקבוצת האסלאמית ההתנגדות תנועת של הקשר

  אלמסלמין] ואן'אלאח

  

  שני סעיף

  ]הפועלת[ המוסלמים האחים לש הזרועות אחת הינה האסלאמית ההתנגדות תנועת

  האסלאמית התנועה והיא עולמי ארגון הינה המוסלמים האחים תנועת. בפלסטין

  מדויקת בתפיסה, מעמיקה בהבנה מצטיינת היא. המודרנית בתקופה ביותר הגדולה

  :החיים תחומי בכל האסלאמיים המושגים כל של מלאה] טוטאליות[ ובכוללניות

  ,ובשלטון במשפט, ובחברה בחינוך, ובכלכלה הבפוליטיק, ובמחשבה בתפיסה

  הקדושים ובמות בנסתר, ובתקשורת באומנות, ובלימוד] דעוה[ האסלאם בהפצת

  .החיים תחומי ובשאר] שהאדה[

  

  וההרכב המבנה

  

  שלישי סעיף

  את שנתנו מוסלמים על מושתת האסלאמית ההתנגדות תנועת של הבסיסי המבנה

  את בראתי לא:] "בקוראן שמצוין כפי, [שלמה באמונה אותו ועבדו באללה אמונם

  הם].  56] פסוק, [אריאת'אלד] סורת" ([יעבדוני למען אם כי האנוש בני ואת השדים

  בכל. מולדתם וכלפי משפחותיהם-בני כלפי, עצמם כלפי חובתם היא מה יודעים

  לחלץ כדי העריצים בפני האד'הג דגל את ומניפים אללה את יראים הם, לכך הנוגע

  שנאמר כפי, [ומרעתם מזדונם, מטומאתם המאמינים ואת] אלבלאד[ הארץ את

  ,ראשו את תרסק והיא, ההבל בפני האמת את מטיחים אנו! ולא לא:] "בקוראן

  )18] פסוק', [אלאנביאא] סורת" ([נמוג וחיש

  

  רביעי סעיף

  תפישת את המאמץ מוסלמי כל בברכה מקדמת האסלאמית ההתנגדות תנועת

  המעוניין, סודותיה את השומר, בדרכה הדבק, מחשבתה] דרך[ את בלהמק, עולמה
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  .שכרו את לו יעניק ואללה, החובה מילוי לשם לשורותיה להצטרף

  

  האסלאמית ההתנגדות תנועת של והמקום הזמן מימד

  

  חמישי סעיף

  האסלאם באימוץ] ביטוי לידי בא[ האסלאמית ההתנגדות תנועת של הזמן מימד

  ודור האסלאמית השליחות של הולדתה מאז נמשך] הזמן מימד. [חיים כדרך

  השליח, תכליתה הוא אללה]. אלצאלח אלסלף[ הדרך ישרי של הראשון המאמינים

  או[ המקום מימד. חוקתה הוא והקוראן שלה המופת דמות הוא] מחמד הנביא[

  את המאמצים מוסלמים נמצאים בו מקום כל הוא] מתפרשת היא שבו המרחב

  בעמקי שורשים מכה היא זה באופן. הארץ בכדור פינה בכל, חיים כדרך האסלאם

  .השמיים את לחבוק כדי ומתפשטת האדמה

  

  נטועים ששורשיו נאה לאילן: הטובה האימרה את אללה המשיל למה תראה הלא"

  אללה. ריבונו ברשות בעתו תמיד ייתן פריו ואת, השמיימה נישאת וצמרתו איתן

  ).25-24] פסוקים, [אבראהים] סורת". ([זכרוי למען לאנשים משלים ימשול

  

  והעצמאות הייחודיות

  

  ששי סעיף

  את נותנת היא. ייחודית פלסטינית תנועה היא האסלאמית ההתנגדות תנועת

  את להניף כדי פועלת היא. חיים כדרך האסלאם את מאמצת והיא באללה אמונה

  כל בני לחיות יםיכול האסלאם בצל שהרי, פלסטין מאדמת שעל כל על אללה דגל

  מתפתח האסלאם בהעדר. ולזכויותיהם לרכושם, לחייהם ובביטחון בשלווה הדתות

  ופורצות סכסוכים ונוצרים השחיתות פושה], עבר לכל[ העושק מתפשט, סכסוך

  .מלחמות

  

  ]:משיריו באחד[ כתב אשר אקבאל מחמד המוסלמי המשורר של כוחו יישר
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 דת ללא בחיים שחפץ דת מי מחייה שאינו למי חיים יןוא ביטחון אין, אובדת האמונה כאשר"
   ]".לחיים[ להם לוויה-לבן הכיליון את הופך הריהו

  

  עולמיות [הגלובאליות] של תנועת ההתנגדות האסלאמית-הכלל

  

  שביעי סעיף

  ההתנגדות תנועת של דרכה את המאמצים המוסלמים של היותם מעצם

  מלחמת את ולחזק עמדותיה את לאמץ, בה לתמוך כדי והפועלים, האסלאמית

  .עולמית -כלל היא התנועה, כולו העולם פני-על פזורים] האדהא'ג[ שלה הקודש

  מטרותיה ובשל הנאצלת תכליתה בשל, מחשבתה בהירות בשל, לכך ערוכה היא

  .הנעלות

  

  ]כל. [לתפקידה הכרה ולהעניק פועלה את להעריך, אליה להתייחס יש זה בסיס על

  במלוא פועל והוא מראות עיניו קהו או לה מלסייע משתמט, תהזכו את ששולל מי

  ידי-על מראש שנקבע[ הגורל על שמערער כמי הוא הרי, תפקידה לטשטוש המרץ

  אדם[ כאשר. במזיד או בשוגג, העובדות את מלראות עיניו את שעוצם וכמי] אללה

  הטענות וכי פניו על חלפו המאורעות כי לדעת ייווכח הוא, עיניו את יפקח] זה

  בהשוואה, עוד אותה לאושש יוכל לא והוא, [אותו יתישו עמדתו להצדקת] שיעלה[

  עוולתם] ככתוב], [עליו[ יתרון לו יש] ולפיכך, לתנועה בהצטרפו[ לו שקדם] למישהו

  חרב של מאבחתה יותר הנפש את צורבת] משפחה קרובי: קרי[ דם קשר בעלי של

  את ממרומים] למחמד[ אליך הורדנו:] "בקוראן שנאמר כפי, [ 28 ומשובחת חדה

  ויהיה,  לפניו נגלו אשר הקודש ספרי את ויאשר, האמת את יגלה למען, הספר

  אללה הוריד אשר כל פי -על ביניהם שפוט, כן על. לגביהם הקובעת הסמכות

  לכל. בפניך נגלתה אשר האמת מן לסור ליבם משוגות אחר תיטה ואל, ממרומים

  ,אחת אומה כולכם את עושה היה, אללה חפץ ואילו, נהגומ חוק נתנו בכם אחד

  להיות שאפו, כן על. לכם נתן אשר] כל[ב תנהגו כיצד לבחון הוא חפץ ואולם

  הדברים כל את יודיעכם ואז, כולכם תשובו אללה אל כי, טובים במעשים ראשונים

  ).48] פסוק, [דה'אלמאא] סורת." ([בהם נחלקתם אשר

  



 

82  
 

  מלחמת של מהחוליות אחת חולייה] איפוא[ היא מיתהאסלא ההתנגדות תנועת

 החלל אמיץ להופעת קשר קשורה] התנועה. [הציונית הפלישה עם בעימות] האד'ג[ הקודש
  ]אהדין'מג[ האד'הג לוחמי ואחיו אלקסאם אלדין עז] שהיד[ הקדוש

  הדוק קשר קשורה היא משם.  1936 בשנת המוסלמים האחים אנשי] קרב[מ

  למאמצים וכן, הפלסטינים של] האד'ג[ קודש מלחמת הכוללת נוספת לחולייה

  ולפעולות 1948 במלחמת המוסלמים האחים של] האד'ג[ הקודש ולמלחמת

  .ולאחריה 1968 בשנת המוסלמים האחים של האד'הג

  

  ולמרות], שביניהן הזמן פערי מבחינת[ מזו זו רחוקות שהחוליות למרות

  ]אהדין'מג[ הקודש מלחמת לוחמי בפני ותהציונ אחר הנוהים שהערימו שהמכשולים

  עיניה נושאת האסלאמית ההתנגדות תנועת] זאת חרף, [האד'הג המשך את עצרו

  אללה תפילת], מחמד[ השליח שהרי; הדבר שיארך ככל, אללה הבטחת את להגשים

  המוסלמים יילחמו אשר עד] הדין יום[ השעה תגיע לא: "אמר, לשלום וברכתו עליו

  האבנים מאחורי היהודי יסתתר אשר ועד, המוסלמים אותם גוויהר ביהודים

  יהודי יש, אללה עבד הו, מוסלמי הו: "והעצים האבנים יאמרו] אז[ו, והעצים

. של היהודים העצים עם הנמנה), רקד'ע( הימלוח למעט", והרגהו בוא], מאחורי[ מתחבא
  ומסלם). ארי'בח- אל אצל מופיע אשר'] חדית([

  

  ו] של תנועת ההתנגדות האסלאמיתסיסמתה [או המוט

  

  שמיני סעיף

  הוא הקוראן, שלה המופת דמות הוא הנביא], התנועה של[ תכליתה הוא אללה

  ]קדושים מות: קרי[ והמוות דרכה הוא] האד'ג[ הקודש מלחמת, שלה החוקה

  .במשאלותיה הנעלה הוא אללה למען

  

  שני פרק

    היעדים

  הגורמים והיעדים
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  תשיעי סעיף

  מחיי נעדר האסלאם שבה בתקופה התהוותה האסלאמית התנגדותה תנועת

  השתנו, המושגים התבלבלו, האיזונים התערערו, מכך כתוצאה. היומיום

  נהגו הפחדנים, שררו ואפילה דיכוי. השררה לבעלי הפכו ורשעים הערכים

  ללא ונדו ונעו] עבר לכל[ גורשו אנשים, נגזלו המולדת ארצות, נמרים היו כאילו

  התפוגגה האמת של הפוליטית הישות, אדמות-עלי מקום בכל מטרה

  .הנכון במקומו נותר לא ודבר, השקר של הפוליטית הישות נכונה] במקומה[ו

  הגורמים הם ואלו, משתנה הכל, מהזירה נעלם האסלאם כאשר] קרה[ כך

  ].לכך[

  

  שתשרור כדי ומיגורו הבסתו, בשקר חורמה-מלחמת: הם הרי, ליעדים באשר

  קריאת מסגדיהן מעל ותישמע] לבעליהן[ המולדת ארצות יוחזרו, האמת

  האנשים שיחזרו כדי, האסלאם מדינת של כינונה על המכריזה המואזין

  :]בקוראן שנאמר כפי], [בכך[ יסייע ואללה, הנכון למקומם כולם והדברים

  היתה היו, באלה אלה מלפגוע], המאמינים[ מהאנשים אללה מנע אלמלא"

  ]סורת". ([העולם בוראי לכל מחסדו מעניק אללה ואולם, נשחתת הארץ

  ).251] פסוק, [אלבקרה

  

  עשירי סעיף

  מפלסת בעודה, האסלאמית ההתנגדות תנועת של העולם תפיסת] ל בהתאם[

  היא. כוחה בכל עשוק בכל תומכת והיא, מדוכא לכל משענת היא, דרכה את

  ,השקר את ולבטל קהצד את מכונו על להעמיד כדי מאמץ שום חוסכת אינה

  תוכל ובו להגיע תוכל שאליו מקום בכל והן הזה במקום הן, ובמעש באומר

  .להשפיע

  

  שלישי פרק

  האסטרטגיה והאמצעים 

  האסטרטגיה של תנועת ההתנגדות האסלאמית

  פלסטין היא אדמת וקף אסלאמי



 

84  
 

  

  עשר-אחד סעיף

  אדמת, האסלאמית ההתנגדות תנועת של 31 העולם תפיסת]ל בהתאם[

  יום עד מוסלמים של לדורות] וקף[ אסלאמי הקדש אדמת היא פלסטין

  חלק על או עליה לוותר או ממנה חלק או אותה להפקיר אסור. המתים תחיית

  אף של ולא, ערב מדינות כל או, ערבית מדינה אף של קניינה היא אין. ממנה

  או ןארגו שום של קניינו היא ואין, והנשיאים המלכים כל או, נשיא או מלך

  שפלסטין משום זאת, ערביים או פלסטינים הם אם בין, כולם הארגונים כל

  .המתים תחיית יום עד מוסלמים של לדורות אסלאמי] וקף[ הקדש אדמת היא

  אותו עליה וחל], אלאסלאמיה אלשריעה[ האסלאמית ההלכה לפי דינה זה

  שבזמן מאחר, הזרוע בכוח המוסלמים כבשו אשר טריטוריה כל על החל הדין

  כאדמות] האלה האדמות את[ אותן] המוסלמים הכובשים[ הקדישו הכיבוש

  לפי דינה זה. המתים תחיית יום עד לדורותיהם למוסלמים] וקף[ הקדש

  כל על החל] הדין[ אותו עליה וחל], אלאסלמיה אלשריעה[ האסלאמית ההלכה

  ישוהקד הכיבוש שבזמן מאחר, הזרוע בכוח המוסלמים כבשו אשר טריטוריה

  ]וקף[ הקדש כאדמות] האלה האדמות את[ אותן] המוסלמים הכובשים[

  .המתים תחיית יום עד לדורותיהם למוסלמים

  

  אלשאם את כבשו האסלאמיים הצבאות שמפקדי לאחר: הדבר היה כך

  הם, עיראק ואת] ישראל וארץ ירדן, לבנון, סוריה את הכוללת, רבתי- סוריה[

  דעתו חוות את ביקשו בה] איגרת, [טאב'לחא בן עמר, המוסלמי ליף'לח שלחו

 האם[ או, אותה לבעליה שיתירו או החיילים בין יחלקוה האם – הכבושה האדמה] גורל[ לגבי
  ליף'ח בין ודיונים התייעצויות לאחר?]. אחרת בדרך לפעול

  תפילת], אלרסול צחאבת[ אללה שליח חברי לבין, טאב'אלח בן עמר, המוסלמי

  בידי תישאר האדמה לפיה החלטה התקבלה, לשלום וברכתו עליו אללה

  האדמה על החזקה] זכות[ל באשר. ומפירותיה ממנה ליהנות שיוכלו בעליה

  עד לדורותיהם למוסלמים] וקף[ הקדש תהיה היא] כי נקבע[ עצמה ולאדמה

  הקדש. בלבד] מהפירות[ ההנאה זכות תישמר לבעליה אך, המתים תחיית יום

  מעשה כל לכן], ועד לעולם כלומר[ והארץ השמים יםקיימ עוד כל מתקיים זה

  ביחס ומבוטל בטל היא הרי לפלסטין בנוגע הזאת האסלאמית להלכה המנוגד



 

85  
 

] סורת". ([ריבונך הנשגב שם את הלל לכן. הוודאית האמת זו אכן:] "בקוראן ונאמר, [למבצעיו
  ).96-95] פסוקים, [אלואקעה

  

יה] מנקודת מבטה של תנועת המולדת והלאומיות הפרטיקולארית [וטנ
  ההתנגדות האסלאמית בפלסטין

  

  עשר-שנים סעיף

  הפרטיקולארית הלאומיות האסלאמית ההתנגדות תנועת של מבטה מנקודת

  של שילוב כלומר -דיניה עקידה[ הדתית מהתפיסה חלק היא] אלוטניה[

  המשמעותי] הצידוק קרי[ הביטוי]. פוליטית ודוקטרינה דתית דוגמה

  רומס האויב כאשר הינו הזו הפרטיקולארית הלאומיות של יותרב והעמוק

  ]באויב[ בו] האד'ג[ הקודש מלחמת הופכים] אז. [המוסלמים אדמת את

  :ומוסלמית מוסלמי כל על] עין' פרצ[ אישית לחובה נגדו חוצץ והיציאה

  ,בעלה רשות ללא] באויב[ בו להילחם] לצאת רשאית כלומר[ יוצאת האישה

  קיים לא כזה דבר. אדוניו רשות ללא] באויב להילחם לצאת רשאי[ והעבד

  .עוררין עליה שאין עובדה וזו], האסלאמי המשטר זולת[ אחר משטר בשום

  שהן בכך מתאפיינות השונות הפרטיקולאריות הלאומיות] התנועות[ אם

  הרי, אזוריים או אנושיים, חומריים משיקולים זיקה ביניהן מקיימות

  השיקולים כל האסלאמית ההתנגדות תנועת של לאריתהפרטיקו שבלאומיות

: ביותר החשוב וזהו הדבר, מכך יותר אף יש] האסלאמית ההתנגדות לתנועת. [קיימים כבר הללו
 היא שהרי, וחיים נשמה לה המעניקים ]הלאומית ולא הדתית במשמעות[ ריבוניים שיקולים
 את המולדת בשמי מניפה היא]. האלל, כלומר[ את החיים המעניק ולזה הרוח למקור מחוברת

 והשליך משה בא כאשר:] ככתוב, [אמיץ בקשר השמיים ואת הארץ המחבר את האלוהי הדגל
 לבין בין הבינה ההבדל התברר כבר:] "בקוראן ונאמר. [ 33 והמכשף הכישוף התבטל, את מטהו
 בקשר היאחזל יזכה, ומאמין באללה השבר באלילי הכופר כל]. בדרך התעיה כלומר[ המדוחים

  ).256] פסוק, [אלבקרה] סורת". ([ויודע קשוב אללה שהרי, לעולם יפרם לא אשר האמיץ

  

  בינלאומיות והועידות] [המדיניות היוזמות ,שלום של פתרונות

  

  עשר-שלושה סעיף

  הבינלאומיות והועידות שלום של פתרונות שקרוי ומה], המדיניות[ היוזמות

  תנועת של העולם לתפישת בסתירה דיםעומ, הפלסטינית הבעיה לפיתרון
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  כמוהו פלסטין] אדמת[מ כלשהו חלק על ויתור לפיכך. האסלאמית ההתנגדות

