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קומיקס ככלי לעיצוב תודעה קולקטיבית בשירות האינדוקטרינציה 

   טרורה נגדיהאדיסטית ובשירות החינוך 'הג

 אלעד גלעדי

מכל קצות הקשת  גדול ומגווןקהל קוראים ל הזוכה תמשגשג (נרא'ז)סוגה הוא  ערביהקומיקס ה

 מפנימעניין ביותר וחן במקרה  שמשתא מיה .מחוצה לואף במזרח התיכון ו אולוגיתהפוליטית והאיד

מערביים ומקומיים שלא תמיד דרים בשלום אלה עם תרבותיים ופוליטיים  יסודות תא משלביהש

 .יצירה מקומית אותנטית ובחלקו תגובת נגד לקומיקס המערבי ובחלקהקומיקס הערבי הוא  .אלה

ין כמוהו י חשוב מאהקומיקס הוא כל, פולריתמעבר להיותו אמצעי בידורי ותוצר מובהק של תרבות פו

  .ודעה קולקטיבית בידי גורמים רביםלעיצוב ת

 תלגיטימי ונעשתהיקס הקומ סוגת הכיצד התפתח: לענות על שאלות כגון מטרתי במאמר זה

מאפייניו הם השאולים מהמערב ומיפן ומה של הקומיקס הערבי מה הם מאפייניו ; בעולם המוסלמי

וכיצד מדוע  –ל ומעל לכו ;לעיצוב תודעה קולקטיבית כה יעיל לכלי ותומה הופך א; המקומיים

יקס למטרות הפוטנציאל הטמון בקומם מנצלים את ייהאדיסטי'ג-ואנטי םיטייהאדיס'גורמים ג

  ?אינדוקטרינציה וחינוך

הקומיקס ככלי לעיצוב תודעה קולקטיבית בעולם לא כל שכן , הקומיקס הערבינושא 

על ( באוריינטציה מערבית כמובן) ם כי לא מעט נכתבא ,1מחקראינו מוכר לכמעט  ,המוסלמי

, למשל ,אליסון לייגה .בני נוער ומבוגרים, וכי לילדיםחינהרבה של הקומיקס ככלי האפקטיביות 

קריאת קומיקס מצריכה שימוש במיומנויות שטוענת מדברת על יתרונותיו של הקומיקס ככלי חינוכי ו

הבנת עלילה , מילולית-ענוח תקשורת לאפ, (sequencing) כגון סידור דברים ברצף ,אוריינות רבות

נכתב כי קומיקס , Scholasticבמהדורה מיוחדת של כתב העת למורים  2.ויכולת הסקת מסקנות

מצריך מהקוראים להיות מעורבים באופן פעיל בתהליך של פענוח והבנה של מגוון אמצעים 

ע לתלמידים לפתח מיומנויות הכרחיות לקריאת יכולה לסייאת רומנים גרפיים קרי על כן. ספרותיים

                                                 

קומיקס ככלי לעיצוב תודעה ", אלעד גלעדי: ראו. המזרח החדשב של כתב העת "בכרך נפורסם  מאמר זה  

ב "כרך נ, המזרח החדש" ,האדיסטית ובשירות החינוך נגד הטרור'טרינציה הגקולקטיבית בשירות האינדוק
 .321-312' עמ, (3102, ג"תשע)

1
למרבה . נושא הקומיקס הערביבמדברים על מצוקת המקורות , 0991בספרם משנת , דגלאס-דגלאס ומלטי  

 Allen Douglas and Fedwa Malti-Douglas, Arab: ראו. התמונה כמעט ולא השתנתה מאז ועד היום, הצער

Comic Strips: Politics of an Emerging Mass Culture, Bloomington, Indiana 1994, pp. 1-2.  
2
  Allyson A. W. Lyga, “Graphic Novels for (Really) Young Readers,” School Library Journal 

(March 1, 2006) – http://www.schoollibraryjournal.com/article/CA6312463.html 

http://www.schoollibraryjournal.com/article/CA6312463.html
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להיעזר בספרות קומיקס בהוראת מדעי  אפשרשוורץ  גרטכןלדעת  3.יצירות מורכבות ומאתגרות יותר

להביא את ספר הקומיקס  אפשרלכך  הכדוגמ 4.פילוסופיה ועוד, אמנות, מדעים מדויקים, החברה

ח הסופי של הוועדה מאוירת של הדוהדורה ספר זה הוא מ 5."עיבוד גרפי: בספטמבר 00-ח הדּו"