  ההתנגדות תנועת של הפרטיקולארית הלאומיות שכן; הדת מן חלק כזניחת

  ,אנשיה את מחנכת היא זאת ועל, מדתה נפרד בלתי חלק היא האסלאמית

  ,במולדתם אללה דגל הנפת למען ]אהדון'יג[ קודש מלחמת נלחמים] הם[ו

  האנשים מרבית ואולם], דבר של בסופו[ המנצח הוא אללה:] "בקוראן ונאמר[

  ).20] פסוק, [יוסף] סורת". ([יודעים אינם

  הבעיה בפתרון לדון כדי בינלאומית ועידה לכינוס קריאה עולה פעם מדי

  זו מסיבה, ]לכך[ המסרבים וישנם] לקיומה[ המסכימים וישנם], הפלסטינית[

  הסכמתם תמורת] מסוימים[ תנאים או תנאי מימוש דורשים כשהם, אחרת או

  מכירה האסלאמית ההתנגדות תנועת. בה ולהשתתפותם הוועידה לכינוס

  ואת הועידות מורכבות שמהן] בהן המשתתפים: קרי[ הצדדים את היטב

 בועידות אינה רואה היא, לפיכך. ובהווה בעבר המוסלמים ענייני כלפי] השליליות[ עמדותיהם
 הזכויות את] להן[ להשיב או] של הפלסטינים[ הדרישות את לקיים המסוגלות] מסגרות[ אלה

 של השררה מדרכי אחת אלא אינן אלו ועידות, שכן. להם עוול שנעשה למי צדק לעשות או
כתוב  שהרי? [האמונה בעלי עם בצדק הכופרים נהגו ואימתי, באדמת המוסלמים הכופרים

 תאמץ אשר עד לעולם ועד ממך נוחה תהיה לא, הנוצרים של וגם, היהודים של דעתם:] "קוראןב
  הניתנת הישר דרך רק, אמור]. דתך את ותמיר[ דתם את

  שכבר לאחר, מדוחיהם בעקבות תלך אם אולם. הישר דרך היא אללה מעם

  ]לש זעמו[ מפני עליך וישמור יגן אשר אחד אף תמצא לא אזי, כך על לך נודע

  ).12] פסוק, [אלבקרה] סורת." ([אללה

  

  ,ליוזמות באשר. האד'הג באמצעות אלא הפלסטינית לבעיה פתרון אין

  העם, שכן. הבלים והבל זמן בזבוז הן הרי, הבינלאומיות והועידות ההצעות

  במסורת] נאמר[ו, ובגורלו בזכויותיו, בעתידו שיזלזלו מכדי מכובד הפלסטיני

  שוט הם] ישראל וארץ ירדן, לבנון, סוריה[ אלשאם יאנש: "הנאצלת'] חדית[

  .עבדיו מקרב יחפוץ אשר בכל מתנקם הוא שבאמצעותם, בארצו] אללה של[

  ".ומועקה בצער ימותו אלא, המאמינים על יגברו שבקרבם שהצבועים אסור

  הנביא עד רצופה מוסרים שרשרת בעל'] כחדית[ אלטבראני ידי- על מסופר(

  מוסרים שרשרת בעל'] כחדית חנבל אבן[ ואחמד] יותרב המוסמך קרי[ מחמד

  שניהם, זאת עם. הנכון שהוא וייתכן מהימן] פחות מהימן ולכן[ רצופה שאינה

  ]).המוחלטת האמת את[ יודע אללה] רק[ אך, מהימנים] נחשבים[
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  המעגלים שלושת

  

  עשר-ארבעה סעיף

  המעגל, יהפלסטינ המעגל: מעגלים בשלושה קשורה פלסטין שחרור בעיית

  במאבק תפקיד יש האלה המעגלים מן אחד לכל. האסלאמי והמעגל הערבי

  הינה האלה המעגלים אחד הזנחת. חובות] עליו מוטלים[ו הציונות נגד] צראע[

 התפילה בה כיוון אשר אסלאמית אדמה היא פלסטין שהרי, מבישה ובורות חמורה טעות
  היא" בלתיןאלק אולא. "ומכה ירושלים[ השניים מבין הראשון

  מכה[ הקדושים המקומות שני לאחר] בקדושתו[ השלישי והמקום], ירושלים

  וברכתו עליו אללה תפילת, אללה שליח של הלילי מסעו ומקום], ומדינה

  המסגד מן בלילה עבדו את המסיע של שמו ישתבח:] "בקוראן ונאמר. [לשלום

  ,סביבותיו על ברכתנו אשר] אלאקצא ד'אלמסג[ הקיצון המסגד אל הקדוש

  ).1אלאסראא', [פסוק]  ]סורת". ([כל-ומבחין כל- שומע הוא] רק. [אותותינו את לו נראה למען

  כל על אישית חובה הוא] פלסטין של[ ששחרורה הרי, הדבר וכך הואיל

  אופן[ל להתייחס יש זה יסוד על] ורק אך. [נמצא הוא שבו מקום בכל מוסלמי

  .לכך מודע להיות מוסלמי לכ ועל], הפלסטינית[ הבעיה] פיתרון

  יגוייסו שבו] ביום כלומר, [זה יסוד על תטופל] הפלסטינית[ שהבעיה ביום

  קרוב יהיה השחרור ויום ישתנה הנוכחי המצב, המעגלים שלושת של היכולות

  מפניכם] היהודים של[ בליבם] פחד[ היראה:] "בקוראן שנאמר כפי, [יותר

  ]פסוק, [אלחשר] סורת". ([יבין לא ראש עם הם כי, אללה את מיראתם גדולה

13.(  

  

  אישית חובה הוא פלסטין שחרור למען] האד'ג[ הקודש מלחמת

  

  עשר- חמישה סעיף

  לחובה] הופך[ האד'הג, המוסלמים מאדמת חלק גוזלים שהאויבים ביום

  ,היהודים ידי- על פלסטין גזילת עם להתמודדות בנוגע. מוסלמי כל על אישית

  בקרב אסלאמית תודעה הפצת המחייב דבר, האד'הג דגל מהנפת מנוס אין
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  רוח מהפצת מנוס ואין, והאסלאמי, הערבי, המקומי במישור ההמונים

  ומלהצטרף האויבים עם מלהתעמת], האסלאמית[ האומה בקרב האד'הג

  ].אהדין'מג[ האד'הג לוחמי לשורות

  ]האדית'ג -האסלאמית[ התודעה טיפוח שבפעולת מכך מנוס אין, כן-כמו

  כמו, ותקשורת ההסברה ואנשי החינוך אנשי], עלמא[ הדת-חכמי ישתתפו

  התנועה של'] שיוח[ והמנהיגים הצעיר הדור ובמיוחד, המשכיל הציבור גם

  בתוכניות מהותיים שינויים מלהכניס מנוס אין, בנוסף. האסלאמית

  אליהם שהוחדרה, הרעיונית הפלישה מהשפעות אותן שיחלצו, הלימודים

 אלדין שצלאח האזור לאחר על מפתיעה בפשיטה החלה אשר, והמיסיונרים זרחניםהמ ידי- על
  הצלבנים, שכן. הצלבנים צבאות את הביס אלאיובי

  ,לכך הדרך הכשרת באמצעות אלא, המוסלמים את להביס אפשר- אי כי הבינו

  מורשתם את תעוות, מחשבתם את שתבלבל רעיונית פלישה באמצעות וזאת

  באמצעות הפלישה התקיימה מכן לאחר] ורק, [שלהם םהאידיאלי את ותשמיץ

  ]הבריטי[ הגנרל שכן, האימפריאליסטית לפלישה הכנה היתה זו. הצבא כוחות

  הגנרל] אילו[ו", הצלב מסעות תמו עכשיו: "לירושלים בכניסתו הכריז אלנבי

  הנה: "ואמר] בדמשק הנמצא[ אלדין צלאח של קברו על עמד גורו] הצרפתי[

  הפלישה של לחיזוקה סייע האימפריאליזם שכן", אלדין חצלא, חזרנו

  את הכשיר זאת כל]. בכך מסייע[ עדיין והוא, שורשיה ולהעמקת הרעיונית

  .פלסטין לאובדן הדרך

  המוסלמים הדורות של למוחותיהם פלסטין בעיית מהחדרת מנוס אין, לפיכך

  בה יש, ןשכ. זה בסיס על בה לטפל ויש, דתית בעיה שהיא] להם ולהבהיר[

  הקשור אלאקצא מסגד בה נמצא שהרי, לאסלאם קדושים מקומות] בפלסטין[

  והארץ השמיים שקיימים זמן כל], במכה[ הקדוש למסגד יינתק-בל בקשר

  עליו אללה תפילת, אללה נביא של הלילי המסע באמצעות], ועד לעולם: קרי[

  הנוכחות" ':]בחדית שנאמר כפי, [ממנו השמיימה ועלייתו, לשלום וברכתו

  .בו אשר וכל הזה מהעולם טובה אחד יום] במשך[ אללה למען הספר באזורי

  לוחם של השוט של אחיזה ידית כגודל שהיקפו - מצומצם שטח, כן-כמו

  .בו אשר וכל הזה מהעולם יותר טוב העדן בגן - המוסלמי הקודש מלחמת

  הזה מהעולם טובים ממנו טקטית ונסיגה האויב לשטח מוסלמי של פלישה

  י'אלתרמד, מסלם, ארי'אלבח] של' החדית בקבצי[ כמסופר". (בו] שנמצא[ ומה
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  ] אללה כלומר[ בידו נתונה מחמד של נשמתו אשר זה בחיי): "ה'מאג ואבן, 

  אם[ כך-ואחר, ולהיהרג אללה למען בפשיטה להשתתף משתוקק הייתי כמה

  ,אהרג לא אם[ כך-ואחר, להיהרג ואז להילחם] שוב אשתוקק, אהרג לא

  ).ומסלם ארי'אלבח ידי-על כמסופר". (להיהרג ואז להילחם] שוב אשתוקק

  

  חינוך הדורות [הבאים]

  

  עשר-שישה סעיף

  אסלאמי חינוך באזורנו] הבאים[ האסלאמיים לדורות מלהקנות מנוס אין

  ושל] הקוראן[ אללה של ספרו של מודע ולימוד הדת מצוות קיום על המסתמך

  את] אופן באותו[ אותם ללמד עלינו כן-כמו]. מחמד[ אהנבי של] סנה[ ההלכה

  בהכוונה] וזאת[ המוסמכים ממקורותיהן האסלאמיות והמורשת ההיסטוריה

  התואמת[ נכונה בצורה הלימודים תוכניות את ולבסס, ומלומדים מומחים של

  ההכרח עם בבד בד, המוסלמי] התלמיד[ של אמונתו ואת מחשבותיו] את

  ]כדי תוך[ו, והאנושיות החומריות ויכולותיו האויב של מודע באופן ללימוד

  והעומדים בו התומכים הכוחות והכרת שלו והעוצמה התורפה נקודות הכרת

  ,מעודכנים להיות, השוטפים האירועים את להכיר הכרח יש,] כן כמו. [לצידו

  להווה בתכנון צורך יש בבד בד. עליהם והפרשנויות הניתוחים את וללמוד

  ]אהד'מג[ האד'הג לוחם שהמוסלמי כדי, שהיא תופעה כל ולחקור, ולעתיד

  והרי, [סביבו שמתרחש ובמה ודרכו יעדו, למטרתו מודע כשהוא חייו את יחיה

  בתוך יהיה אם גם,  38 חרדל גרעין כמשקל שמשקלו חפץ, בני:] "בקוראן כתוב

  דעת אנין אללה. ימצאנו אללה, האדמה במעמקי או השמים במרומי או סלע

  ארץ בדרך לנהוג וצווה התפילה את קיים, בני. ולפנים לפני דבר כל ומכיר

  תבוז אל. הראויה הנחישות זו. רוח בעוז פגע כל ושא, המגונה את ואסור

  ".והרברבנים היהירים את אוהב אינו אללה. בחוצות תעלוץ ואל לבריות

  ).18-16] פסוקים, [לקמאן] סורת([
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  המוסלמית האישה תפקיד

  

  עשר-שבעה ףסעי

  הגבר של מזה נופל אינו השחרור במערכת המוסלמית האישה של תפקידה

  באכוונת בכיר תפקיד לה יש. הגברים של היוצר- בית היא שכן, המוסלמי

 והתייחסותם ,תפקידה] חשיבות[ את כבר הבינו האויבים אכן. ובחינוכם] הבאים[ הדורות
  מן הרחק, םכרצונ ולגדלה לאכוונה יוכלו הם שאם היא כלפיה

  מקדישים שהם מגלה אתה לכן. במערכה ינצחו הם אזי, האסלאם

  סרטים, הסברה באמצעות ממושך מאמץ] זאת להשיג[ לניסיונותיהם

  המשולבים שלהם השרת כלי באמצעות] מנהלים אותם[ הלימודים-ותוכניות

  הבונים מסדר" כגון, שונים משמות שמות שמאמצים ציוניים בארגונים

  ,אחרות] קבוצות כן-כמו[ו ריגול וקבוצות" רוטרי"ה מועדוני ",החופשיים

  אלה ציונים לארגונים. מהרסים ושל הרס של מאורות אלא אינם שכולם

  בתוך תפקידם את למלא להם המאפשרים עצומים חומריים משאבים ישנם

  אינו האסלאם שבו במצב פעילותן את תקיימנה שהן במטרה] שונות[ חברות

  לו מתנכרים] המוסלמים קרי[ ואנשיו] המוסלמית בחברה:קרי[ בזירה קיים

  כשמדובר תפקידם את למלא] אלאסלאמיין[ האסלאמיים על, לכן

  שהאסלאם וביום, מהרסים אותם של] מזימות או[ תוכניות עם בהתמודדות

  את העוינים האלה הארגונים את יחסל הוא, החיים את לאכוון] יוכל[

  .האסלאם ואת האנושות

  

  עשר-ונהשמ סעיף

  האד'הג לוחמת ובמשפחה] אהד'אלמג אלבית[ האד'הג לוחם בבית האישה

  התפקיד את ממלאת, אחות או אם היא אם בין], אהדה'אלמג אלאסרה[

  מוסר וערכי מושגים על הילדים בגידול, הבית על בהשגחה ביותר החשוב

  כהכנה] האסלאמית[ הדת מצוות לקיום ילדיה ובחינוך מהאסלאם הנובעים

  -לבתי לב תשומת מלהקדיש מנוס אין, כן על. להם שמחכה האדי'הג פקידלת

  כדי, המוסלמית הילדה את מחנכים שלפיהן הלימודים ולתוכניות הספר

  של[ השחרור] למען[ במערכה לתפקידה המודעת ישרה אם ותהיה שתגדל
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  ].פלסטין

  ללניהו מספיקים ומודעות תודעה בעלת תהיה שהיא מכך מנוס אין, כן-כמו

 ההכרחיות אחת הדרישות הם המשפחה בהוצאות בזבוז ומניעת החסכנות שהרי, הבית ענייני
  שכן], אותנו[ האופפים הקשים בתנאים הדרך להמשך

  כדם כמוהו ברשותה המצוי שהכסף] העובדה את[ עיניה מול להציב עליה

  והמבוגרים הצעירים של החיים המשך לשם בעורקים ורק אך לזרום שעליו

  המוסלמים[ והמתמסרות המתמסרים:] "בקוראן שמצוין כפי[, כאחד

  ,האמת ואנשי, והאדוקות והאדוקים, והמאמינות והמאמינים], והמוסלמיות

  צדקה והנותנים, והענוות והענווים, הרוח ועזות, הרוח ועזי, האמת ונשות

  ,ערוותם תום על והשומרות והשומרים, והצמות והצמים, צדקה והנותנות

  ושכר מחילה אללה הכין להם – אללה שם את להזכיר מרבותוה והמרבים

  ).35] פסוק, [אלאחזאב] סורת". ([כביר

  

  השחרור במערכת האסלאמית האומנות תפקיד

  

  עשר-תשעה סעיף

  אמנות היא אם לפסוק באמצעותה ניתן האם. מידה-וקני כללים לאמנות

  תלאמנו זקוקות האסלאמי השחרור סוגיות? אהילית'ג או אסלאמית

  פני על באדם אחד] היבט[ צד להבליט בלי, הרוח את מרוממת אשר אסלאמית

  של ההיבטים כל[ הצדדים כל את לרומם עליה, אדרבא; אחר] היבט[ צד

  ]שמקורו, [ונפלא במינו- יחיד יצור הוא האדם, שכן. ובהרמוניה באיזון] האדם

  אמנותה, לפיכך]. אללה של[ רוח ונשמת] הגשמי ההיבט: קרי[ עפר מקומץ

  אהלית'הג שהאמנות בעוד, כך-על בהסתמך האדם-לבן מתייחסת האסלאמית

  :קרי, שבאדם[ העפר של הפן את ומעדיפה], הגשמי הפן:קרי[לגוף מתייחסת

  ].הרוחני ההיבט פני-על הגשמי הצד את מדגישה

  -שיר, האיגרת], ה'מועט[ הדרשה], נשרה[ הפרסום, המאמר, הספר, לפיכך

  מאפייני את מכילים הם אם, בזה וכיוצא המחזה, הזמר ,הפיוטי השיר, העם

  ,הרעיוני לגיוס הדרושים המרכיבים עם נמנים הם אזי, האסלאמית האמנות

  שהרי, לנפש מנוחה ולהענקת הדרך להמשך] הנחוץ[ המתחדש המזון] הם[ו

  האסלאמית האמנות, כלומר. נלאית והנפש רב והסבל היא ארוכה הדרך
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  נשגבות משמעויות בנפש ומעוררת, דינאמיות וצרתי, הפעילות את מחדשת

 המעבר זולת, של רגרסיה במצב שרויה היא אם הנפש את שמתקן דבר אין. נאותה והתנהגות
  ולא רציניים דברים אלה כל. אחר למצב מסוים ממצב

  .לצון חומדת אינה] אהדה'מג[ האד'הג לוחמת האומה שכן, הדעת בדיחות

  

  חברתית [סולידאריות] הדדית ערבות

  

  עשרים סעיף

  ,אכן]. סולידאריות[ הדדית ערבות שוררת שבה חברה היא המוסלמית החברה

  ']:בחדית[ אמר כבר, לשלום וברכתו עליו אללה תפילת], מחמד הנביא[ השליח

  אם בין מאמץ לעשות נדרשו הם כאשר אלאשעריון שבט בני של כוחם יישר"

  להם היה אשר כל את םאוספי היו הם, מסע]מהלך[ב או קבוע ביישום

  חברה בכל לשרור שצריכה האסלאמית הרוח זו". שווה באופן בו והתחלקו

  מבדיל ואינו 44 כנאצי הנוהג אכזר אויב מול הניצבת החברה, לפיכך. מוסלמית

  רוח את עצמה על לעטות שעליה זו היא, לצעיר מבוגר בין או לאישה גבר בין

  מחוזות גזל, קולקטיבי עונש על מסתמך שלנו האויב, שהרי. הזאת האסלאם

  ]הפלסטינים של[ רדיפתם] כן כמו[ו, האנשים של רכושם] נישול[ו המולדת

  שבירת על מסתמך] האויב[ הוא. התקבצותם ובמקומות גלותם במקומות

  -מחנות פתח] ל"הנ האויב. [סיבה ובלי עם - וטף זקנים, בנשים ירי, עצמות

  בתנאים] בהם החיים פלסטינים של[ רבים אלפים לתוכם להשליך כדי מעצר

  ומוציא ליתומים ילדים הופך, בתים הורס] הוא, [לכך בנוסף. אנושיים- תת

  חייהם שנות מיטב את שיבלו כדי צעירים לאלפי עוול הגורמים דין-פסקי

  .הכלא בורות במחשכי

  ברוטאלית התנהגות[ כללה אכן היהודים של] הנאצית ההתנהגות[ הנאציות

  בפרנסתם נלחמים הם]. האוכלוסייה[ בכלל מורא והטלת טףו נשים] כלפי

  המזוויעים במעשיהם. כבודם את ורומסים כספם את סוחטים, אנשים של

  השימוש[ו, מלחמה פושעי כמו ביותר הברוטאלית בצורה באנשים נוהגים הם

  עם להתמודד כדי, לכן. רצח של סוג הוא המולדת מן בהגליה] עושים שהם

 מלהתייצב ואין מנוס, האנשים בין חברתית הדדית מערבות מנוס אין אלה] נפשעים[ מעשים
  בו פגיעה על[ אחד איבר בו יתלונן שאם, אחד כגוף האויב מול
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  עליו משגיחים שהם כך ידי-על לעזרתו חשים האיברים שאר אזי] זר גורם מצד

  .חומו את ומפחיתים הלילה במשך

  

  ואחד-עשרים סעיף

  או נזקק לכל מוראלי או חומרי סיוע מתן כוללת ההדדית החברתית האחריות

  על,] מכך יוצא כפועל]. [עליו המוטלות[ מהמשימות חלק בביצוע השתתפות

  ההמונים של האינטרסים את לראות האסלאמית ההתנגדות בתנועת החברים

  במאמצים לחסוך להם אל]. התנועה חברי של[שלהם האינטרסים היו כאילו

  המשפיע דבר כל לגבי מניפולציה כל למנוע ועליהם ,עליה ולשמור לממשה כדי

  שכן; שלהם לחברה לנזק לגרום העלול דבר וכל הבאים הדורות של עתידם על

  של[ מכוחם נובע] התנועה של[ וכוחה] התנועה מחברי[ מהם חלק הם ההמונים

  על חובה]. ההמונים של[ עתידם גם הוא] התנועה של[ ועתידה] ההמונים

  האנשים של בשמחתם חלק ליטול האסלאמית ההתנגדות בתנועת החברים

  -בו[ שיגשים מה ואת הציבור דרישות את לאמץ, ויגונם] הפלסטינים כלומר[

  של[ שלהם האינטרסים ואת] התנועה של[ שלה האינטרסים את] זמנית

  - שיתוף ויהיו, האחווה תעמיק כזאת רוח תשרור שבו ביום]. הפלסטיני הציבור

  עם העימות לנוכח השורות ותחזקנה, האחדות תתהדק, תהדדי וחמלה פעולה

  .האויבים

  

  באויב התומכים הגורמים

  

  ושניים-עשרים סעיף

  שעלה מה להשיג] והצליחו[ רב זמן במשך] מעשיהם את[ היטב תכננו האויבים

  מהלך על המשפיעים הגורמים את בחשבון לוקחים כשהם, להשיג בידיהם

  ,השפעה-ורבי אדירים חומריים נכסים לצבור כדי פעלו הם, לפיכך. העניינים

  על השתלטו הם כספם באמצעות, כך. חלומם הגשמת לשם שעבדו שאותם

  ההוצאה בתי, העיתונות, הידיעות-סוכנויות: הבינלאומית התקשורת אמצעי

  הציתו הם כספם באמצעות, ועוד זאת. בזה וכיוצא השידור-תחנות, לאור

 שהרי, הפירות ולקטוף את שלהם האינטרס את להגשים כדי בעולם שונים במקומות מהפכות
  המהפכה, הצרפתית המהפכה מאחורי עמדו הם
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  .ושם פה שומעים ואנו שמענו שעליהן המהפכות ורוב הקומוניסטית

  במקומות הפרושים חשאיים ארגונים הקימו] גם[ הם כספם באמצעות

  את ולממש] השונות[ החברות את להרוס כדי וזאת, בעולם שונים

  ",החופשים הבונים" כגון] בארגונים מדובר. [הציונות של האינטרסים

  ריגול ארגוני הם כולם. ואחרים" ברית בני", "לאיונס", "רוטרי"ה מועדוני

  הארצות על להשתלט הצליחו כספים שבאמצעות, הרסניים

  למצות שיוכלו כדי רבות ארצות על להשתלט ולהמריצן האימפריאליסטיות

  . שחיתותם את בהן ולהפיץ תומם עד שלהן הטבע אוצרות את

  .מבוכה לחוש בלי כך על לדבר ניתן, והעולמיות המקומיות למלחמות באשר

  את לחסל הצליחו בה אשר, הראשונה העולם מלחמת מאחורי עמדו הם, ובכן

  להפיק], מאנית'העות האימפריה את כלומר[ האסלאמית ליפות'הח מדינת

  את השיגו] גם[ הם. העושר ממקורות יםרב על ולשלוט חומריים רווחים

  בעולם לשלוט שיוכלו כדי הלאומים- חבר את והקימו, בלפור הצהרת

  שבה, השנייה העולם מלחמת מאחורי שעמדו אלה] גם[ הם. באמצעותם

  להקמת הקרקע את והכשירו מלחמתי בציוד מסחר אדירים רווחים הפיקו

  הביטחון ומועצת ותהמאוחד האומות ארגון הקמת על הורו הם. מדינתם

  אין. באמצעותם בעולם לשלוט שיוכלו כדי, הלאומים חבר את שהחליפו

  שמצוין כפי, [מאחוריה תהיינה שידיהם בלי מקום בשום מתנהלת מלחמה

  חותרים הם. אללה יכבנה, המלחמה אש את שילבו אימת כל:] "בקוראן

  ]סורת[". (המושחתים את אוהב אינו אללה ואולם, שחיתות בארץ להפיץ

  ).64] פסוק, [דה'אלמאא

  הקומוניסטי ובמזרח הקפיטליסטי במערב האימפריאליסטיים הכוחות, שכן

  ]האלה הכוחות. [ואנושית חומרית מבחינה, כוחם בכל] הציוני[ באויב תומכים

  האסלאם שיופיע וביום], לאויב התמיכה במתן[ ביניהם תפקידים מחליפים

  שהרי, עימו בהתמודדות הכפירה תכוחו] כל[ יתאחדו] עוצמתו במלוא[

  תקחו אל, המאמינים הו:] "בקוראן שמופיע כפי, [אחת עדה הם הכופרים

 שמחים במצוקתכם הם. בכם לחבל מאמץ כל יחסכו לא כי, מביניכם שלא נפש ידידי לכם
  .יותר עוד חמור בלבם יסתירו אשר אך, בפיהם רושפת והשנאה

  118] פסוק, [עמראן אל." [להבין שכילות אם, האותות את לכם ביארנו בזאת.( 

  "].להבין תשכילו אם: "אללה בדברי הפסוק מסתיים לשווא לא: מופיע מהנוסחים בחלק[
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  רביעי פרק

  

  : כלפי עמדותינו

  ]האחרות[ האסלאמיות התנועות  .א
  

  ושלושה עשרים סעיף

  לתנועות ובהערכה בכבוד מתייחסת האסלאמית ההתנגדות תנועת

  ,לתפיסה או לעמדה בנוגע עליהן חלוקה היא אם גם. האחרות האסלאמיות

  אל מתייחסת היא]. מסוימות[ ותפיסות עמדות לגבי עמן מסכימה היא

  ]תנועות[ כאל, לאללה ונאמנות טובות כוונות מפגינות הן אם, הללו התנועות

  עוד וכל], המוסלמית הדת מן סוטות אינן: קרי[ תהאד'האג בשערי הנכללות

  מוסלמי דתי מלומד[ תהד'מג לכל שכן האסלאמי המעגל ומיבתח מתנהלות הן

  ].ל"הנ במאמץ[ חלק יש] ועצמאי חדשני הלכה פסק להוציא המוסמך

  העשוי[ פוטנציאל הללו בתנועות רואה האסלאמית ההתנגדות תנועת, אכן

  התנועות אנשי לכל[ לכולם ותבונה הדרכה מאללה ומבקשת, לרשותה] לעמוד

  האחדות דגל את נושאת היא כי לרגע שוכחת אינה היא שכן], האסלאמיות

  ונאמר. [ולסנה לקוראן בהתאם, להגשמתה רבים מאמצים ומשקיעה

  את וזכרו, תתפלגו ואל אללה הושיט אשר בחבל מעוז כולכם בקשו:] "בקוראן

  והפכתם, אויבים בהיותכם לבותיכם את קרב כאשר אללה לכם שנטה החסד

  יבאר כך. ממנה הצילכם, אש של תהומה סף על הייתם וכאשר, לאחים בחסדו

  103] פסוק, [עמראן אל] סורת". ([לכת תישירו למען אותותיו את אללה לכם( 

  ].102 פסוק בטעות כתוב מהנוסחים בחלק[

  

  וארבעה עשרים סעיף

  או בודדים של השמצה או פגיעה על אוסרת האסלאמית ההתנגדות תנועת

  נקיטת לבין זה בין להפריד ויש, לללק או להשמיץ אסור למאמין; קבוצות

  הזכות האסלאמית ההתנגדות לתנועת. התנהגות או התייחסות או עמדות

  לסוגייה בנוגע האמת ולהבהרת לגילוי ולעשות מפניה ולהזהיר טעות לזהות
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  חותר שמאמין זו היא החכמה שכן, אוביקטיבית גישה] נקיטת[ ידי-על הנדונה

  אללה אין:] "הקוראן ונאמר, [ימצאנה באשר אותה לאמץ ועליו להשיגה

  שומע אללה. עוול להם נגרם כן אם אלא, גנאי בדברי קולם הנושאים את אוהב

  אללה הנה, רעה על תמחלו או תסתירו אם ובין בגלוי טוב תעשו אם בין. ויודע

  ).149-148] פסוקים', [אלנסאא] סורת". ([יכול וכל נעתר

  

  : הפלסטינית בזירה טניה]ו-אל חרכאת-[אל הלאומיות התנועות  .ב
  

  וחמישה עשרים סעיף

  הנסיבות את מעריכה, הדדי בכבוד בהן נוהגת] האסלאמית ההתנגדות תנועת[

  והיא, עליהן והמשפיעים אותן הסובבים הגורמים ואת נמצאות הן שבהן

  למערב או הקומוניסטי למזרח נאמנות אינן הן עוד כל ידיהן את מחזקת

  המשתייך לכל מבטיחה האסלאמית ההתנגדות נועתת]. הצלבני: גם[ הנוצרי

  את ראייתה לאופן באשר מוסרית האדית'ג תנועה שהיא עמה מזדהה או אליה

  והיא האופורטוניזם את מתעבת היא. אחרים כלפי ובהתנהגותה, החיים

  להשיג שואפת ואינה, לקבוצות או לבודדים, האדם לבני טוב אך מאחלת

  וכתוב, [ממנו הנובעים לרווחים או לשמו מוניטין או חומריים רווחים

  ]פסוק, [אלאנפאל] סורת". ([שתוכלו ככל לקראתם כוח הכינו:] "בקוראן

  ,אללה של רצונו בשביעות לזכות וכדי] שלה[ החובה קיום לשם] זאת[ ).60

  .לכך מעבר שאיפה שום לה ואין

  פלסטין שחרור למען הפלסטינית בזירה הפועלים הלאומיים הזרמים כל

  יהיה לא לעולם והדבר סעד עבורן מהווה] התנועה[ש בטוחים להיות יכולים

  ואינה גג נותנת, מפרקת ואינה מכנסת] התנועה. [ובמעש באומר אחרת

  ,אמיתי ומאמץ טובה מילה כל מעריכה, מפלגת ואינה מלכדת, מפוררת

 מודעת בהיותה; ולדברי הבל לשמועות שועה אינה, שוליות ממחלוקות נמנעת, ברוכים ומאמצים
  או בניגוד העומד דבר כל. העצמית ההגנה לזכות

  הסרים אלה או האויבים שמפיצים העלילה הינו אלה למגמות בסתירה

  ,שוליים לעניינים הדעת והסחת השורות ופילוג בלבול לזרוע במטרה למרותם

  בררו, מידע ועימו חוטא איש אליכם בבוא, המאמינים הו:] "בקוראן כנאמר[

  ".שעוללתם מה על תתחרטו ואז, בשוגג באנשים תפגעו פן, היטב הדבר את
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  ).6] פסוק, [ראת'אלחג] סורת([

  

  וששה עשרים סעיף

  - הפלסטיניות האסלאמיות לתנועות מתייחסת האסלאמית ההתנגדות תנועת

  מונע זה אין, זאת עם; חיובית בראיה – למערב או למזרח נאמנות אינן אשר

  והבינלאומי המקומי במישור החדשות תחויותבהתפ לדון הזכות את ממנה

  את או הסכמתה מידת את המשקף עניני דיון, הפלסטינית לסוגיה ביחס

  התפיסה על בהסתמך, הלאומי האינטרס עם לה שיש הדעות חילוקי

  ] .שלה[ האסלאמית

  

  פ]"אש[ הפלסטיני השחרור ארגון  .ג
  

  ושבעה עשרים סעיף

  והיא האסלאמית ההתנגדות תלתנוע ביותר המקורבת התנועה היא פ"אש

  להתעלם המוסלמי יכול האם, לפיכך. רע וגם קרוב גם, אח גם, אב גם מהווה

  אסוננו, אחת מולדתנו שהרי? חברו או קרובו או אחיו או שלאביו מקיומו

  .משותף ואויבנו אחד גורלנו, אחד

  בעולם ששרר הרעיוני הבלבול ואווירת] פ"אש[ הארגון הוקם שבהן הנסיבות

  תחת נתון ועודנו היה הערבי שהעולם, הרעיונית מהפלישה כתוצאה רביהע

  המיסיונריות,  האוריינטליזם חזקו ושאותו, הנוצרים תבוסת מאז השפעתה

  המדינה רעיון את פ"אש אימץ] שכזה במצב - ובכן, [והאימפריאליזם

  מנוגדת החילונית העולם תפיסת אולם. אליה מתייחסים אנו וכך החילונית

  וקבלת ההתנהלות, העמדות והרי הדתית העולם לתפיסת טיןלחלו

  .העולם תפיסות על מתבססים ההחלטות

  לזלזל ובלי - להתפתח מסוגל שהוא ולמה פ"לאש הערכתנו חרף, מכאן

 פלסטין של את מוסלמיותה להחליף ביכולתנו אין - הישראלי הערבי המאבק במסגרת בתפקידו
  ,החילונית העולם תפיסת את ולאמץ ובעתיד בהווה

  כפי, [מפסיד בדתו שמזלזל ומי מדתנו חלק היא פלסטין של האסלאמיות שכן

  לבו את שמילא האיש מלבד אברהם בדת ימאס מי:] "בקוראן שמופיע

  ).130] פסוק, [אלבקרה] סורת?" ([סכלות
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  והדלק חייליו נהיה אנו, חיים כדרך האסלאם את פ"אש יאמץ בו ביום, אולם

  יתרחש שזה לאללה מייחלים ואנו – יקרה שזה עד .האויבים את שיצית

  הבן כיחס הוא פ"אש כלפי האסלאמית ההתנגדות תנועת של יחסה – בקרוב

  נדקר הוא כאשר בסבלו סובל הוא הלא: לקרובו והקרוב, לאחיו והאח, לאביו

  הישר בדרך שילך לו ומאחל האויבים מול בעימות ידיו את מחזק, קוץ ידי- על

  .בתבונה] יפעל[ו

  

  הרי[ אח לו שאין מי לכן]; שלך והתומך שלך המגן בהיותו[ אחיך] הוא[ אחיך

  ].בו ויתמוך עליו שיגן[ נשק ללא קרב אלי שש אשר] לזה משול הוא

  – שהרי]; ותומך מגן כלומר:שנייה[ ככנף לו משמש – האדם של דודו בן, דע

  אחת? כנף עם רק על אל להתעופף הנץ יוכל האם

  

  : והאסלאמיות הערביות ותוהממשל המדינות  .ד
  

  ושמונה עשרים סעיף

  בשום בוחלת אינה, מרושעת פלישה היא] הצלבנית או[ הנוצרית הפלישה

  ומסתמכת, מטרותיה להגשמת הבזויים האמצעים בכל שימוש עושה, דרך

  חשאיים ארגונים על שלה הריגול ובפעולות שלה החדירה על ניכרת במידה

  וגופי", ליונס", "רוטרי"ה מועדוני", חופשייםה הבונים" כגון, ממנה שנולדו

  לטובת פועלים, והגלויים החשאיים, הללו הארגונים כל. להם דומים ריגול

  ,המידות את להשחית, חברות למוטט היא מטרתם. ובאכוונתה הציונות

  שעומדים אלו הם. האסלאם את ולחסל המוסר את לדרדר, בריתות לקעקע

  מנת על, לסוגיהם החריפים ובמשקאות בסמים הסחר מאחורי

  מבחינה[ ולהתפשט] העולם על[ להשתלט עליהם יקל] שבאמצעותם[

  ].טריטוריאלית

  גבולותיהן את לפתוח נדרשות בישראל הגובלות הערביות המדינות, לפיכך

  על, והמוסלמים הערביים העמים בני מקרב] אהדין'מג[ האד'הג לוחמי בפני

  המוסלמים אחיהם למאמצי מאמציהם את ויצרפו תפקידם את שימלאו מנת

  .בפלסטין

  תנועתם על להקל נדרשות הן, האחרות המוסלמיות הערביות למדינות באשר
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  שבמעט המעט אך וזה, אליהן ובאים מקרבן היוצאים אהדין'המג של