את ההקדמה לספר . 3110בספטמבר  00-ארצות הברית ב עלהלאומית לחקר התקפות הטרור 

 לולהעניק כדי ראש הוועדה הלאומית לחקר התקפות הטרור -ראש וסגן יושב-הקומיקס חיברו יושב

אין דנה אריאלי ואפרת גולן רי לדב. סס את היותו מסמך היסטורי ולימודי לכל דברבתוקף עובדתי ול

בעשורים האחרונים אנו עדים לעלייה תלולה במספרם של ספרי "שכן , עצמה כל חדשבפני בעובדה זו 

המבוססים על עובדות והחותרים להפוך את לימוד ההיסטוריה , לימוד מאוירים בדיסציפלינות שונות

ומשמש גם אמצעי " מאיימת פחות"וד ת לימימאפשר חוויהסיפור ההיסטורי המאויר , לדידן". זמין

  6.בספטמבר 00-להתמודדות עם הטראומה של אירועי ה

לקומיקס תפקיד חשוב בתיאור מאורעות היסטוריים כמו קריסת ש סבורברוך בליך  בן

ה מקרית שכן היא נובעת ותופעה זו אינ, פלסטיני-אף הסכסוך הישראליו ,השואה, "מגדלי התאומים"

, לדידו. האחרצד ן הוממד זמן מ, שלב תמונה ונרטיב מצד אחדהמ, ם הקומיקסמעצם טבעו של מדיו

בהיסטוריה  טמון ביכולתו של הקומיקס העוסקהיתרון היחסי של הקומיקס על פני כלי ביטוי אחרים 

, הווה ועתיד, או באירועים טראומטיים ליצור מושגי זמן מיוחדים של פרקי זמן מקבילים של עבר

מד ההיסטוריה בקומיקס מקבלת מ, מידטשרונלד  דעתל 7.באותו הפאנל בזמן-תים אפילו בולע

ובעזרת , לסדרה של אירועים מצוירים, שכן היא ממירה את מעמדה כסדרה של עובדות, סיפורי

המאפשר  חזותירוש יזוכה לפ הכרוניקה היבשה של העובדות, וריםהמילים המלוות את הצי

פיה האישית כאילו היא חלק בלתי נפרד מהביוגרההיסטוריה  לראות ולחוות את, צופה לקרוא/לקורא

 נחותשמידט יוצא נגד התפיסה המסורתית של מורים וחוקרים הרואה בקומיקס תחליף  8.שלו

                                                 
3
  Unknown Author, “Using Graphic Novels with Children and Teens: A Guide for Teachers and 

Librarians,” Scholastic (2007). 

  http://www.scholastic.com/graphix/Scholastic_BoneDiscussion.pdf 
4
  Gretchen E. Schwartz, “Graphic Novels for Multiple Literacies,” Journal of Adolescent & Adult 

Literacy 46/3 (2002), pp. 262-265 
5
  Sid Jacobson and Ernie Colón, The 9/11 Report: A Graphic Adaptation, New York 2006 

6
: היסטוריה ותיאוריה ,"משפיגלמן ועד מודן: טרור וטראומה, קומיקס", דנה אריאלי ואפרת גולן  

 http://bezalel.secured.co.il/zope/home/he/1262585125/1262989964  – (3101ינואר ) 01הפרוטוקולים 
7
 – (3101ינואר ) 01הפרוטוקולים : היסטוריה ותיאוריה ,"השואה בראי הקומיקס", בן ברוך בליך  

bezalel.secured.co.il/zope/home/he/1262585125/1262989823http://  
8
  Ronald Schmitt, "Deconstructive Comics," Journal of Popular Culture 25 (1992), pp. 153-161 

http://www.scholastic.com/graphix/Scholastic_BoneDiscussion.pdf
http://bezalel.secured.co.il/zope/home/he/1262585125/1262989964
http://bezalel.secured.co.il/zope/home/he/1262585125/1262989823
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המיטיבים לתאר  ,חלופייםהקומיקס מספק דימויים חדים ושהוא טוען ". אמיתיים"לחומרי קריאה 

    9.מסוגלת לעשות" גבוהה"המזו שהאמנות בצורה טובה יותר , למשל, ומאבקי כוח פחדים

 10.נוער אירופים על השואה היהודיתבני על יתרונותיו של הקומיקס ככלי לחינוך גם נכתב 

ונועד  3112בשנת שיצא לאור באמסטרדם  ,(Die Suche" )החיפוש" ושמוא רומן גרפי ילכך ה הדוגמ

מתאר את ניסיונה של ניצולת שואה  הספר .השואה היהודית עלהספר בגרמניה  ללמד ילדים בבתי