  ].לעשות שבכוונתן[

  ירושלים את היהודים כבשו שכאשר, מוסלמי לכל להזכיר שוכחים איננו כאן

  אלאקצא מסגד בשערי ועמדו 1967 בשנת) במקור אלשריף דסאלק( הקדושה

  .בנות] רק אחריו[ והותיר מת מחמד]: רם בקול[ הכריזו הם הקדוש

] המוסלמים[ אך אנו" והמוסלמים האסלאם על תיגר קוראת ויהודיה יהדותה על ישראל, אכן
  הפחדנים". של מעיניהם שינה נדיר

  

ת והמשכילים והעולם ההתאגדויות הלאומיות והדתיות, המוסדו  .ה
 הערבי האסלאמי:

  

  ותשעה עשרים סעיף

  ויתמכו לצדה יעמדו הללו שההתאגדויות מצפה האסלאמית ההתנגדות תנועת

  ,והתנהלותה בפעילותה יתמכו, עמדותיה את יאמצו,השונים ברבדים בה

  וגיבוי בסיס לה יעניקו המוסלמים שהעמים כך, עבורה תמיכה להשגת ויפעלו

  ,ההסברתיים, והחומריים ההמוניים המישורים בכל יאסטרטג ועומק

  פרסומים של לאור הוצאה, כינוסים לעריכת שנוגע במה, והמקומיים הזמניים

  ההמונים בקרב] אינדוקטרינציה[ המודעות וטיפוח] מגמתיים:קרי[ייעודיים

  המזימות, בפניה שעומד ומה הפלסטינית לסוגייה ביחס) מאהיר'אלג תועית(

  תרבותית, רעיונית מבחינה המוסלמים העמים גיוס ידי- על וכן, הנגד הנרקמות

  שתרמו כפי המכרעת השחרור במערכת תפקידם את ימלאו הם כך. וחינוכית

  הציביליזציה את והצילו והמונגולים הצלבנים לתבוסת] בעבר[ חלקם את

  :]בקוראן שנכתב כפי, להגשימו[ אללה עבור קשה הדבר אין שכן, האנושית

  ]סורת." ([ואדיר חזק אללה; ושליחי אני, אגבר אני הן, תבכ אללה"

  ).21] פסוק, [אדלה'אלמג

  

  שלושים סעיף

  ויתר החינוך ואנשי הדרשנים, התקשורת אנשי, והמשכילים הסופרים

  את למלא נקראים כולם – והמוסלמי הערבי בעולם השונים המגזרים

  וחדירתה,  עתהמרוש הציונית הפלישה לנוכח חובתם את ולמלא, תפקידם
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  מכך שמתחייב מה וכל, והתקשורתית החומרית ושליטתה המדינות לרוב

  .העולם מדינות ברוב

  אל פנים, באויבים ובמאבק נשק בנשיאת רק מתמצה אינו האד'הג שכן

  הינן הכוונות אם - וסיוע ותמיכה מועיל ספר, טוב ומאמר טובה מילה גם:פנים

  כן-גם נחשבים אלה כל-אללה של זה היהי על אל המונף שהנס מנת על טהורות

  .אללה למען האד'ג

  נלחם]ש כמי נחשב[ הוא הרי, אללה למען] אזי'ע[ לוחם] לקרב[ שהכין מי

  הוא הרי, [שכזה לוחם של במשפחתו] לטפל כדי[ מאחור שנשאר ומי], בקרב[

  ).י'ותרמד דאוד אבו, מסלם, ארי'אלבח זאת סיפרו] (בעצמו[ נלחם] ש כמי גם

  

  האחרות דתותה בני  .ו
  הומאנית תנועה] היא[ החמאס תנועת

  

  ואחד שלושים סעיף

  זכויות את המכבדת הומאנית תנועה היא האסלאמית ההתנגדות תנועת

  אינה היא. האחרות הדתות בני כלפי האסלאם של לסובלנות ומחויבת האדם

  כדי בדרכה שעומד מי את או אותה עוינים שהם במידה אלא להם עוינת

  ,האסלאם: הדתות שלוש מאמיני לפיכך. מאמציה את לאל ולשים לה להפריע

  בביטחון האסלאם בחסות זה במחיצת זה לחיות יכולים, והיהדות הנצרות

  ההיסטוריה, ואכן.  המלא הביטחון יתקיים האסלאם בחסות רק ואכן. מלא

  הדתות מאמיני, לכן. לכך ביותר הטובה העדות הם והקרובה הרחוקה

  אזור על לריבונות שנוגע במה באסלאם להיאבק פסיקלה נקראים האחרות

  רק ישלטו הם אזי, שליטים להיות יהפכו הם,  יושג הדבר הם בו ביום שכן, זה

  צעדי את אלה מצרים עצמם ימצאו הם שהרי, וגירוש עינוי, הרג באמצעות

  וההווה העבר ואכן; האחרות הדתות מאמיני על לדבר שלא גם מה, אלה

  :]ליהודים בקשר בקוראן שמופיע כפי, [זאת המוכיחות בדוגמאות מלאים

, לחומות או מעבר בצורות קריות בתוככי רק אלא, בכם להילחם אחד כאיש פורצים הם אין"
  לך נראים הם. עצמם לבין בינם עוינות קיימת ואולם

  ]סורת". ([להבין ישכיל לא אשר עם הם כי, מפולגים לבותיהם אך, מלוכדים

  .14] פסוק, [אלחשר(  
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  של בזכויותיהם פגיעה ומונע, זכותו את זכות בעל לכל מעניק האסלאם אכן

  תקופת את יאריכו לא עמנו נגד הנאצים הציונים מעללי, זאת לעומת. האחרים

  שלטון אשר בעוד, זמני באופן] ישרוד[ העושק שלטון, שכן; שלהם הפלישה

  אוסר אללה אין":] בקוראן שמצוין כפי, [הדין יום בוא עד] יימשך[ האמת

  ולא שלכם הדת בגין בכם יילחמו לא אשר אלה עם צדק ולעשות לכבד עליכם

  ]סורת". ([צדק העושים את אוהב אללה שכן, מגוריכם ממקומות יגרשוכם

  ).8] פסוק, [אלממתחנה

  

  : הפלסטיני העם את לבודד הניסיון  .ז
  

  ושניים שלושים סעיף

  תכנון ידי- ועל בפיקחות סיםמנ האימפריאליזם וכוחות, העולמית הציונות

  על, הציונות עם הסכסוך ממעגל זו אחר בזו ערב מדינות את להוציא מדוקדק

  .הפלסטיני העם יבודד דבר של שבסופו מנת

  משמעותית במידה הסכסוך ממעגל מצרים את הוציאו כבר] ל"הנ הגורמים[

  נוספות מדינות לגרור מנסים והם, הבוגדני דיויד קמפ הסכם באמצעות

  .הסכסוך למעגל מחוץ אל הן אף שיצאו כך, דומים להסכמים

  והמוסלמים הערבים לעמים] איפוא[ קוראת האסלאמית ההתנגדות תנועת

  האימתנית] המזימה או[ התכנית את לסכל מנת על ובשקדנות ברצינות לפעול

  עם הסכסוך ממעגל שביציאה לסכנה המודעות את בציבור ולעורר הזו

  .אחרים ארצות חבלי או, אחר ארץ חבל ומחר פלסטין זו היום שהרי, הציונות

  שואפים] הציונים[ הם פלסטין לאחר; גבולות אין הציונית לתכנית, שכן

  ,יגיעו שאליו האזור" בליעת" את שישלימו לאחר, ולפרת לנילוס להתרחב

  ]כלולה, מזימתם: או[ תוכניתם. ועוד עוד] אחריה[ו נוספת להתרחבות ישאפו

  ביותר התומכת כעדות משמש שלהם וההווה" ציון זקני של יםפרוטוקול"ב

  ]נחשבת[ הציונים עם הסכסוך ממעגל היציאה, שכן. טוענים שאנו למה

 מפניהם הנסוג אחור כל:] "בקוראן שמצוין כפי. [מבצעיה על] הרובצת[ וקללה, רבתי-לבגידה
 למען או], טקטי באופן[חםישוב וייל למען לאחור יפנה אם זולת – ההוא ביום] הכופרים מפני[

  של זעמו עליו יינחת – הלוחמים עדת אל יחבור

  ).16] פסוק, [אלאנפאל] סורת". ([המר סופו יהיה שם. ידור ובגיהינום אללה
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  בפני לעמוד מנת על והמשאבים הגורמים כל את מלרכז מנוס אין, לפיכך

  רשויגו, לאומים יאבדו כן לא שאם זו מרושעת מונגולית-נאצית פלישה

  לכן. ייהרסו הדתיים הערכים וכל, אדמות עלי תתפשט השחיתות, תושבים

  כל:] "בקוראן שנאמר כפי[ אללה בפני הדין את ייתן שהוא אדם כל יידע

  כמשקל ולו, רע העושה וכל], אללה[ בו יחזה, גרגיר כמשקל ולו, טוב העושה

  ).8-7] פסוקים, [אלזלזלה] סורת",([הבא בעולם מעשיו בתוצאות ייווכח, גרגיר

  תנועת עצמה רואה, העולמית הציונות עם הסכסוך למעגל שנוגע במה

  היא]. לניצחון[בדרך] מכריע[ צעד או החנית כחוד האסלאמית ההתנגדות

  והיא, הפלסטינית בזירה שפעל מי כל של למאמציהם מאמציה את מצרפת

  ;יוהאסלאמ הערבי העולם של בדרך נוספים צעדים שיינקטו לכך] מצפה[

  – היהודים עם] הסכסוך של[ הבא לשלב] ביותר[ הערוכה] זו[ היא שכן

  יום עד ביניהם ושינאה איבה זרענו:] "בקוראן שנאמר כפי, [המלחמות סוחרי

  מבקשים הם. אללה יכבנה, המלחמה אש את שילבו אימת כל. המתים תחיית

  ]ורתס". ([המשחיתים את אוהב אינו אללה ואולם, בשחיתות הארץ את למלא

  ).64] פסוק, [דה'אלמאא

  

  ושלושה שלושים סעיף

  הללו הכלליות התפיסות על מתבססת האסלאמית ההתנגדות תנועת

  בנהר שטה היא, כן כמו. היקום חוקי עם אחד בקנה והעולות המתואמות

  הגנה מתוך נגדם קודש מלחמת וקיום האויבים מול בעימות] כשמדובר[ הגורל

  ,למוסלמים המקודשים והמקומות, מוסלמיתה התרבות, המוסלמי האדם על

  הערבים העמים את להמריץ מנת על זאת כל. המבורך אלאקצא מסגד בראשם

  ביראת לנהוג, והרשמיות העממיות וההתאגדויות ממשלותיהם, והמוסלמים

  ההתנגדות תנועת כלפי והתנהלותם התייחסותם בעת אללה כלפי שמיים

  עזרה לה ויושיטו וגיבוי סעד, אללה רצון פי- על, ישמשו ושהם, האסלאמית

  ולוחמי תתלכדנה השורות, זה באופן. אללה שלטון שיכונן עד, ושוב שוב וסיוע

  מתוך האסלאמי בעולם מקום מכל יצאו וכולם יתאחדו] אהדון'מג[ האד'הג

  לצאת הקריאה את ושוב שוב בהשמיעם, החובה] מילוי[ל לקריאה היענות

  .השחרור להשלמת עד יהדהד וקולה, השמים לב את שתפלח קריאה - האד'לג
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  אכן אללה:] "בקוראן שנאמר כפי, [אללה ניצחון ויתגשם יובסו הכובשים, כך

  ]פסוק', [אלחג] סורת". ([ואדיר חזק אללה הן. בעזרתו החש לכל עזרה יושיט

40.(  

  

  חמישי פרק

  ההיסטוריה לאורך האויבים מול בעימות ההיסטורית ההוכחה

  

  ארבעהו שלושים סעיף

  לחמדנים משיכה מקום, היבשות מפגש, הארץ כדור של ליבו לב היא פלסטין

  זאת ציין, לשלום וברכתו עליו אללה תפילות, הנביא. ההיסטוריה משחר

  אללה', מעאד: "בל'ג בן' מעאד, המכובד לחברו קרא שבו שלו הנאצל' בחדית

  ,מותי לאחר] ישראל וארץ ירדן, לבנון, סוריה[ אלשאם את לכבוש לכם יאפשר

  האויב בפני מגן ככוח בה שישהו ושפחותיה ונשיה אנשיה, הפרת ועד מאלעריש

  או אלשאם של מחופיה באחד] לגור[ שיבחר מכם מי. הדין יום עד] מראבטון[

  ".המתים תחיית יום עד האד'ג של במצב שרוי יהיה), אלמקדס בית( בירושלים

  לשם גייסות באמצעות אותה והרסו פלסטין את החמדנים חמדו אחת לא

  עליה והניפו אמונתם בשם הצלבנים גייסות עליה פשטו כך. חמדנותם הגשמת

  לא תקופה למשך תבוסה המוסלמים את להביס הצליחו הם. שלהם הצלב את

  תחת שהסתופפו לאחר אלא בחזרה לכובשה הצליחו לא והמוסלמים קצרה

  אללה]"המוסלמית בהקר קריאת את[זעקו,  אחד כאיש קמו הם ואז. דתם דגל

  אלדין צלאח של בפיקודו] אהדין'מג[ האד'ג כלוחמי להילחם יצאו", אכבר

  ופלסטין הובסו הצלבנים. ברור ניצחון ונחלו, עשורים כשני במשך אלאיובי

  ותיאספו תובסו עוד] אתם, [לכופרים אמור:] "בקוראן שנאמר כפי, [שוחררה

  12] פסוק, [עמראן אל] סורת[". (האש יצוע הוא נורא מה. הגיהינום אל.( 

  הנכונה לעדותה באשר ספק כל אין]. פלסטין את[ לשחרר היחידה הדרך זוהי

  יגבר לא שכן, ההוויה מכללי ואחד היקום מחוקי אחד זהו. ההיסטוריה של

  שלהם המזויפת הבטלה האמונה על לגבור אפשר-ואי, הברזל אלא הברזל על

  תוכל אמונה רק. האמיתית סלאמיתהא האמונה ידי- על אלא], הכופרים של[

  אשר זה הוא והצדק, לצדק יהיה הניצחון אחרון ובחשבון, באמונה להילחם
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 הם כי, השליחים לעבדינו דברתנו את נתנו כבר:] "בקוראן שנאמר כפי[ ,העליונה על תהיה ידו
  -173] פסוקים, [אלצאפאת] סורת". ([יגברו אשר הם גדודינו כי, ינצחו אלה אשר

171.(  

  

  וחמישה שלושים סעיף

  בידי הצלבנים לתבוסת ברצינות מתייחסת האסלאמית ההתנגדות תנועת

  המונגולים של למפלתם גם כמו, מידיהם פלסטין וחילוץ אלאיובי אלדין צלאח

  שהצילו, ביברס אהר'ואלט קטז בידי כוחם שנשבר], חרוד עין[ אלות'ג בעין

  ביטויי כל על חורבן יטהשהמ הטטארית מהפלישה!] כך[ הערבי העולם את

  לפשיטה שכן. לקחים ומפיקה לומדת היא אלה מכל. האנושית התרבות

  טטאריות ואחרות המערב מן צלבניות פשיטות קדמו הנוכחית הציונית

  תוכניות ותכננו הללו הפשיטות בפני המוסלמים שעמדו כשם. מהמזרח

  הפלישה יבפנ להתייצב ביכולתם יש כך, אותן הביסו] גם[ו בהן להילחם

  טהורות תהיינה הכוונות אם, אללה עבור קשה הדבר אין. ולהביסה הציונית

  יתנערו, העבר מניסיונות לקח המוסלמים יפיקו ואם, כנה והנחישות

  . אבותיהם אבות כמנהג וינהגו, הרעיונית הפלישה מהשפעות

  

  דבר סוף

  מחיילים ][מורכבת האסלאמית ההתנגדות תנועת

  

  ושישה שלושים סעיף

  ומדגישה האסלאמית ההתנגדות תנועת שבה, דרכה את לה מפלסת שהיא תוך

  מבקשת היא שאין, והאסלאמיים הערביים העמים ובפני, עמנו בני כל בפני

  מבני איש נגד מופנית אינה היא. חברתי מעמד או חומרי רווח, לעצמה תהילה

  היא. אל אופן בשום; מקומו את לתפוס חותרת ואינה בו להתחרות כדי עמנו

 כאן, מוסלמים-מקרב הלא בשלומה הרוצים אלה או מהמוסלמים איש נגד תהיה לא וכלל כלל
  משען ורק אך תשמש היא. אחר מקום ובכל"] שטחים"ב[

  .דברו- ועושי הציוני האויב נגד הפועלים והארגונים הקבוצות לכל

  הוא האסלאם. חיים דרך באסלאם רואה האסלאמית ההתנגדות תנועת

  או כאן אם בין, חיים דרך באסלאם שרואה מי. דוגלת היא ובו למהעו תפיסת
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  ההתנגדות תנועת -אחר גוף כל או מדינה, קבוצה, בארגון שמדובר בין, שם

  בדרך[ שינחנו מאללה מבקשים אנו. לא ותו, חייליו בבחינת היא האסלאמית

  ,בצדק עמנו ובין בינינו וישפוט לאחרים מופת ישימנו], הישר

  באמצעות עמנו בני לבין בינינו] בדין[ הכרע, ריבוננו:] "בקוראן רשנאמ כפי[

  89] פסוק, [אלאעראף] סורת]". ([בדין[ שבמכריעים הטוב אתה הרי כי, הצדק.( 

  

  .העולמים ריבון, לאללה השבח] : היא[ האחרונה תפילתנו
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 המקור בערבית –ס "אמנת החמא 2.8

 

  

 ة المقاومة ا�س�مية (حماس)ميثاق حرك

 
 

ٍة أُخِرَجت للنَّاِس تَأُْمُروَن بالَمْعرُوِف وتَْنھَوَن عن الُمْنكر وتُْؤِمنُوَن با� ولو آمن أَھُل الكِ " بسم هللا الرحمن الرحيم تَاِب لكان ُكْنتُم َخيَر أُمَّ
لَّةُ أَْيَن  خيًرا لَھُم مْنھُُم الُمْؤمنُون وأَْكثَُرھُم الفاسقون لَنْ  وُكم إ:ّ أذى وإِْن يُقَاتِلُوكم يَُولُّوُكم ا<ْدباَر ثم : يُنَصُرون، ُضِربَْت َعلَيِھُم الذِّ يَُضرُّ

ا يَْكفُُروَن بآياِت هللا ويَْقتُلون نَّھُم َكانُوما ثُقِفُوا إ: بَحْبل ِمَن هللا وَحْبٍل ِمَن النَّاِس َوبَاُءوا بَِغَضٍب من هللاِ َوُضِربَْت َعلَيِھُم الَمْسَكنَةُ ذلَِك بأ
  )112 - 110(آل عمران:  "ا<َنبياَء بَغيِر َحقٍّ َذلَِك بما َعَصوا َوكانوا يَْعتَُدون

  اYمام الشھيد حسن البنا، رحمه هللا).(  ستقوم إسرائيل وستظل قائمة إلى أن يبطلھا اYسXم كما أبطل ما قبلھا.