כשבתוכו היא שוזרת את הסיפור , לספר לדור הצעיר את סיפורה הפרטי ואת סיפור משפחתה

לאחר , הפך למקרה מבחן בגרמניהנקומיקס זה  11.בירקנאו-ההיסטורי של מחנה ההשמדה אושוויץ

קרוב ש ,גילה( Oldenburg)ו באוניברסיטת אולדנבורג ששאחד המחקרים המקיפים ביותר שנע

או שאינם יודעים , מילדי בתי הספר בגרמניה יודעים מעט מאוד על השואה היהודית אחוז לעשרים

תלמידים  0,111-השתתפו כ, לטפל בתופעה הזאתשנועד  3112בפרויקט חינוכי מיוחד בשנת . עליה דבר

פי הרומן הגר היה ובמסגרת ז(. Rhine-Westphalia)וסטפליה -מברלין ומאזור ריין 02-9בגילאי 

על  ממונהשהיה  ,(Thomas Grumke)תומס גרומקה . פופולרי מאוד בקרב התלמידים" חיפוש"ה

מבנה הנרטיבי המוכר הפורמט וה בזכות" :וסטפליה אמר-ט מטעם משרד הפנים של צפון רייןהפרויק

וכן ולת ,הקומיקס תופס את תשומת לב הקוראים. אין לקומיקס מתחרים, לתלמידים צעירים

 יעילפיים הם אמצעי רומנים גר, לטענתו". קה על הנוערמדיום זה יש השפעה חז באמצעותמועבר ה

 12.מאוד למנוע מזיכרונות השואה להישכח

שובה , צד ציוריםבבטקסט תמציתי וקליט  המשתמש, המדיום הצבעוני והחי של הקומיקס

 הוא מתאים, ההז וםחד של המדיהמיו ובשל אופי. בותיהם של צעירים ומבוגרים כאחדבקלות את ל

הרומן הגרפי וסרטי , מדיום הקומיקס 13.בנושאים כבדי משקלבצורה אפקטיבית  לטפל באמצעותו

                                                 
9
 . 011' עמ, שם  

10
  Rolf Lautenschläger, "Much Discussed: Comic about the Holocaust Given Try-Out in History 

Lessons," Online-Redaktion (November 2008) – 
http://www.goethe.de/ins/fi/hel/ges/pok/en3955257.htm 

 
11  , Amsterdam 2008Die SucheEric Heuvel and Ruud van der Rol,  
12

  Lautenschläger, "Much Discussed: Comic about the Holocaust"  
13

ראו למשל את מאמרו של אורי ברטל העוקב אחר ייצוג של מאורעות היסטוריים טראומטיים כמו השואה   
השואה הגרעינית ביפן והטבח בסברה ושתילה בתרבות הפופולרית החזותית ובעיקר בפורמט , היהודית
 גרפיקההרומן ה, הקומיקס: מהירושימה לסברה ושתילה", אורי ברטל :והאנימציה גרפיהרומן ה, הקומיקס

(. 3101ינואר ) 01 הפרוטוקולים: היסטוריה ותיאוריה ,"והאנימציה כסוכני זיכרון חתרניים
home/he/1262585125/1262989518http://bezalel.secured.co.il/zope/  ; וכן את מאמרן של אריאלי וגולן

דגלאס על -ראו מאמרה של פדוא מלטי, יותר" מוסלמית"על אודות קומיקס המטפל בטראומה  .(3לעיל הערה )
יריה ובמלחמת העצמאות 'העוסקת בכיבוש הצרפתי באלג ,Petit Polioלאל 'טרילוגיית הקומיקס של ַפריד בוג

http://www.goethe.de/ins/fi/hel/ges/pok/en3955257.htm
http://bezalel.secured.co.il/zope/home/he/1262585125/1262989518
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אולם כבר משנות , קריקטורות או מדע בדיוני, האנימציה משמש באופן מסורתי ליצירה של פנטזיות

 גרפיהקומיקס לרומן העם התפתחות . הוא עבר לתחומים רבים אחרים 31-השמונים של המאה ה

בשנות  14.עוצמה לעיבוד זיכרונות של מלחמה וטראומה-הפך הקומיקס למכשיר רבנוהאנימציה 

אולם היצירה החשובה ביותר שהציגה את החיבור , השמונים החלו להופיע סיפורי שואה בקומיקס

 "ם היסטוריהאבא מדמ :סיפורו של ניצול, עכבר" גרפיהרומן ה ס היאבין השואה היהודית לקומיק

(Maus: A Survivor’s Tale: My Father Bleeds History )סיפורו של , 3כבר ע" :וספר ההמשך

יצירה  15.(Maus: A Survivor’s Tale: And Here My Troubles Began) "יוכאן החלו צרותַ  :ניצול

-נכתב ואויר במשך כחמשש, גרפירומן זיכרונות בפורמט של ספר היא מעין , זוכת פרס פוליצר, זו

הספרים מגוללים את סיפורו של  .פיגלמןסארט י נאמריק-ידי אומן הקומיקס היהודיבעשרה שנה 

אך בד בבד מדברים גם על התמודדותו , ואת חוויותיו כניצול שואה, ולאדק, אביו של ספיגלמן

 . ועל יחסיו המורכבים עם אביו, "דור שני"כ ל ארט ספיגלמן עם זיכרונות השואההאישית ש

חוזה " גרפירומן ההיו היו יצירות חשובות בתחום כמו לפנ". עכבר"עם לא החל  גרפירומן הה

האיש , אחד מאבות הקומיקס המודרני –מאת ויל אייזנר ( A Contract with God) "עם אלוהים

עבור הקומיקס ומי שנחשב לבעל השפעה מכרעת ( sequential art" )מנות רצףא" המונחשהגה את 

אייזנר  .לכאורה למדיום המזוהה גם עם תרבות גבוההור נחות כתם של ספרי הקומיקס מבידלהפי

לשגור כל כך בזירה הספרותית כשהחל לעסוק במוצהר " גרפירומן "תרם רבות להפיכת המונח 

הוא , יותר מכל יצירה אחרת, "עכבר" בלא 16.בזהותו היהודית בספר קומיקס אוטוביוגרפי למחצה

על שני הכרכים שלו נכתבו למעלה ממאה ספרים . יפגרשעזר להגדיר מחדש את הקומיקס לרומן 

הכללי היחס  אתושינו , השיח אודות הקומיקס לשפה אקדמיתומאמרים אקדמיים ששינו את 

 17."רציני"כמדיום  לקומיקס

                                                                                                                                                 
 :Fedwa Malti-Douglas, “Petit Polio: יראי'צרפתי ממוצא אלג-יריה דרך עיניו של ילד מוסלמי'של אלג

History and Trauma,” Hadeeth ad-Dar – Journal of Dar al-Athar al-Islamiyyah, State of Kuwait 

23 (2007), pp. 10-13 
14

 ". מהירושימה לסברה ושתילה", ברטל  
15

ארט ; 3101ירושלים , (תרגם יהודה ויזן) אבא מדמם היסטוריה: סיפורו של ניצול: סמאו, ארט ספיגלמן  
 . 3101ירושלים , (תרגם יהודה ויזן) וכאן החלו צרותיי: סיפורו של ניצול: מאוס, ספיגלמן

16
  Will Eisner, A Contract With God: A Novel, New York and London 1978.  

17
, של ספיגלמן" מאוס"כדוגמא לקובץ מאמרים אקדמיים על אודות ; "ושתילה מהירושימה לסברה", ברטל  

 Deborah R. Geis (ed.), Considering Maus: Approaches to Art Spiegelman’s “Survivor’s: ראו

Tale” of the Holocaust, Tuscaloosa 2003.    

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%9F_%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%98_%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%9C%D7%9E%D7%9F
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רבים עצם השילוב לו, לתרבות הפופולרית המערבית תומטיאוטכמעט קשר הקומיקס מת

בדרך כלל הנשאלת השאלה הראשונה . כמו אוקסימורוןנשמע " קומיקס מוסלמי"או " קומיקס ערבי"

עושה שימוש כה נרחב בייצוגים המה יחסו של האסלאם למדיום  :היא בנוגע לקומיקס ערבי

ים היא גרפיפי שהדעה הרווחת כי האסלאם נמנע מייצוגים איקונו-על-אף? ויזואליים של דמויות אדם

אסלאמית המילה ה-יה של התרבות הערביתלומר באופן כללי כי משחר ההיסטור אפשר, מוגזמת

 ,ולשירה הערבית 'לחדית, לקוראןמתוקף היקשרותה  הנהגית או הכתובה הייתה בעלת מעמד מקודש

כל ות לרא וטיםנאף אנשי הדת וההלכה השמרנים  ."חשוד"הוויזואלית זכתה למעמד  ואילו הדמות

 .ם של היכולת האלוהית ליצור צורותהול לאכחיקוי , ממדי-תלת ואםממדי -אם דו, ויזואליייצוג 