كل منا أن يصب ولو قليXً من الماء ليطفئ ما يستطيع أن يطفئه دون أن ينتظر غيره.(الشيخ أمجد  إن العالم اYسXمي يحترق، وعلى
  الزھاوي، رحمه هللا).

   بسم هللا الرحمن الرحيم

  المقدمة

عا بدعوته الحمد � نستعينه ونستغفره ونستھديه ونتوكل عليه، ونصلِّي ونسلِّم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه وسلم ومن وا:ه، ود
  واستن بسنته، صXةً وتسليًما دائمين ما دامت السماوات وا<رض وبعد:

  أيھا الناس:

من وسط الخطوب، وفي خضم المعاناة، ومن نبضات القلوب المؤمنة والسواعد المتوضئة، وإدراًكا للواجب، واستجابةً <مر هللا، 
ھج هللا، وكانت اYرادة المصممة على تأدية دورھا في الحياة، متخطية كل كانت الدعوة وكان التXقي والتجمع، وكانت العروبة على من

  العقبات، متجاوزة مصاعب الطريق، وكان اYعداد المتواصل، وا:ستعداد لبذل النفس والنفيس في سبيل هللا.

ق والتمنيات، والمخاطر وكان أن تشكلت النواة وأخذت تشق طريقھا في ھذا البحر المتXطم من ا<ماني واuمال، ومن ا<شوا
  والعقبات، واu:م والتحديات في الداخل والخارج.

ولّما نضجت الفكرة، ونمت البذرة وضربت النبتة بجذورھا في أرض الواقع، بعيًدا عن العاطفة المؤقتة، والتسرع المذموم انطلقت 
ا مع سواعد كل المجاھدين من أجل تحرير فلسطين، حركة المقاومة اYسXمية لتأدية دورھا ماضية في سبيل ربھا، تتشابك سواعدھ

وتلتقي أرواح مجاھديھا بأرواح كل المجاھدين الذين جادوا بأنفسھم على أرض فلسطين، منذ أن فتحھا صحابة رسول هللا صلى هللا 
  عليه وسلم وحتى يومنا ھذا.

ا، ويبين موقفھا، ويوضح تطلعھا، ويتحدث عن وھذا ميثاق حركة المقاومة اYسXمية (حماس)، يجلي صورتھا ويكشف عن ھويتھ
آمالھا، ويدعو إلى مناصرتھا ودعمھا، وا:لتحاق بصفوفھا، فمعركتنا مع اليھود جد كبيرة وخطيرة، وتحتاج إلى جميع الجھود 

العربي واYسXمي المخلصة، وھي خطوة :بد من أن تتبعھا خطوات، وكتيبة :بد من أن تدعمھا الكتائب تلو الكتائب من ھذا العالم 
  المترامي ا<طراف حتى يندحر ا<عداء، ويتنزل نصر هللا.

  ).88(ص:  "ولَتَْعلَُمنَّ نَبَأَهُ بَْعَد ِحينٍ "ھكذا نلمحھم في ا<فق قادمين 

  ).21(المجادلة:  "َكتََب هللاُ <َْغلِبَنَّ أَنَا َوُرُسلِي إنَّ هللاَ قَويٌّ َعزيزٌ "

 

 

  ).108(يوسف:  "ُعو إلى هللا على بَِصيرٍة أَنَا َوَمِن اتَّبََعنِي وُسْبَحاَن هللاِ وما أنا ِمَن الُمْشِرِكينَ قُْل ھذه َسبِيِلي أَدْ "

  التعريف بالحركة-الباب ا"ول

   المنطلقات الفكرية:

  المادة ا"ولى:

لكون والحياة واYنسان، وإليه تحتكم في كل حركة المقاومة اYسXمية: اYسXم منھجھا، منه تستمد أفكارھا ومفاھيمھا وتصوراتھا عن ا
   تصرفاتھا، ومنه تستلھم ترشيد خطاھا.

  صلة حركة المقاومة ا�س�مية بجماعة ا�خوان المسلمين:
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  المادة الثانية:

لحركات حركة المقاومة اYسXمية جناح من أجنحة اYخوان المسلمين بفلسطين. وحركة اYخوان المسلمين تنظيم عالمي، وھي كبرى ا
اYسXمية في العصر الحديث، وتمتاز بالفھم العميق، والتصور الدقيق والشمولية التامة لكل المفاھيم اYسXمية في شتى مجا:ت 
الحياة، في التصور وا:عتقاد، في السياسة وا:قتصاد، في التربية وا:جتماع، في القضاء والحكم، في الدعوة والتعليم، في الفن 

  الغيب والشھادة، وفي باقي مجا:ت الحياة. واYعXم، في

   البنية والتكوين:

   المادة الثالثة:

َوَما َخلَْقُت الِجنَّ واYنَس إ:ّ "تتكون البنية ا<ساسية لحركة المقاومة اYسXمية من مسلمين أعطوا و:ءھم �، فعبدوه حق عبادته 
فسھم وأھليھم ووطنھم، فاتقوا هللا في كل ذلك، ورفعوا راية الجھاد في وجه الطغاة ) وعرفوا واجبھم تجاه أن56(الذاريات:  "لِيَْعبُُدونِ 

   لتخليص البXد والعباد من دنسھم وأرجاسھم وشرورھم.

  ).18(ا<نبياء:  "بَْل نَْقِذُف بالَحقِّ َعلَى الباطِل فَيَْدَمُغهُ فإذا ھَُو َزاِھقٌ "

  المادة الرابعة:

ة بكل مسلم اعتقد عقيدتھا، وأخذ بفكرتھا، والتزم منھجھا، وحفظ أسرارھا، ورغب أن ينخرط في ترحب حركة المقاومة اYسXمي
  صفوفھا <داء الواجب، وأجره على هللا.

   البُعد الزماني والمكاني لحركة المقاومة ا�س�مية:

   المادة الخامسة:

لھا، يمتد إلى مولد الرسالة اYسXمية، والسلف الصالح، فا� غايتھا بُعد حركة المقاومة اYسXمية الزماني: باتخاذھا اYسXم منھج حياة 
والرسول قدوتھا والقرآن دستورھا. وبعدھا المكاني: حيثما ُوجد المسلمون الذين يتخذون اYسXم منھج حياة لھم، في أي بقعة من بقاع 

   ا<رض، فھي بذلك تضرب في أعماق ا<رض وتمتد لتعانق السماء.

َماِء تُْؤتِي أُكُ  ألم تَرَ " لَھَا ُكلَّ ِحيٍن بِإِْذِن َربِّھَا َويَْضِرُب هللاُ َكْيَف َضَرَب هللاُ َمثXًَ َكلَِمةً َطيِّبَةً َكَشَجَرٍة طَيِّبٍَة أَْصلُھَا ثَابٌِت َوفَْرُعھَا فِي السَّ
  ).25- 24(إبراھيم:  "ا<َْمثَاَل للنَّاِس لََعلَّھُْم يَتََذكَُّرونَ 

   ستق�لية:التميز وا>

   المادة السادسة:

حركة المقاومة اYسXمية حركة فلسطينية متميزة، تعطي و:ءھا �، وتتخذ من اYسXم منھج حياة، وتعمل على رفع راية هللا على كل 
ھم، وفي غياب شبر من فلسطين، ففي ظل اYسXم يمكن أن يتعايش أتباع الديانات جميًعا في أمن وأمان على أنفسھم وأموالھم وحقوق

   اYسXم ينشأ الصراع، ويستشري الظلم وينتشر الفساد وتقوم المنازعات والحروب.

   و� در الشاعر المسلم محمد إقبال، حيث يقول:

   و: دنيا لمن لم يحي دينـا   إذا اYيمان ضاع فX أمـان

  فقد جعل الفناء لھا قَريــنا    ومن رضي الحياة بغير دين

   مقاومة ا�س�مية:عالمية حركة ال

    المادة السابعة:

بحكم انتشار المسلمين الذين ينھجون منھج حركة المقاومة اYسXمية في كل بقاع العالم، ويعملون على مناصرتھا، وتبني مواقفھا، 
  وتعزيز جھادھا، فھي حركة عالمية، وھي مؤھلة لذلك لوضوح فكرتھا، ونبل غايتھا، وسمو أھدافھا.

اس يجب أن ينظر إليھا، ويقدر قدرھا، ويعترف بدورھا، ومن غمطھا حقھا، وضرب صفًحا عن مناصرتھا أو عميت وعلى ھذا ا<س
بصيرته فاجتھد في طمس دورھا، فھو كمن يجادل القدر، ومن أغمض عينيه عن رؤية الحقائق بقصد أو بغير قصد، فسيفيق وقد 

  بقة لمن سبق.تجاوزته ا<حداث وأعيته الحجج في تبرير موقفه، والسا

  على النفس من وقع الحسام المھند   وظلم ذوي القربى أشد مضاضة

قًا لَِما بَْيَن يََدْيِه ِمَن الِكتَاِب َوُمھَْيِمنًا َعلَْيِه فاْحُكم بَْينَھُ " ا َجاَءَك وأَْنَزلنَا إلَْيَك الِكَتاَب بالَحقِّ ُمَصدِّ من م بما أنزل هللاُ و: تَتَّبْع أَْھَواءھُم َعمَّ
ةً واحدةً ولِكن لِيَْبلَُوُكم في ما آَ  تاُكم فاْستَبِقُوا الَخْيراِت إلى هللاِ َمْرِجُعُكم جميًعا الَحقِّ لُِكلٍّ َجَعْلنا ِمْنُكم ِشْرَعةً وِمْنھَاًجا َوَلو شاء هللاُ لََجَعلَُكم أُمَّ

  ).48(المائدة:  "فَيُنَبِّئَُكم بَِما ُكنتُم فِيِه تَْختَلِفُون

المقاومة اYسXمية حلقة من حلقات الجھاد في مواجھة الغزوة الصھيونية، تتصل وترتبط بانطXقة الشھيد عز الدين القّسام وحركة 
، وتمضي لتتصل وترتبط بحلقة أخرى تضم جھاد الفلسطينيين وجھود وجھاد 1936وإخوانه المجاھدين من اYخوان المسلمين عام 

  وما بعده. 1968لعمليات الجھادية ل�خوان المسلمين عام ، وا1948اYخوان المسلمين في حرب 

ھذا وإْن تباعدت الحلقات وحالت دون مواصلة الجھاد العقباُت التي يضعھا الدائرون في فلك الصھيونية في وجه المجاھدين، فإن 
: تقوم الساعة حتى يقاتل " وسلم يقول:حركة المقاومة اYسXمية تتطلع إلى تحقيق وعد هللا مھما طال الزمن، والرسول صلى هللا عليه 

المسلمون اليھود فيقتلھم المسلمون حتى يختبئ اليھودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد هللا، ھذا 
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  يھودي خلفي تعال فاقتله، إ: الغرقد فإنه من شجر اليھود ".(رواه البخاري ومسلم).

    �مية:شعار حركة المقاومة ا�س

   المادة الثامنة:

 

 

  هللا غايتھا، والرسول قدوتھا، والقرآن دستورھا، والجھاد سبيلھا، والموت في سبيل هللا أسمى أمانيھا.

  ا"ھداف- الباب الثاني

   البواعث وا"ھداف:

    المادة التاسعة:

لذلك اختلّت الموازين، واضطربت المفاھيم، وجدت حركة المقاومة اYسXمية نفسھا في زمن غاب فيه اYسXم عن واقع الحياة، و
وتبدلت القيم وتسلط ا<شرار، وساد الظلم والظXم، وتنمَّر الجبناء، واغتُصبت ا<وطان، وُشرد الناس، وھاموا على وجوھھم في كل 

يغيب اYسXم عن بقعة من بقاع ا<رض، وغابت دولة الحق وقامت دولة الباطل، ولم يبق شيء في مكانه الصحيح، وھكذا عندما 
  الساحة يتغير كل شيء، وتلك ھي البواعث.

أّما ا<ھداف: فھي منازلة الباطل وقھره ودحره، ليسود الحق، وتعود ا<وطان، وينطلق من فوق مساجدھا ا<ذان معلنًا قيام دولة 
    اYسXم، ليعود الناس وا<شياء كل إلى مكانه الصحيح، وهللا المستعان.

  ).251(البقرة:  "هللاِ النَّاَس بَْعَضھُم بِبَعٍض لَفََسَدِت ا<رض َولَِكنَّ هللاَ ُذو فَْضٍل على العالَِمين َولَْو:َ َدْفعُ "

  المادة العاشرة:

وحركة المقاومة اYسXمية، وھي تشق طريقھا، سند لكل مستضعف، ونصير لكل مظلوم، بكل ما أوتيت من قوة، : تدخر جھًدا في 
   إحقاق

 

 

  بطال الباطل بالقول والفعل، في ھذا المكان وفي كل مكان يمكنھا أن تصل إليه وتؤثر فيه.الحق وإ

  ا�ستراتيجية والوسائل- الباب الثالث

  إستراتيجية حركة المقاومة ا�س�مية:

    فلسطين أرض وقف إس�مي:

   المادة الحادية عشرة:

Xمية أن أرض فلسطين أرض وقف إسXسYمي على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة، : يصح التفريط بھا أو تعتقد حركة المقاومة ا
بجزء منھا أو التنازل عنھا أو عن جزء منھا، و: تملك ذلك دولة عربية أو كل الدول العربية، و: يملك ذلك ملك أو رئيس، أو كل 

ية، <ن فلسطين أرض وقف إسXمي على الملوك والرؤساء، و: تملك ذلك منظمة أو كل المنظمات سواء كانت فلسطينية أو عرب
   ا<جيال اYسXمية إلى يوم القيامة.

ھذا حكمھا في الشريعة اYسXمية، ومثلھا في ذلك مثل كل أرض فتحھا المسلمون عنوة، حيث وقفھا المسلمون زمن الفتح على أجيال 
م لھم فتح الشام والعراق قد أرسلوا لخليفة المسلمين عمر بن المسلمين إلى يوم القيامة. وكان ذلك أن قادة الجيوش اYسXمية، بعد أن ت

الخطاب يستشيرونه بشأن ا<رض المفتوحة، ھل يقسمونھا على الجند، أم يبقونھا <صحابھا، أم ماذا؟ وبعد مشاورات ومداو:ت بين 
تبقى ا<رض بأيدي أصحابھا ينتفعون بھا خليفة المسلمين عمر بن الخطاب وصحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، استقر قرارھم أن 

وبخيراتھا، أّما رقبة ا<رض، أّما نفس ا<رض فوقف على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة، وامتXك أصحابھا امتXك منفعة فقط، وھذا 
باطل مردود على  الوقف باٍق ما بقيت السماوات وا<رض، وأي تصرف مخالف لشريعة اYسXم ھذه بالنسبة لفلسطين، فھو تصرفٌ 

  أصحابه.

  ).96 -  95(الواقعة:  "إنَّ ھََذا لَھَُو َحقُّ اليَقِين فسبِّح باْسِم َربِّك الَعِظيم"

   المادة الثانية عشرة: الوطن والوطنية من وجھة نظر حركة المقاومة ا�س�مية بفلسطين:

ة، وليس أبلغ في الوطنية و: أعمق من أنه، إذا وطئ العدو الوطنية من وجھة نظر حركة المقاومة اYسXمية جزء من العقيدة الديني
أرض المسلمين فقد صار جھاده والتصدي له فرض عين على كل مسلم ومسلمة، تخرج المرأة لقتاله بغير إذن زوجھا، والعبد بغير 

  إذن سيده.

ت الوطنيات المختلفة ترتبط بأسباب مادية و: يوجد مثل ذلك في أي نظام من النظم ا<خرى، وتلك حقيقة : مراء فيھا. وإذا كان
وبشرية وإقليمية، فوطنية حركة المقاومة اYسXمية لھا كل ذلك، ولھا فوق ذلك وھو ا<ھم: أسباب ربانية تعطيھا روًحا وحياة، حيث 

إذا جاء موسى وألقى  .تتصل بمصدر الروح وواھب الحياة، رافعة في سماء الوطن الراية اYلھية لتربط ا<رض بالسماء برباط وثيق
  العصا فقد بطل السحر والساحر



 

109  
 

شُد ِمَن اْلَغّي فََمْن يَْكفُْر بالطَّاُغوِت َويُْؤِمن با� فَقَِد اْستَْمَسَك بالُعْرَوِة الُوْثقَى : ا"   ).256(البقرة:  "نفَِصاَم لَھَا َوهللاُ َسِميٌع َعلِيمٌ قَد تَبيََّن الرُّ

   ، والمؤتمرات الدولية:الحلول السلمية، والمبادرات

   المادة الثالثة عشرة:

تتعارض المبادرات، وما يسمى بالحلول السلمية والمؤتمرات الدولية لحل القضية الفلسطينية مع عقيدة حركة المقاومة اYسXمية، 
ھا، على ذلك تربى أفرادھا، فالتفريط في أي جزء من فلسطين تفريط في جزء من الدين، فوطنية حركة المقاومة اYسXمية جزء من دين

  ولرفع راية هللا فوق وطنھم يجاھدون.