אלץ ביום הדין לנפוח בה יצורה י כי אומן היוצר הגורס' על חדית בין השאר תומכי גישה זו מסתמכים

 . ייענש – כןואם לא יצליח לעשות  ,חיים

היו נפוצים  מקושטים באיוריםכתבי יד . משמעיים כפי שנדמה-אולם הדברים אינם כה חדו

אחרות הופיעו פעמים  מובילות מוסלמיותחמד ודמויות ווהנביא מ ,הבינייםמאוד באסלאם בימי 

פוצה יותר בימי הביניים המאוחרים ובתחילת התקופה המודרנית נ ונטייה ז. הללו רבות באיורים

ייצוגים של דמויות דתיות הופיעו פעמים רבות . תולי'והמוע תתמאניוהע, תהפרסי במרחבי התרבות

פניהם של דמויות , אך בניגוד למסורות אלה. מאוד למסורות הנוצריותבדומה  –יחד עם הילה של אור 

גם את חוסר היכולת ויוצא דופן שנועד לסמל זוהר  ,לובן בוהקבמוסלמיות מקודשות הוחלפו לרוב 

ערבים בימי  18.שהאלוהות עצמה לא יוצגה בשום צורה ויזואלית מובן. דמות ויזואליתה אתלייצג 

, הנ  מ  ה וד  יל  ל  כ  ו אתאמ  ק  מ  כמו ה( ולא רק מקושטים באיורים)טקסטים מאוירים ממש  יצרוגם הביניים 

התפיסה שלומר  אין ,אם כן. תואת הנרטיב הטקסטואלי ומתואמות א שבהם התמונות מלוות

בימי הביניים המתנגדת לייצוגים ויזואליים של דמויות אדם הייתה רווחת ושלא היו באסלאם 

שהיו יכולים לשמש בסיס שהזכירו רצועות קומיקס או  היבטים ,יותר ובתקופות מאוחרות

  19.לקומיקס

ויזואלי של קודשי לייצוג  נוגעהרבה בעולם המוסלמי בבשנים האחרונות היינו עדים לרגישות 

די לציין את הקריקטורות שפורסמו בעיתון הדני . משפחתו וחבריו, כמו הנביא מוחמד ,האסלאם

                                                 
18

  Fedwa Malti-Douglas, "Sign Conceptions in the Islamic World," in Roland Posner, Klaus 

Robering and Thomas E. Sebeok (eds.), Semiotics: A Handbook on the Sign-Theoretic 

Foundations of  Nature and Culture, Vol. 2, Berlin and New-York 1998, p.1807 
19

  Douglas and Malti-Douglas, Arab Comic Strips, p. 2 
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הציתו גו את דמותו של הנביא מוחמד ושהצי, 2005בשנת ( Jyllands Posten" )יילנדס פוסטן"

 פי רוב-עלאולם ו. וסלמים ברחבי העולםערביות בקרב מיליוני ממ-דניות ואנטי-אנטימחאות אלימות 

התנגדות הלכתית או מסורתית להצגת אירועים אסלאמיים היסטוריים בקומיקס או  לא תהיה

 .או של חברי הנביא של משפחתו, יצוג ויזואלי ישיר של הנביא מוחמדיבהם כל עוד אין , באנימציה

על משקיעים מאמצים רבים ופונים לדרכים יצירתיות ומגוונות יוצרי קומיקס ואנימציה מוסלמים 

סרט האנימציה על חיי  היאלכך  הדוגמ. מאותם ייצוגים ויזואליים אפשרמנת להתחמק עד כמה ש

 רקויזואליים ישירים של הנביא או של חבריו אלא  ייצוגיםבו אין ש ,The Last Prophet ,הנביא

דמותו  במקום זהו אינם מוצגים, דודו של הנביא, הזַ מ  ניו של חַ פגופו וכך למשל . רמיזות ויזואליות

צג אינו מיו, לעומת זאת, הנביא מוחמד .קשת גדולה שהייתה סימן ההיכר שלו באמצעותמיוצגת 

כאשר דמויות אחרות  ,בריו אינם נשמעים ישירות אלא בדיבור עקיףדו ,רמיזה ויזואליתבאפילו 

ור אל'ט  "ספר הקומיקס היא  אחרת הדוגמ .חוזרות עליהם ַלאם-ה  המציג , (הופעת האסלאם) 20"ִאס 

של מחבר  ונעשה שימוש נרחב בדמות בספר זה. (של הנביאגרפיה הביו)הִסיַרה את החלק הראשון של 

על פני לטקסט ( תים מוגזמתולע)יודע וניתנת עדיפות ברורה -לוק כמספר כאחַ ס  ן ִא ב  הסירה ִא 