  ).21(يوسف:  "وهللاُ َغالٌِب َعلَى أَْمِرِه َولِكنَّ أكثر النَّاِس :َ يَْعلَُمونَ "

وتثار من حين uخر الدعوة لعقد مؤتمر دولي للنظر في حل القضية، فيقبل من يقبل ويرفض من يرفض لسبب أو uخر، مطالًبا 
تحقيق شرط أو شروط، ليوافق على عقد المؤتمر والمشاركة فيه. وحركة المقاومة اYسXمية لمعرفتھا با<طراف التي يتكون منھا ب

المؤتمر، وماضي وحاضر مواقفھا من قضايا المسلمين، : ترى أن تلك المؤتمرات يمكن أن تحقق المطالب أو تعيد الحقوق، أو 
  رات إ: نوع من أنواع تحكيم أھل الكفر في أرض المسلمين، ومتى أنصف أھل الكفر أھل اYيمان؟تنصف المظلوم، وما تلك المؤتم

ِم َما لََك أَْھَواءھُم بَْعَد الذي َجاَءَك ِمَن الِعلْ  ولَْن تَْرَضى َعْنَك اليھوُد َو:َ النََّصاَرى حتَّى تَتَّبَع ِملَّتَھُم قُل إنَّ ھَُدى هللاِ ھَُو الھَُدى َولَئِن اتَّبَْعتَ "
  ).120(البقرة:  "من هللاِ من َولِيٍّ َو:َ نَِصيرٍ 

و: حل للقضية الفلسطينية إ: بالجھاد، أما المبادرات والطروحات والمؤتمرات الدولية، فمضيعة للوقت، وعبث من العبث. والشعب 
ام سوط في أرضه ينتقم بھم ممن يشاء من أھل الش" الفلسطيني أكرم من أن يعبث بمستقبله، وحقه ومصيره. وفي الحديث الشريف

عباده وحرام على منافقيھم أن يظھروا على مؤمنيھم و: يموتوا إ: ھًما وغًما". (رواه: الطبراني مرفوًعا وأحمد موقوًفا، ولعله 
  الصواب، ورواتھما ثقات، وهللا أعلم).

    الدوائر الث�ث:

    المادة الرابعة عشرة:

بدوائر ثXث، الدائرة الفلسطينية، والدائرة العربية، والدائرة اYسXمية، وكل دائرة من ھذه الدوائر الثXث قضية تحرير فلسطين تتعلق 
لھا دورھا في الصراع مع الصھيونية، وعليھا واجبات، وإنه لمن الخطأ الفادح، والجھل الفاضح، إھمال أي دائرة من ھذه الدوائر، 

  لتين وثالث الحرمين الشريفين، مسرى رسول هللا صلى هللا عليه وسلمففلسطين أرض إسXمية، بھا أولى القِبْ 

ِميُع البَِصيرُ ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بَعْبِدِه لَْيXً ِمَن الَمْسِجِد الَحَراِم إلى اْلَمْسِجِد ا<قصى الَِّذي بَاَرْكنَا َحْولَهُ لِنُ "  "ِريَهُ ِمَن آيَاتِنَا إِنَّهُ ھَُو السَّ

   ).1 (اYسراء:

ولّما كان ا<مر كذلك، فتحريرھا فرض عين على كل مسلم حيثما كان، وعلى ھذا ا<ساس يجب أن ينظر إلى القضية، ويجب أن يدرك 
  ذلك كل مسلم.

   ويوم تعالج القضية على ھذا ا<ساس الذي تعبأ فيه إمكانات الدوائر الثXث، فإن ا<وضاع الحالية ستتغير، ويقترب يوم التحرير.

  ).13(الحشر:  "ْنتُم أشد َرْھبَةً ِفي ُصُدوِرِھْم ِمَن هللاِ َذِلَك بأَنَّھُْم قَْوٌم :َ يَْفقَھُونَ <َ "

  الجھاد لتحرير فلسطين فرض عين:

  المادة الخامسة عشرة:

بد من رفع يوم يَغتصب ا<عداء بعض أرض المسلمين، فالجھاد فرض عين على كل مسلم. وفي مواجھة اغتصاب اليھود لفلسطين : 
راية الجھاد، وذلك يتطلب نشر الوعي اYسXمي في أوساط الجماھير محليًا وعربيًا وإسXميًا، و: بد من بث روح الجھاد في ا<مة 

  ومنازلة ا<عداء وا:لتحاق بصفوف المجاھدين.

سائل النشر، وجماھير المثقفين، وعلى و:بد من أن يشترك في عملية التوعية العلماء ورجال التربية والتعليم، ورجال اYعXم وو
ا<خص شباب الحركات اYسXمية وشيوخھا، و: بد من إدخال تغيرات جوھرية على مناھج التعليم، تخلصھا من آثار الغزو الفكري، 

جيوش  الذي لحق بھا على أيدي المستشرقين والمبشرين، حيث أخذ ذلك الغزو يْدھم المنطقة بعد أن دحر صXح الدين ا<يوبي
الصليبيين، فقد أدرك الصليبيون، أنه : يمكن قھر المسلمين، إ: بأن يمھد لذلك بغزو فكري، يبلبل فكرھم، ويشوه تراثھم، ويطعن في 

 ًXن انتھت " ُمثُلھم؛ وبعد ذلك يكون الغزو بالجنود، وكان ذلك تمھيًدا للغزو ا:ستعماري حيث أعلن أللنبي عند دخول القدس قائuا
  ھا قد عدنا يا صXح الدين"."  ووقف الجنرال غورو على قبر صXح الدين قائXً  الصليبية". الحروب

  وقد ساعد ا:ستعمار على تعزيز الغزو الفكري، وتعميق جذوره، و: يزال، وكان ذلك كله ممھًدا لضياع فلسطين.

ويجب معالجتھا على ھذا ا<ساس، فھي تضم مقدسات  و: بد من ربط قضية فلسطين في أذھان ا<جيال المسلمة على أنھا قضية دينية،
إسXمية حيث المسجد ا<قصى الذي ارتبط بالمسجد الحرام رباًطا : انفصام له ما دامت السماوات وا<رض، بإسراء رسول هللا صلى 

من الجنة، خير من الدنيا وما رباط يوم في سبيل هللا خير من الدنيا وما عليھا، وموضع سوط أحدكم " هللا عليه وسلم ومعراجه منه.
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عليھا، والروحة يروحھا العبد في سبيل هللا، والغدوة خير من الدنيا وما عليھا ". (رواه: البخاري ومسلم والترمذي وابن 
  .والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل هللا فأُقتل ثم أغزو فأُقَتل ثم أغزو فأُقتَل".(رواه: البخاري ومسلم)" ماجة).

  تربية ا"جيال:

  المادة السادسة عشرة:

: بد من تربية ا<جيال اYسXمية في منطقتنا تربية إسXمية تعتمد أداء الفرائض الدينية، ودراسة كتاب هللا دراسة واعية، ودراسة 
نة النبوية، وا:طXع على التاريخ والتراث اYسXمي من مصادره الموثقة، وبتوجيھات المتخصصين و أھل العلم، واعتماد المناھج السُّ

التي تكون لدى المسلم تصوًرا سليًما في الفكر وا:عتقاد مع ضرورة الدراسة الواعية عن العدو وإمكاناته المادية والبشرية، والتعرف 
كبة على مواطن ضعفه وقوته، ومعرفة القوى التي تناصره، وتقف إلى جانبه، مع ضرورة التعرف على ا<حداث الجارية، وموا

المستجدات، ودراسة التحليXت والتعليقات عليھا، مع ضرورة التخطيط والمستقبل، ودراسة كل ظاھرة من الظواھر، بحيث يعيش 
  المسلم المجاھد عصره على علم بغايته وھدفه وطريقه وما يدور حوله.

ٍة أو في الَسَماَوات أو في ا<رض يَأِْت بھَا هللاُ إنَّ هللاَ لطيٌف َخِبير يا بُنيَّ أَقِم يَا بُنَيَّ إنَّھَا إْن تَُك ِمْثقَاَل َحبٍَّة ِمْن خْرَدٍل فَتَُكن في َصْخر"
ْر خَ  دََّك للنَّاِس َو:َ َتْمِش في ا<رض الَصXَةَ وْأُمْر بالَمْعُروِف واْنهَ َعِن الُمْنَكِر واصبْر على ما أَصابَك إنَّ َذِلَك من َعْزِم ا<ُُموِر َو:َ تَُصعِّ

  ).18 - 16(لقمان:  "َرًحا إنَّ هللاَ : يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخورٍ مَ 

   دور المرأة المسلمة:

   المادة السابعة عشرة:

للمرأة المسلمة في معركة التحرير دور : يقل عن دور الرجل فھي مصنع الرجال، ودورھا في توجيه ا<جيال وتربيتھا دور كبير، 
رون إليھا على أنه إن أمكنھم توجيھھا وتنشئتھا النشأة التي يريدون بعيًدا عن اYسXم فقد ربحوا وقد أدرك ا<عداء دورھا وينظ

المعركة، ولذلك تجدھم يعطون محاو:تھم جھًدا متواصXً من خXل اYعXم وا<فXم، ومناھج التربية والتعليم بوساطة صنائعھم 
متعددة كالماسونية، ونوادي الروتاري، وفرق التجسس وغير ذلك، وكلھا أوكار  المندمجين في منظمات صھيونية تتخذ أسماًء وأشكا:ً 

للھدم والھدامين، وتتوفر لتلك المنظمات الصھيونية إمكانات مادية ھائلة، تمكنھا من لعب دورھا وسط المجتمعات، بغية تحقيق 
XسYم عن الساحة، وغربته بين أھله. وعلى اXسYميين أن يؤدوا دورھم في مواجھة مخططات أولئك المنظمات عملھا في غيبة ا

  الھدامين، ويوم يملك اYسXم توجيه الحياة يقضي على تلك المنظمات المعادية ل�نسانية واYسXم.

   المادة الثامنة عشرة:

ا كانت أو أختًا لھا الدور ا<ھم في رعاية البيت وتنش ئة ا<طفال على المفاھيم والقيم والمرأة في البيت المجاھد وا<سرة المجاھدة أُّمً
ن ا<خXقية المستمدة من اYسXم، وتربية أبنائھا على تأدية الفرائض الدينية استعداًدا للدور الجھادي الذي ينتظرھم، ومن ھنا : بد م

ا صالحة واعيةً لدورھا في معركة   التحرير. العناية بالمدارس والمناھج التي تربّى عليھا البنت المسلمة، لتكون أّمً

و: بد لھا من أن تكون على قدر كاٍف من الوعي واYدراك في تدبير ا<مور المنزلية، فا:قتصاد والبعد عن اYسراف في نفقات ا<سرة 
من متطلبات القدرة على مواصلة السير في الظروف الصعبة المحيطة، وليكن نصب عينيھا أن النقود المتوافرة عبارة عن دم يجب أ: 

  إ: في العروق :ستمرار الحياة في الصغار والكبار على حد سواء.يجري 

اِدقَاِت والصَّ " اِدقِيَن والصَّ ابِراِت والَخاِشِعيَن إِنَّ الُمْسلِِميَن والُمْسلَِماِت والُمْؤِمنيَن والُمْؤِمناِت والقَانِتِيَن والقَانِتَاِت والصَّ ابِريَن والصَّ
اِكراِت أَ والَخاِشعاِت والُمَصّدقِيَن وال اِكِريَن هللاَ كثيًرا والذَّ ائَِماِت والَحافِِظيَن فُُروَجھُم والَحافَِظاِت والذَّ ائميَن والصَّ َعدَّ هللاُ ُمتََصّدقَاِت والصَّ

  ).35(ا<حزاب:  "لَھُم َمْغفَِرةً وأَْجًرا َعِظيًما

   دور الفن ا�س�مي في معركة التحرير:

   المادة التاسعة عشرة:

ط ومقاييس، بھا يمكن أن يُعرف ھل ھو فن إسXمي أم جاھلي؟ وقضايا التحرير اYسXمية بحاجة إلى الفن اYسXمي الذي للفن ضواب
يسمو بالروح و: يغلّب جانًبا في اYنسان على جانب آخر، ولكن يسمو بجميع الجوانب في توازن وانسجام. واYنسان تكوين عجيب 

والفن اYسXمي يخاطب اYنسان على ھذا ا<ساس، والفن الجاھلي يخاطب الجسد ويغلّب جانب  غريب من قبضة الطين ونفخة الروح،
  الطين.

فالكتاب، والمقالة، والنشرة، والموعظة، والرسالة، والزجل، والقصيدة الشعرية، وا<نشودة، والمسرحية وغير ذلك، إذا توافرت فيه 
كرية، والغذاء المتجدد لمواصلة المسيرة، والترويح عن النفس، فالطريق طويل خصائص الفن اYسXمي، فھو من لوازم التعبئة الف

  والعناء كثير، والنفوس تمل، والفن اYسXمي يجدد النشاط، ويبعث الحركة، ويثير في النفس المعاني الرفيعة والتدبير السليم.

  إ:َ التنقل من حاٍل إلى حال   : يصلح النفس إن كانت مدبرة

  فا<مة المجاھدة : تعرف الھزل  : ھزل معــــه  كل ذلك ِجد

    :التكافل ا>جتماعي
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    المادة العشرون:

نِْعم القوم ا<شعريون كانوا إذا جھدوا في حضر أو سفر جمعوا ما " المجتمع المسلم مجتمع متكافل والرسول صلى هللا عليه وسلم يقول
  عندھم ثم قسموه بينھم بالسوية ".

ية ھي التي يجب أن تسود في كل مجتمع مسلم، والمجتمع الذي يتصدى لعدو شرس نازي في تصرفاته : يفرق وھذه الروح اYسXم
  بين رجل وامرأة أو كبير وصغير، ھو أولى أن يتحلى بروح اYسXم ھذه.

ھم، فاعتمد تكسير وعدونا يعتمد أسلوب العقاب الجماعي، َسلَب الناس أوطانھم وممتلكاتھم، و:حقھم في مھاجرھم وأماكن تجمع
العظام، وإطXق النار على النساء وا<طفال والشيوخ بسبب وبدون سبب، وفتح المعتقXت ليزج فيھا باu:ف المؤلفة في ظروف : 

إنسانية، ھذا فضXً عن ھدم المنازل وتيتيم ا<طفال، وإصدار ا<حكام الظالمة على آ:ف الشباب ليقضوا زھرة شبابھم في غياھب 
  ن.السجو

وقد شملت نازية اليھود النساء وا<طفال، فالترويع للجميع، يحاربون الناس في أرزاقھم ويبتزون أموالھم ويدوسون كرامتھم، وھم 
بأعمالھم الفظيعة يعاملون الناس كأعنف ما يكون مجرمو الحرب، واYبعاد عن الوطن نوع من أنواع القتل. وفي مواجھة ھذه 

ود التكافل ا:جتماعي بين الناس، و: بد من مواجھة العدو كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له التصرفات، : بد من أن يس
  سائر الجسد بالسھر والحمى.

   المادة الحادية والعشرون:

عناصر  ومن التكافل ا:جتماعي تقديم المساعدة لكل محتاج، سواء كانت مادية أو معنوية، أو المشاركة في إنجاز بعض ا<عمال. على
حركة المقاومة اYسXمية أن ينظروا إلى مصالح الجماھير نظرتھم إلى مصالحھم الخاصة، وعليھم أ: يدخروا جھًدا في سبيل تحقيقھا 
والمحافظة عليھا، وعليھم أن يُحولوا دون التXعب بكل ما يؤثر في مستقبل ا<جيال أو يعود على مجتمعھم بالخسارة، فالجماھير منھم 

قوتھا قوة لھم، مستقبلھا مستقبلھم. على عناصر حركة المقاومة اYسXمية أن يشاركوا الناس في أفراحھم وأتراحھم، وأن يتبنوا ولھم، و
مطالب الجماھير وما يحقق مصالحھا ومصالحھم. ويوم تسود ھذه الروح: تتعمق ا<لفة، ويكون التعاون والتراحم، وتتوثق الوحدة، 

  عداء.ويقوى الصف في مواجھة ا<

    القوى التي تدعم العدو:

    المادة الثانية والعشرون:

خطَّط ا<عداء منذ زمن بعيد، وأحكموا تخطيطھم كي يتوصلوا إلى ما وصلوا إليه، آخذين با<سباب المؤثرة في مجريات ا<مور، 
سائل اYعXم العالمية: من وكا:ت فعملوا على جمع ثروات مادية ھائلة ومؤثرة، سخروھا لتحقيق حلمھم، فبا<موال سيطروا على و

روا الثورات في مختلف بقاع العالم، لتحقيق مصالحھم وجني الثمار،  أنباء، وصحافة، ودور نشر، وإذاعات، وغير ذلك. وبا<موال فجَّ
  فھم من وراء الثورة الفرنسية والثورة الشيوعية ومعظم ما سمعنا ونسمع عن ثورات ھنا وھناك.

نوا المنظمات السرية التي تنتشر في مختلف بقاع العالم، لھدم المجتمعات، وتحقيق مصالح الصھيونية، كالماسونية،  وبا<موال كوَّ
ونوادي الروتاري، والليونز، وأبناء العھد وغير ذلك، وكلھا منظمات تجسسية ھدامة، وبا<موال تمكنوا من السيطرة على الدول 

  ا<قطار، لكي يستنزفوا ثروات تلك ا<قطار وينشروا فيھا فسادھم. ا:ستعمارية، ودعوھا إلى استعمار كثير من

وعن الحروب المحلية والعالمية حدِّث و: حرج، فھم من خلف الحرب العالمية ا<ولى، حيث تم لھم القضاء على دولة الخXفة 
د بلفور، وأنشأوا عصبة ا<مم المتحدة اYسXمية، وجنوا ا<رباح المادية، وسيطروا على كثير من موارد الثروة، وحصلوا على وع

ليحكموا العالم من خXل تلك المنظمة، وھم من خلف الحرب العالمية الثانية، حيث جنوا ا<رباح الطائلة من تجارتھم في مواد الحرب، 
  ولحكم العالم من خXل ذلك.ومھدوا Yقامة دولتھم، وأوعزوا بتكوين ھيئة ا<مم المتحدة ومجلس ا<من، بد:ً من عصبة ا<مم المتحدة، 

  وما من حرب تدور ھنا أو ھناك إ: وأصابعھم تلعب من خلفھا

  ).64(المائدة:  "ُكلََّما أَْوقَُدوا ناًرا لِلحرب أْطفَأھا هللاُ ويَْسَعْوَن في ا<رض فََساًدا وهللاُ : يُِحبُّ الُمْفِسدين"

عي، تدعم العدو بكل ما أوتيت من قوة، ماديًا، وبشريًا، وھي تتبادل ا<دوار، فالقوى ا:ستعمارية في الغرب الرأسمالي والشرق الشيو
  ويوم يظھر اYسXم تتحد في مواجھته قوى الكفر، فملة الكفر واحدة.

وا ما َعنِتُّم قَْد َبَدِت ال" بْغَضاُء من أَْفواِھِھم َوَما تُخْفي ُصُدوُرھُم أكبر قَْد يا أَيُّھا الَِّذيَن آَمنُوا : تَتَِّخُذوا بطانةَ من دونُِكم : يأْلُونُكم َخبَا:ً َودُّ
  ).118(آل عمران:  "بَيَّنَّا لَُكُم اuياِت إْن ُكْنتُم تَْعقِلُون

 

 

  ."إْن ُكْنتُم تَْعقِلُون"وليس عبًثا أن تختم اuية بقوله تعالى 

  :مواقفنا من- الباب الرابع
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   أ ) الحركات ا�س�مية:( 

   والعشرون:المادة الثالثة 

تنظر حركة المقاومة اYسXمية إلى الحركات اYسXمية ا<خرى نظرة احترام وتقدير، فھي إن اختلفت معھا في جانب أو تصور، 
اتفقت معھا في جوانب وتصورات، وتنظر إلى تلك الحركات إْن توافرت النوايا السليمة واYخXص � بأنھا تندرج في باب ا:جتھاد، 

  فاتھا في حدود الدائرة اYسXمية، ولكل مجتھد نصيب.ما دامت تصر

وحركة المقاومة اYسXمية تعتبر تلك الحركات رصيًدا لھا، وتسأل الھداية والرشاد للجميع، و: يفوتھا أن تبقى رافعة لراية الوحدة، 
نة.   وتسعى جاھدة إلى تحقيقھا على الكتاب والسُّ

قُوا واْذُكُروا نِْعَمةَ هللاِ َعلَيُكم إذ ُكْنتُم أعداء فألَّف بين قُلُوبُِكم فأْصبَْحتُم بنِْعَمتِه إْخَوانًا وكُ واْعتَِصُموا بَحْبِل هللاِ جميًعا وَ " ْنتُم على شفا : تَفَرَّ
  ).102(آل عمران:  "ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر فَأَْنقََذُكم ِمْنھا َكذلَِك يُبَيُِّن هللاُ لَُكم آياتِِه لََعلَُّكم تَْھتَُدون

   المادة الرابعة والعشرون:

: تجيز حركة المقاومة اYسXمية الطعن أو التشھير با<فراد أو الجماعات، فالمؤمن ليس بطّعاٍن و: لّعان، مع ضرورة التفريق بين 
الحق وتبنّيه في  ذلك وبين المواقف والتصرفات. فلحركة المقاومة اYسXمية الحق في بيان الخطأ والتنفير منه، والعمل على بيان

   القضية المطروحة بموضوعية، فالحكمة ضالة المؤمن يأخذھا أنّى وجدھا.

وِء ِمن القَوِل إ:َّ َمْن ظُلَِم وكان هللاُ سميَعً◌ا عليَمً◌ا، إْن تُبُدوا خيًرا أو تُْخفُوهُ " أو تَْعفُوا َعْن سوٍء فإن هللاَ كان : يُِحبُّ هللاُ الَجْھَر بالسُّ
ا قَ    ).149 - 148(النساء:  "ِديًراَعفُّوً

    ب) الحركات الوطنية على الساحة الفلسطينية:(

    المادة الخامسة والعشرون:

تبادلھا ا:حترام، وتقدر ظروفھا، والعوامل المحيطة بھا، والمؤثرة فيھا، وتشد على يدھا ما دامت : تعطي و:ءھا للشرق الشيوعي أو 
ج بھا أو متعاطف معھا بأن حركة المقاومة اYسXمية حركة جھادية أخXقية واعية في الغرب الصليبي، وتؤكد لكل من ھو مندم

تصورھا للحياة، وتحركھا مع اuخرين، تمقت ا:نتھازية و: تتمنى إ: الخير للناس أفراًدا وجماعات، : تسعى إلى مكاسب مادية، أو 
وا لَھُم ما اْستََطعْ "شھرة ذاتية وما يتوافر لھا  ةٍ َوأَِعدُّ ) <داء الواجب، والفوز برضوان هللا، : مطمع لھا غير 60(ا<نفال:  "تُم ِمْن قُوَّ

  ذلك.

وتُطمئن كل ا:تجاھات الوطنية العاملة على الساحة الفلسطينية، من أجل تحرير فلسطين، بأنھا لھا سند وعون، ولن تكون إ: كذلك، 
ون و: تبدد، توحد و: تجزئ، تثمن كل كلمة طيبة، وجھد مخلص، ومساعٍ قو:ً وعمXً حاضًرا ومستقبXً، تجمع و: تفرق، تص

  حميدة، تغلق الباب في وجه الخXفات الجانبية، و: تصغي للشائعات وا<قوال المغرضة، مع إدراكھا لحق الدفاع عن النفس.

بھم، بھدف البلبلة وشق الصفوف والتلھي وكل ما يتعارض أو يتناقض مع ھذه التوجھات فھو مكذوب من ا<عداء أو السائرين في ركا
  بأمور جانبية.

  ).6(الحجرات:  "َعْلتُم نَاِدِمينيا أيُّھَا الِّذيَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكم فاِسٌق بنبأٍ فَتَبَيَّنُوا أَْن تُِصيبُوا قَْوًما بََجھَالٍة فَتُْصبحوا َعلَى َما فَ "

    المادة السادسة والعشرون:

XسYيجابية،  - التي : تعطي و:ءھا للشرق أو للغرب- مية وھي تنظر إلى الحركات الوطنية الفلسطينية حركة المقاومة اYھذه النظرة ا
فإن ذلك : يمنعھا من مناقشة المستجدات على الساحة المحلية والدولية، حول القضية الفلسطينية، مناقشة موضوعية تكشف عن مدى 

  طنية على ضوء الرؤية اYسXمية.انسجامھا أو اختXفھا مع المصلحة الو

   جـ) منظمة التحرير الفلسطينية:(

   المادة السابعة والعشرون:

منظمة التحرير الفلسطينية من أقرب المقربين إلى حركة المقاومة اYسXمية، ففيھا ا<ب أو ا<خ أو القريب أو الصديق، وھل يجفو 
  احد ومصابنا واحد ومصيرنا واحد وعدونا مشترك.المسلم أباه أو أخاه أو قريبه أو صديقه. فوطننا و

وتأثًرا بالظروف التي أحاطت بتكوين المنظمة، وما يسود العالم العربي من بلبلة فكرية، نتيجة للغزو الفكري الذي وقع تحت تأثيره 
نظمة فكرة الدولة العلمانية وھكذا العالم العربي منذ اندحار الصليبيين، وعززه ا:ستشراق والتبشير وا:ستعمار، و: يزال، تبنت الم

  نحسبھا. والفكرة العلمانية مناقضة للفكرة الدينية مناقضة تامة، وعلى ا<فكار تُبنى المواقف والتصرفات، وتتخذ القرارات.

ي اYسرائيلي، وعدم التقليل من دورھا في الصراع العرب - وما يمكن أن تتطور إليه- ومن ھنا، مع تقديرنا لمنظمة التحرير الفلسطينية 
ه : يمكننا أن نستبدل إسXمية فلسطين الحالية والمستقبلية لنتبنى الفكرة العلمانية، فإسXمية فلسطين جزء من ديننا، ومن فّرط في دين

  فقد خسر.

  ).130(البقرة:  "وَمْن يَْرغْب َعْن ِملِّة إْبَراِھيَم إ:َّ َمْن َسفِهَ نَْفَسهُ "
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ونسأل - الفلسطينية اYسXم كمنھج حياة، فنحن جنودھا ووقود نارھا التي تحرق ا<عداء. فإلى أن يتم ذلك  ويوم تتبنى منظمة التحرير
فموقف حركة المقاومة اYسXمية من منظمة التحرير الفلسطينية ھو موقف ا:بن من أبيه وا<خ من أخيه والقريب  -هللا أن يكون قريبًا

  ة، ويشد أزره في مواجھة ا<عداء، ويتمنى له الھداية والرشاد.من قريبه، يتألم <لمه إن أصابته شوك

   كساعٍ إلى الھيجا بغير سـXح  أخاك أخاك إن من : أًخا لــه

  وھل ينھض البازي بغير جناح    فاعلم جناحه وإن ابن عم المرء

   د) الدول والحكومات العربية وا�س�مية:(

    المادة الثامنة والعشرون:

ة غزوة شرسة، : تتورع عن سلوك كل الطرق، مستخدمة جميع الوسائل الخسيسة والخبيثة لتحقيق أغراضھا، وتعتمد الغزوة الصليبي
اعتماًدا كبيًرا في تغلغلھا وعمليات تجسسھا على المنظمات السرية التي انبثقت عنھا كالماسونية، ونوادي الروتاري والليونز، وغيرھا 

ظمات السرية منھا والعلنية تعمل لصالح الصھيونية وبتوجيه منھا، وتھدف إلى تقويض من مجموعات التجسس، وكل تلك المن
المجتمعات وتدمير القيم وتخريب الذمم، وتدھور ا<خXق، والقضاء على اYسXم، وھي من خلف تجارة المخدرات والمسكرات على 

  اختXف أنواعھا ليسھل عليھا السيطرة والتوسع.

طة بإسرائيل مطالبة بفتح حدودھا أمام المجاھدين من أبناء الشعوب العربية واYسXمية، ليأخذوا دورھم والدول العربية والمحي
  ويضموا جھودھم إلى جھود إخوانھم من اYخوان المسلمين بفلسطين.

ا الدول العربية واYسXمية ا<خرى، فمطالبة بتسھيل تحركات المجاھدين منھا وإليھا، وھذا أقل القليل.   أمَّ

ووقفوا على عتبات المسجد ا<قصى المبارك ھتفوا  1967و: يفوتنا أن نذّكر كل مسلم بأن اليھود عندما احتلوا القدس الشريف عام 
  قائلين: محمد مات خلف بنات.

  فإسرائيل بيھوديتھا ويھودھا تتحدى اYسXم والمسلمين، فX نامت أعين الجبناء.

    مؤسسات والمثقفون والعالم العربي وا�س�مي:ھـ) التجمعات الوطنية والدينية وال(

   المادة التاسعة والعشرون:

تأمل حركة المقاومة اYسXمية أن تقف تلك التجمعات إلى جانبھا، على مختلف ا<صعدة، تؤيدھا، وتتبنى مواقفھا، وتدعم نشاطاتھا 
ا وظھيًرا لھا وبعًدا إستراتيجًيا على كل المستويات البشرية وتحركاتھا، وتعمل على كسب التأييد لھا لتجعل من الشعوب اYسXمية سندً 

والمادية واYعXمية، الزمانية والمكانية، من خXل عقد المؤتمرات، ونشر الكتيبات الھادفة، وتوعية الجماھير حول القضية الفلسطينية 
لتأخذ دورھا في معركة التحرير الفاصلة، كما أخذت دورھا وما يواجھھا ويدبر لھا، وتعبئة الشعوب اYسXمية فكريًا وتربويًا وثقافيًا، 

  في ھزيمة الصليبيين وفي دحر التتار وإنقاذ الحضارة اYنسانية، وما ذلك على هللا بعزيز.

  )21(المجادلة:  "َكتََب هللاُ <َْغلِبَنَّ أنا َوُرُسلِي إنَّ هللا قويٌّ َعِزيزٌ "

   المادة الث�ثون:

جال اYعXم والخطباء ورجال التربية والتعليم وباقي القطاعات على اختXفھا في العالم العربي واYسXمي، كل ا<دباء والمثقفون ور
أولئك مدعوون إلى القيام بدورھم، وتأدية واجبھم، نظًرا لشراسة الغزوة الصھيونية، وتغلغلھا في كثير من البXد وسيطرتھا المادية 

  ي معظم دول العالم.واYعXمية، وما يترتب على ذلك ف

إن فالجھاد : يقتصر على حمل السXح ومنازلة ا<عداء. فالكلمة الطيبة، والمقالة الجيدة، والكتاب المفيد، والتأييد والمناصرة، كل ذلك 
زيًا في أھله بخير خلصت النوايا لتكون راية هللا ھي العليا، فھو جھاد في سبيل هللا "من جھز غازيًا في سبيل هللا فقد غزا، ومن خلف غا

  فقد غزا". (رواه: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي).

   و) أھل الديانات ا"خرى:(

  حركة المقاومة ا�س�مية حركة إنسانية:

   المادة الحادية والث�ثون:

أتباع الديانات ا<خرى، :  حركة المقاومة اYسXمية حركة إنسانية، ترعى الحقوق اYنسانية، وتلتزم بسماحة اYسXم في النظر إلى
    تعادي منھم إ: من ناصبھا العداء، أو وقف في طريقھا ليعيق تحركھا أو يبدد جھودھا.

ي وفي ظل اYسXم يمكن أن يتعايش أتباع الديانات الثXث اYسXم والمسيحية واليھودية، في أمن وأمان. و: يتوافر ا<من وا<مان إ: ف
  لقريب والبعيد خير شاھد على ذلك.ظل اYسXم، والتاريخ ا

وعلى أتباع الديانات ا<خرى أن يكفوا عن منازعة اYسXم في السيادة على ھذه المنطقة، <نھم يوم يسودون فX يكون إ: التقتيل 
  بما يؤكد ذلك.والتعذيب والتشريد، فھم يضيقون ذرًعا ببعضھم البعض فضXً عن أتباع الديانات ا<خرى، والماضي والحاضر مليئان 
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نٍَة أو من َوَراِء ُجُدِر بَأُْسھُم بَْينَھُم شديٌد تَْحَسبُھُم جميًعا وقُلُوبُھ"  "م شتَّى ذلَك بأنَّھُم قَوٌم : يَْعقِلُون: يُقَاتِلُونُكم جميًعا إ:ّ في قُرى ُمَحصَّ

  ).14(الحشر: 

، والممارسات الصھيونية النازية ضد شعبنا : تطيل عمر واYسXم يعطي كل ذي حٍق حقه، ويمنع ا:عتداء على حقوق اuخرين
   غزوتھم، فدولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة.

وھُم وتُْقِسطوا" ْين َولَم يُْخِرُجوُكم ِمْن ِدياِرُكم أْن تبرُّ (الممتحنة:  "الُمْقِسِطين إليِھم إنَّ هللاَ يحبُّ  :َ يَْنھَاُكُم هللاُ َعِن الِّذيَن لَْم يُقَاتِلُوُكم في الدِّ
8.(   

   ز) محاولة ا>نفراد بالشعب الفلسطيني:(

    :المادة الثانية والث�ثون

تحاول الصھيونية العالمية والقوى ا:ستعمارية، بحركة ذكية وتخطيط مدروس، أن تخرج الدول العربية واحدة تلو ا<خرى من دائرة 
  ر بالشعب الفلسطيني.الصراع مع الصھيونية، لتنفرد في نھاية ا<م

وقد أخرجت مصر من دائرة الصراع إلى حد كبير جًدا باتفاقية كامب ديفد الخيانية، وھي تحاول أن تجر دو:ً أخرى إلى اتفاقيات 
  مماثلة، لتخرج من دائرة الصراع.

ر ذلك المخطط الرھيب، وتوعية وحركة المقاومة اYسXمية تدعو الشعوب العربية واYسXمية إلى العمل الجاد الدؤوب لعدم تمري
الجماھير إلى خطر الخروج من دائرة الصراع مع الصھيونية، فاليوم فلسطين وغًدا قُطر آخر أو أقطار أخرى، والمخطط الصھيوني 

ن إلى : حدود له، وبعد فلسطين يطمعون في التوسع من النيل إلى الفرات، وعندما يتم لھم ھضم المنطقة التي يصلون إليھا، يتطلعو
  توسع آخر وھكذا، ومخططھم في بروتوكو:ت حكماء صھيون وحاضرھم خير شاھد على ما نقول.

فًا لقتاٍل أو متََحيًِّزا إلى "فالخروج من دائرة الصراع مع الصھيونية خيانة عظمى، ولعنة على فاعليھا.  َوَمن يَُولِِّھم يَْوَمئٍِذ ُدبَُرهُ إ:ّ ُمتَحرِّ
  ).16(ا<نفال:  "َغَضٍب ِمَن هللاِ َوَمأَْواهُ َجھَنُّم وبْئَس الَمِصيرفِئٍَة فَقْد بَاَء بِ 

و: بد من تجميع كل القوى والطاقات لمواجھة ھذه الغزوة النازية التترية الشرسة، وإ: كان ضياع ا<وطان، وتشريد السكان، ونشر 
  م هللا مسؤول.الفساد في ا<رض، وتدمير كل القيم الدينية، وليعلم كل إنسان أنه أما

ٍة شًرا يََرهُ "   ).8 -  7(الزلزلة: "فََمْن يَْعَمْل ِمْثقَاَل َذّرٍة َخْيًرا يََرهُ َوَمْن يَْعَمْل ِمْثقَاَل َذرَّ

وفي دائرة الصراع مع الصھيونية العالمية، تعتبر حركة المقاومة اYسXمية نفسھا رأس حربة أو خطوة على الطريق، وھي تضم 
كل العاملين على الساحة الفلسطينية، ويبقى أن تتبع ذلك خطوات على مستوى العالم العربي واYسXمي، فھي جھودھا إلى جھود 

  المؤھلة للدور المقبل مع اليھود تجار الحروب.