אסלאמיים -ביאים פרהג ויזואלי של הנביא מוחמד או של נמכל ייצוכליל על מנת להימנע  ציוריםה

    21.אחרים

סוגה אין ספק ש, הקומיקס הערבי שלמקומיים " אבות קדמוניים"לדבר על  אפשראף ש 

עד היום . ינקוהאמרי (הצרפתי בעיקר) לעולם הערבי מהמערב האירופי ההגיע וז תתרבותי-תאמנותי

השפעות הולכות גם היום לזהות  אפשרכי  אם, על הקומיקס הערבימערבית בעיקר השפעה ניכרת 

סוכני כ ,הקומיקס. על הקומיקס הערבי( מנגה ואנימה)וגוברות של הקומיקס והאנימציה היפניים 

" מאיימים"דמויות זרות וערכים  יש בו". מטען"לא כל במהמערב  אינו מגיע, תרבות אחרים

שנות אז מ 22.הערביחלק מהחדירה של תקשורת ההמונים המערבית אל העולם והוא  ,"מפתים"ו

 תופעה זומודעים ל להיותים ערבים מנסופרים וא, אינטלקטואליםהחלו  31-ים של המאה הבעהש

ליצור תרבות המונים אלא , או להחרים את הקייםלא הייתה להרוס תגובתם . ומודאגים ממנה

                                                 
20

להשיג על כן ההפניה היא אל אפשר לא היה , בכוית 0922אשר ראה אור בשנת , הערבי של הספר את המקור  
 Clave Florencio,   Av nement  e l'Islam, Paris 1985 :התרגום הצרפתי

21
 Douglas and Malti-Douglas, Arab Comic Strips, pp. 101-102: על ספר זה ראו  

22
ומטלרט המציג את ההשלכות הפוליטיות והאימפריאליסטיות של קומיקס  ראו למשל את ספרם של דורפמן  

 Ariel Dorfman and Armand Mattelart, How to Read Donald: מערביים מבית היוצר של דיסני ואחרים

Duck: Imperialist Ideology in the Disney Comic, New York 1975    
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ית ודחיהי את צורתולקבל  אפוא הקומיקס הערבי החל .שחק תפקיד מובילישבה הקומיקס  ,קומיתמ

סוף שנות השבעים כאשר כספי הנפט בתפוצתו הרחבה החלה אך  ,31-במחצית השנייה של המאה ה

ה כי תעשיית הקומיקס הערבית עומדת נרָא תחילהבשאף . כמעט מדינות ערבו זורמים בשפע בכל החל

הפכה נעד מהרה , ומצרפת ומתורגמים לערביתצות הברית להיות מוצפת בקומיקס המיובאים מאר

שצורותיה  ,הולכת ומתפתחתההמונים מקומית חלק מתרבות היא ו ,זו למקומית ומקוריתתעשייה 

 23.הכניה כבר מזמן אינם כאלאך ת ,מערביות אולי נראות

יוצריו ( או בשל כך)למרות זאת . בעיקר נוער ובני ילדיםיעד של הקומיקס הערבי הוא קהל ה

, מתוקף האחריות הזאתשתכן יי. תרבותי ואף פוליטי, אליו ברצינות רבה כתוצר חינוכי מתייחסים

מי מדובר ב במקרים רבים. כותבים והאמנים שבחברותיהםטובי ה םיוצרי הקומיקס הערבי נמנים ע

היעד של קהל  .ציירים וקריקטוריסטים פוליטיים, לעצמם שם ככותבים רציניים שכבר רכשו

ספרי קומיקס של ממש הם מצרך נדיר למדי . הפקתו והפצתו דרכיהקומיקס הערבי משפיע גם על 

מגזינים לילדים ובמדורי העיתון בעת ו בעיקר בכתבי מוצאיםאת הקומיקס הערבי . בעולם הערבי

של " היברידיות"יריה ובקרב קהילות ערביות בצרפת התפתחו צורות 'לם באלגאוו. לילדיםהמיועדים 

רומן ה יצויןבהקשר זה . המשלב מסורות ערביות וצרפתיות ומיועד בעיקר לקהל מבוגר ,קומיקס

מן הקומיקס ידי אבשנכתב ואויר , ספר פורץ דרך זה 24.מטרו – (והיחיד עד כה)הערבי הראשון  גרפיה

נגד " תכניו החתרניים"אך נאסר להפצה בשל  3112לאור במצרים בשנת  יצא, יעִ אפִ שַ -י אלִד ג  המצרי מַ 

זהו . באיוריו ובפורמט שבו הוא מופיע, הספר מיועד לקהל בוגר והדבר ניכר בתכניו. משטר מובארכ

 .לא האחרוןוככל הנראה , בערבית גרפיניסיון ראשון ליצור רומן 

   

 יהאדיסטית'קומיקס בשירות האינדוקטרינציה הג

 ההפקההן בתחום התוכן והצורה והן בתחום , קומיקס הערבילהאינטרנט יצר מציאות חדשה 

השפעה ה. אנימציה היפנייםהקומיקס וה פתח את הקומיקס הערבי לעולםהאינטרנט . הפצהוה

יותר ויותר דמויות קומיקס ו, ויזואליתמבחינה כול לדם קוביטוי  באה לידיוגוברת ההולכת היפנית 

בהשפעת הקומיקס והאנימציה שתכן יי ,כךאך חשוב מ. ערביות מזכירות בצורתן את המנגה היפנית

את העלייה . עלתה גם רמת האלימות בקומיקס הערבי, "מדממת"הידועים באלימותם ה, היפניים

                                                 
23

  Douglas and Malti-Douglas, Arab Comic Strips, p. 3 
24

: יצא הספר בתרגום לאנגלית 3103אך בחודש יוני , להשיג אפשר את המקור הערבי של הספר לא היה  
Magdy El Shafee, Metro: A Story of Cairo, New York 2012  
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אם . בחסות פלטפורמת האינטרנט ,העדר הפיקוח על הקומיקסבלהסביר גם  אפשרמת האלימות בר

ידה רבה היו נתונים לפיקוח במש, קומיקס ערבי בעיקר בכתבי עת מודפסים לילדים פיעהוכן  לפני

הודות . האינטרנט הפך את הקומיקס לתחום פרוץ לחלוטיןהרי , המשטרים הערביים שללצנזורה ו

, למדישעלויות הפצת קומיקס באינטרנט הן זניחות ומשום הפיקוח והצנזורה את  לעקוףלאפשרות 

בירידה הדבר בא לידי ביטוי . לפרסם את תוצריהם באין מפריעיכולים  ,ר הםקומיקסאים באש

 . באיכות הקומיקס ובעלייה ברמת האלימות של תכניו

 תעמולהלא היו חפים מ הופנו כאמור לילדיםשותכניו  ,פוליטיתמיד הקומיקס הערבי היה  

אלה הועברו לקהל  תכנים בלא .או מהסתה נגד מדינת ישראל 25,מנהיגים ערבייםלמשטרים ול

קיצוני  הקומיקס נעשהבחסות האינטרנט  ואילו. הקוראים הצעירים בצורה מעודנת ומרומזת למדי

מצד גורמים  ,ברורה לאלימות ולטרורה תהסבאמצעותו הולכת וגוברת בשנים האחרונות ו ,יותר

 .שמיים ולא רשמיים כאחדר

, תוך שימוש בפלטפורמת האינטרנט ,מצד גורם רשמי יהאדיסטית'ג לאינדוקטרינציה הדוגמ 

עת הכתב  26.(הכובש) חאת  פ  -אל הנקרא חמאסתנועת  של לילדים המקוון העת בכתב לראות אפשר

 אחדלצאת בגיליונותיו החלו  ךכ-אחרשנה . מלבנוןוהופץ  3113ספטמבר בדרכו ברשת כירחון את  החל

מתמקד  פאתח-אל. לונדוןמ ותנעשוהפצתו הפקת כתב העת  3112 שנתמו ,עשר בכל חודש-חמישהוב

הכרתה -אי, למערבשל התנועה יחסה , לוחמיה, מנהיגיה, חמאסכגון מייסדי  ,מרכזיים נושאים כמהב

גילם עצמו לאת האתר מתאים  .במדינת ישראל ושלילת הדרך המדינית לפתרון הסכסוךשל חמאס 

אך אינו מתפשר על , (עדכניתה ספירת האתר פי-למיליון ע למעלה משבעים ושמונה)קוראיו הצעיר של 

סיפורו של ", "יקירתי נערת העתיד", "סבתי"כגון  ,באתר יש פינות קבועות. תכניםשל גבוהה  הרמ

ציורים של ילדים מרחבי העולם הערבי , משלי חיות, צד הדמיות משיעורים בבית הספרב ,"שהיד

 .וכמובן קומיקס

פורסם קומיקס , 3112בפברואר 0-ינואר ובב 01-באור ו ראש, פאתח-אלשל  29-ו 22 ונותבגילי