 "هللاُ ويَْسَعْوَن في ا<رض فََساًدا وهللاُ : يُِحبُّ الُمْفِسِدينوأَْلقَْينَا بَْينَھُم الَعَداوةَ والبَْغَضاَء إلى يَْوِم القِياَمِة ُكلََّما أَْوقَُدوا ناًرا لِلَحْرِب أْطفأھا "

  ).64(المائدة: 

   المادة الثالثة والث�ثون:

وحركة المقاومة اYسXمية وھي تنطلق من ھذه المفاھيم العامة المتناسقة والمتساوقة مع سنن الكون، كما تتدفق في نھر القدر في 
فاًعا عن اYنسان المسلم والحضارة اYسXمية والمقدسات اYسXمية، وفي طليعتھا المسجد ا<قصى مواجھة ا<عداء ومجاھدتھم، د

المبارك، َلتھيب بالشعوب العربية واYسXمية وحكوماتھا وتجمعاتھا الشعبية والرسمية أن تتقي هللا في نظرتھا لحركة المقاومة 
ادھا هللا سنًدا وظھيًرا يمدھا بالعون والمدد تلو المدد، حتى يأتي أمر هللا، وتلحق اYسXمية، وفي تعاملھا معھا، وأن تكون لھا كما أر

الصفوف بالصفوف، ويندمج المجاھدون بالمجاھدين، وتنطلق الجموع من كل مكان في العالم اYسXمي ملبية نداء الواجب، مرددة حي 
  حرير، ويندحر الغزاة ويتنزل نصر هللا.على الجھاد، نداء يشق عنان السماء، ويبقى متردًدا حتى يتم الت

  ).40(الحج:  "َولَيَْنُصَرنَّ هللاُ من يَْنُصُرهُ إنَّ هللاَ لَقَويٌّ َعِزيزٌ "

   شھادة التاريخ عبر التاريخ في مواجھة المعتدين:

   المادة الرابعة والث�ثون:

ر التاريخ والرسول صلى هللا عليه وسلم يشير إلى ذلك فلسطين صرة الكرة ا<رضية، وملتقى القارات، ومحل طمع الطامعين، منذ فج
يا معاذ، إن هللا سيفتح عليكم الشام من بعدي، من العريش "  في حديثه الشريف الذي يناشد به الصحابي الجليل معاذ بن جبل، حيث يقول

ن سواحل الشام أو بيت المقدس، فھو في إلى الفرات، رجالھا، ونساؤھا وإماؤھا مرابطون إلى يوم القيامة، فمن اختار منكم ساحXً م
  جھاد إلى يوم القيامة".

وقد طمع الطامعون بفلسطين أكثر من مرة فدھموھا بالجيوش، لتحقيق أطماعھم، فجاءتھا جحافل الصليبيين يحملون عقيدتھم ويرفعون 
استظلوا برايتھم الدينية، وأجمعوا أمرھم، صليبھم، وتمكنوا من دحر المسلمين ردًحا من الزمن، ولم يسترجعھا المسلمون إ: عندما 
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وكبّروا ربھم وانطلقوا مجاھدين، بقيادة صXح الدين ا<يوبي قرابة عقدين من السنين، فكان الفتح المبين، واندحر الصليبيون وتحررت 
  فلسطين.

  ).12ل عمران: (آ "قُْل لِلَِّذيَن َكفَُروا ستُْغلَبُون وتُْحَشُرون إلى َجھَنََّم َوبْئَس الِمھَادُ "

وھذه ھي الطريقة الوحيدة للتحرير، و: شك في صدق شھادة التاريخ. وتلك ُسنَّة من سنن الكون وناموس من نواميس الوجود، فX يفل 
نھاية ا<مر الحديد إ: الحديد، و: يغلب عقيدتھم الباطلة المزورة إ: عقيدة اYسXم الحقة، فالعقيدة : تُناَزل إ: بالعقيدة، والغلبة في 

  للحق، والحق غXب.

  ).173 -  171(الصافات:  "َولَقَد َسبَقَْت َكلَِمتُنَا لِِعبَاِدنا الُمْرَسلِيَن، إنَّھُْم لَھُُم الَمْنُصوُرون، وإنَّ ُجْنَدنَا لَھُُم الَغالِبُون"

   المادة الخامسة والث�ثون:

يد صXح الدين ا<يوبي واستخXص فلسطين منھم، وكذلك ھزيمة التتار في تنظر حركة المقاومة اYسXمية إلى ھزيمة الصليبيين على 
عين جالوت، وكسر شوكتھم على يد قطز والظاھر بيبرس، وإنقاذ العالم العربي من ا:جتياح التتري المدمر لكل معاني الحضارة 

نية الحالية سبقتھا غزوات صليبية من الغرب، اYنسانية، تنظر إلى ذلك نظرة جادة، تستلھم منھا الدروس والعبر، فالغزوة الصھيو
وأُخرى تترية من الشرق، فكما واجه المسلمون تلك الغزوات وخططوا لمنازلتھا وھزموھا يمكنھم أن يواجھوا الغزوة الصھيونية 

  ويھزموھا، وليس ذلك على هللا بعزيز، إن

 

 

  وتخلصوا من آثار الغزو الفكري، واتبعوا سنن أسXفھم.خلصت النوايا وصدق العزم، واستفاد المسلمون من تجارب الماضي، 

  الخاتمة

   حركة المقاومة ا�س�مية جنود:

   المادة السادسة والث�ثون:

وحركة المقاومة اYسXمية وھي تشق طريقھا لتؤكد المرة تلو المرة لكل أبناء شعبنا، والشعوب العربية واYسXمية، أنھا : تبغي شھرة 
ا مادًيا، أو مكانة اجتماعية، وأنھا ليست موجھة ضد أحد من أبناء شعبنا لتكون له منافًسا أو تسعى <خذ مكانته، و: ذاتية، أو مكسبً 

شيء من ذلك على اYطXق، وھي لن تكون ضد أحد من أبناء المسلمين أو المسالمين لھا من غير المسلمين في ھذا المكان وفي كل 
   لتجمعات والتنظيمات العاملة ضد العدو الصھيوني والدائرين في فلكه.مكان، ولن تكون إ: عونًا لكل ا

وحركة المقاومة اYسXمية تعتمد اYسXم منھج حياة. وھو عقيدتھا وبه تدين، ومن اعتمد اYسXم منھج حياة، سواء كان ھنا أو ھناك، 
  ة له جنود ليس إ:.تنظيًما كان أو منظمة أو دولة أو أي تجمع آخر، فحركة المقاومة اYسXمي

  نسأل هللا أن يھدينا وأن يھدي بنا وأن يفتح بيننا وبين قومنا بالحق.

  ).89(ا<عراف:  "َربَّنا افتح بَْينَنا َوبَْيَن قَْوِمنَا بالَحقِّ َوأَنَت َخْيُر الفَاتِِحينَ "

 

 

   وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمين.

  

 
 

  

  )الجزيرة'זירה (ג- הערבי נלקח מאתר אל הנוסח

ea2b6e73217d-a831-4f50-7c14-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0b4f24e4 
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 תמונות ומפות 8.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/he/e/ee/Ahmed_Yassin.JPG -אחמד יאסין 

  http://www.themarker.com/polopoly_fs/1.1664242.1359563351!/image/663235663.jpg -זן אבו מא

  http://images1.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/46156/18268841_H141454_l.jpg -איסמעיל הנייה 

  mad_Deif.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/he/a/af/Muham - מוחמד דף 

  http://glz.co.il/Sip_Storage/FILES/4/10524.jpg - חאלד משעל 

Hassan_al-Banna.jpg/250px-http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/Hassan_al- - חסן אל בנא 

Banna.jpg  

  jpg-466/1393290-http://msc.wcdn.co.il/w/f.18 - יחיא עיאש 

  ghoul.gif-http://upload.wikimedia.org/wikipedia/he/e/ed/Adnan_al - עדנאן אל רול 

  rg/wikipedia/he/d/d0/Salah_Shehadeh.jpghttp://upload.wikimedia.o -צלאח שחאדה 

  jpg-700/1393295-http://msc.wcdn.co.il/w/w.5 - עזיז רנתיסי - עבד אל

  D7%A7%D7%A1%D7%90%D7%9D%20%D7%93.jpg-6809()-http://www.tsofar.com/movies/1% - סוללת טילי קסאם 
 - הוצאה להורג 

/www.haaretz.co.il/polopoly_fs/1.2413307.1408734782!/image/2551431008.jpg_gen/derivatives/size_936xAuto/2551http:/

431008.jpg  

  age022.jpghttp://bezalel.secured.co.il/8/kaplan18.files/im - 5פיגוע בקו 

  http://media.israelhayom.co.il/2012/11/15/135293543579763183a_b.jpg - שחרור שליט 

  L.jpg-http://images1.calcalist.co.il/PicServer2/20122005/299444/Untitled_1 -אחמד ג'עברי 

  tml3107299,00.h-http://xnet.ynet.co.il/fashion/articles/0,14539,L - יאסר ערפאת
  
  

) של 2014צע "צוק איתן" (הוצאה להורג בזמן מב סוללת טילי קסאם של חמא"ס
חשודים בשיתוף פעולה עם ישראל על ידי חמושים של 

 חמא"ס 

) בפיגוע נהרגו 1994בתל אביב ( 5הפיגוע באוטובוס קו 
, דוגמה לאחד מפיגועי ההתאבדות 47ונפצעו  22

 מתקופת האינתיפאדה הראשונה

 פעולות של חמא"ס

 שחרור החייל החטוף גלעד שליט
ס שהיה אחראי "לידו ניתן לראות את פעיל החמא

 לחטיפתו, אחמד ג'עברי
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 )1935-אבו מאזן (נולד ב
ש נשיא ויושב ראש הראשות הפלסטינית. רא

ממשלת הראשות הפלסטינית לשעבר מטעם 
 פת"ח

 )1963-איסמעיל הנייה (נולד ב
 מנהיג הפנים של חמא"ס 

 )1956-משעל (נולד באלד 'ח
 יושב ראש הלשכה המדינית של חמא"ס

 )1906-1949בנא (-חסן אל
 מקים ארגון "האחים המוסלמים"

 ארגון האם של תנועת החמא"ס

 )1929-2004יאסר ערפאת (
 נשיא הראשות הפלסטינית

 ממקימי פת"ח ומנהיג אש"ף

 חברי פת"ח ואש"ף בולטים

 חברי חמא"ס בולטים
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 )1936-2004ין (אחמד יאס
ס וכותב "מנהיג תנועת החמא

 האמנה
 על ידי צה"ל 2004חוסל בשנת 

 ?)1965-2014מוחמד דף (
 ראש אגף המודיעין של חמא"ס

 ת שחוסל במבצע "צוק איתן"יש שמועו

 )1966-1996יחיא עיאש "המהנדס" (
פעיל חמא"ס שהתפרסם בעקבות שורות פיגועים 
שהוציא אל הפועל. עסק ביצור מטעני נפץ, הכנת 

 מחבלים מתאבדים ולימוד של מלאכת הנפץ.
יר הסלולארי חוסל על ידי חומר נפץ שהושם במכש

 שלו על ידי השב"כ הישראלי.

 )1958-2004( רול-עדנאן אל
מחליפו של עיאש, ומפתח 

 רקטת הקסאם 
 2004-חוסל על ידי ישראל ב

 )1953-2002צלאח שחאדה (
משקם הזרוע הצבאית של 

חמא"ס לקראת 
 האינתיפאדה השנייה 

 חוסל על ידי צה"ל

-1947עזיז רנתיסי (-עבד אל
2004( 

 אחד ממייסדי החמא"ס,
שימש כראש הארגון לאחר 

 חיסולו של אחמד יאסין
 חוסל על ידי צה"ל

  חברי חמא"ס בולטים 
 שאינם בחיים

 )1959-2012אחמד ג'עברי (
 ס לשעבר"ראש הזרוע הצבאית של חמא

 ידוע כמתכנן חטיפת החייל גלעד שליט
 חוסל על ידי צה"ל בתחילת "עמוד ענן"
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  . ביבליוגרפיה9

  

  מקורות ראשוניים

  תרגום אמנת החמא"ס, כפי שמוצג במסמך:

 .ן ולטרור, המרכז למורשת המודיעיןמרכז המידע למודיעי  .) "1988"אמנת תנועת ה"חמא"ס" (  
  . 12/8/2014 דלה בתאריךנ .3/2/2006

 info.org.il/he/article/18894-http://www.terrorism  

  
  

כפי שהוצג  2006מצע הבחירות של מפלגת "הרפורמה והשינוי" (חמא"ס), לבחירות בשנת 
  בנספחים בספר:

  
 .2012ירושלים : כתר,  מאס.להכיר את חאלדר, שלומי. 

  

  ספרים

  .2008ההוצאה לאור,  –ת"א : הוצאת מערכות ומשרד הביטחון  לקסיקון חמאס.אביעד, גיא. 
 

 .2012ירושלים : כתר,  להכיר את חמאס.אלדר, שלומי. 
 

  .2005ספרי חמד,  –ת"א : ידיעות אחרונות  עזה כמוות.אלדר, שלומי. 
 

ד ת"א : משר  פרופיל של תנועת החמא"ס. –ר בשם האסלאם טירוחבקוק, יעקב ושכיב סאלח. 
  .1999ההוצאה לאור,  –הביטחון 

  
. תל אביב: מרכז משה דיין ללימודי רדיקליזם פלסטיני: תנועת הג'האד האסלאמיחטינה, מאיר. 

  .1994המזרח התיכון ואפריקה, 

ספי חמד,  –רונות ת"א : ידיעות אח אלימות ופשרה. –מן חמאס זמשעל, שאול ואברהם סלע. 
1999.  

 
 .1988ת"א: מרכז משה דיין,  עיון ראשוני ותרגום. - האמנה האסלאמית ומשמעותה פז, ראובן. 

  

  

  עברית  - כתבי עת ועיתונות  מאמרים מספרים,

  .6/11/13 .ישראל היוםערים פלשתיניות",  –הרש, יוני. "הציונות "גזענית", חיפה ובאר שבע 
  

. עורכים: גד  בתוך: בעין הסכסוך : האינתיפדהלאמי באינתיפאדה", פז, ראובן. "הגורם האס
  .68-98, ע"ע 1992ואשר ססר. ת"א : הוצאת הקיבוץ המאוחד,ר גילב

  
 בתוך : דת ולאומיות בישראל ובמזרח התיכון.שטיינברג, מתי. "דת ולאומיות במשנת החמאס", 

-126ע ", ע2002עובד,  א: מרכז יצחק רבין לחקר ישראל/עם"נרי הורוביץ. ת עורך:
178.                
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  עברית –אתרי אינטרנט  מאמרים

  

נדלה בתאריך  .ALMONITOR. 19/12/2014אתר  ."אירופה מחבקת את חמאס" שלומי. אלדר,
28/12/2014.  

  
  -monitor.com/pulse/iw/contents/articles/originals/2014/12/israel-http://www.al

gaza.html-liberation-union-european-list-terrorist-hamas  

  

בשכונת זייתון משדה הקרב  "אמבולנס אונר"א כ"שרות מוניות" לפינוי מחבלים חמושים
 תאריךנדלה ב .1/6/2014. מרכז המידע למודיעין וטרור, המרכז למורשת המודיעין שבעזה".

22/11/2014.  

 info.org.il/he/article/272-http://www.terrorism  

  

  
   .מידע למודיעין ולטרור, המרכז למורשת המודיעיןמרכז ה ."חמא"ס" "- "אפיונים לתנועת ה

  .8/8/2014 נדלה בתאריך .6/2/2006
  
 info.org.il/he/article/18895-http://www.terrorism  
  
  

  מרכז המידע .טרור"במסגרת העימות בין ארגוני הארליך, ראובן. "המלחמה על התודעה 
  .4/8/2014 נדלה בתאריך  .21/2/2006 .למודיעין ולטרור, המרכז למורשת המודיעין

  
     info.org.il/he/article/18899-http://www.terrorism 

  
  
  

זה ע"י ממשל חמאס והזרוע הצבאית של חמאס נוצלו מחנות הקיץ ברצועת ע 2011"גם בקיץ 
מרכז  צבאיים".-ת ופוליטית ואימונים סמילשילוב פעילות חברתית עם אינדוקטרינציה אסלאמי

  .5/12/2014נדלה בתאריך  .7/8/2011 .המידע למודיעין וטרור, המרכז למורשת המודיעין

 

info.org.il/he/article/17868-http://www.terrorism  

  

  

  
  בחינת תכני דו"ח גולדסטון לעומת –"התנהלות חמאס ואופיו של איום הטרור מרצועת עזה 

  .10/3/2010 .מרכז המידע למודיעין ולטרור, המרכז למורשת המודיעין הממצאים העובדתיים".
  .13/11/2014נדלה בתאריך 

  
 info.org.il/he/article/19064-http://www.terrorism  
  
  
  

אתר מילואימניקים. צוק איתן במספרים",   82,201תקיפות,  4,762רקטות,  3,356" יואב. זיתון,
YNET. 2014/8/5.  12/201472/נדלה בתאריך.  

  
 4555306,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  
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. YNETאתר  פסקת האש נשמרת: אי אפשר להאמין"."ה .ונועם (דבול) דביר , יואביתוןז

  . 27/12/2014נדלה בתאריך  .27/8/2014
  

4564475,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  
  
  
  

מרכז המידע  .)"2015במרץ  3 –בפברואר  25פלסטיני (-"חדשות הטרור והסכסוך הישראלי
  .5/3/2015נדלה בתאריך  .3/3/32015 .למודיעין ולטרור, המרכז למורשת המודיעין

  
 info.org.il/he/article/20778-http://www.terrorism  
  
  
  

  הכליל את לימודי השואה בבתי הספר"חמאס וגופים נוספים הודיעו, כי הם מתנגדים נמרצות ל
  נדלה .24/10/2012 .מודיעיןמרכז המידע למודיעין וטרור, המרכז למורשת ה של אונר"א".

  .24/12/2014בתאריך 
  
 info.org.il/he/article/20408-http://www.terrorism  
  
  
  

נדלה  .21/8/2014 .אתר וואלה! ונה: אחראים לרצח וחטיפת הנערים"."חמאס מודה לראש
  .22/12/2014בתאריך 

  
 http://news.walla.co.il/item/2777697  
  
  
  

  .14/12/12 !.אתר וואלה ."וה וג'יהאד : חמאס חוגג חצי יובלשנה של דעו 25יהב, ניר. "
  .24/12/2014נדלה בתאריך 

 

http://news.walla.co.il/?w=/9/2596639  
  
  
  

 .10/10/2013 .אתר וואלה! ."כך ריסקו המצרים את ממלכת המנהרות של חמאס" אבי. יששכרוף,
  .19/12/2014נדלה בתאריך 

  
 http://news.walla.co.il/item/2684737  
  
  
  

 .YNETאתר  ."הסכם היסטורי: חמאס ופתח חתמו על פיוס" .ויצחק בן חורין אליאורלוי, 
  .28/11/2014 תאריךנדלה ב .23/4/2014

  
 4512518,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  
  
  
  

 .YNETאתר  ."חוטף אילן סעדון ואבי סספורטס חוסל בדובאי" .דועלי ואק , רועינחמיאס
  .28/12/2014נדלה בתאריך  .29/1/2010

  
 3841345,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  
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