ִה " הקרויבשני חלקים   שמשמעותו)ַבאִסל  של גבורתוב העוסק, (אלימה-משימה לא) "היַ ִמ ל  ִס ה מַ מ 

 העלילה. יהאד כאחיו הבוגרים'נחוש להיות לוחם גהאמיץ ו פלסטיני צעירילד  – "(לב אמיץ" בערבית

                                                 
25

ַמאן אלומ: נאצר-את ביוגרפיית הקומיקס על גמאל עבד אל הראו לדוגמ   אל עבד מג, אִכִרי ואחרים'דַ -חמד נ ע 
: על אודות תחילת דרכו הפוליטית של סדאם חוסין גרפיביו-ואת ספר הקומיקס הסמי; 0922 זפרי, נאצר-אל

יל ה-ַאיאם אל-אל, ַאִדיב ַמִכי ו   .  0920בגדאד , ט 
 

: ראו ל האתר ותכניושסקירה ;  fateh.net/-http://www.al: פאתח-אתר אל 26
3746371,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  

http://www.al-fateh.net/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3746371,00.html
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 ,הםבעיתון ובמפגשים של אחיו עם חברי, לוויזיהיהאד בט'גנחשף לפעולות  באסלמתחילה כאשר 

 גם. ותקיפת סיור של הצבא הישראלי( היַ 'אִא ַד את פִ יַ לִ מַ עַ ) "הקרבה עצמית"של המתכננים פעולות 

על שאיפותיו של בנו  לומדאביו . כדבריו, "הציונים הרשעים"נגד כאלה ת ומשתוקק לבצע פעולבאסל 

. אחיך הגדולים מבצעים פעולות כאלה. אתה עדיין צעיר: "לו מרולצנן את התלהבותו וא מנסה ,הקטן

אות ל וחץ את ידו הקטנה של בנוהאב ל". ה עצמיתבמד אותך כיצד לבצע פעולות הקרכאשר תגדל אל

שכן הוא חושב לעצמו מתי להירדם אינו מצליח לך לישון במיטתו אך ובאסל ה. עתידל התחייבותו

. מיד למחרתשאותו הוא מתכוון לבצע ו רעיון לה במוחואז עאו . בצע פעולת הקרבה למען אללההוא י

כל את ארוחת וא, הביתה במהירות חוזרהוא . פה באסל בקוצר רוח לסיום הלימודיםבבית הספר מצ

צא לתצפת על וקח משקפת ויול, הוא ניגש לאחד הארונות. סיים להכין את שיעורי הביתמהצהריים ו

לאחר . מר באסל בנחישותוא, "הציונים עד אשר יגיע זמן הפעולהאמשיך לתצפת על . "ל"עמדה של צה

וכל שנותר לו , בע באסל שאסף די מידע לצורך ביצוע הפעולהוק, ת על העמדהיתצפל שמספר ימים 

ביתו בשקט כשהוא נושא על גבו את צא באסל וי בליל סערה. להמתין בסבלנות לעיתוי המתאים ואה

. בו מבחיניםבלי שהחיילים ל ומתגנב לתוך המתחם "לעמדת צהתקרב בזהירות רבה הוא מ. תרמיל

הוא . צליח לחזור לביתו בשלוםומ( שנחשפת רק בסוף הסיפור) את הפעולה הוא מבצעבתוך זמן קצר 

ראה פרצופם של החיילים הישראלים כאשר יבינו מה יחושב לעצמו כיצד י כשהוא זר לישון במיטתווח

מדוע אתה . "למפקד הבסיס ,מפוחד כולו ,אחד החיילים בא השכם בבוקר. עשה בבסיס שלהם

. משיב לו החייל, "הרבה יותר חמור מכך" ".?יניםהאם ראית לוחמים פלסט", שואל המפקד, "?רועד

. דגל פלסטין הונף בבסיסבמקום דגל ישראל ם למקום ומגלים כי קבוצה של חיילים חמושים יוצאי

 .בעתהפליאה והבעה של עליהן  ניכרתפניו של המפקד הישראלי מאדימות ו
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 29 גיליון, פאתח-אל ,"אלימה-משימה לא"מתוך . 0

 
 

הוא מציג פעולת אין שכן  ,כביכול" רכה"יהאדיסטית 'לאינדוקטרינציה ג הסיפורו של באסל הוא דוגמ

ם אולו. פרי יוזמתו וביצועו של ילד – אלימהשאינה  מליתסאלא פעולה , ל"טרור אלימה נגד כוחות צה

על סיפורי ודאי  גדל, "פאתח-אל"כמו קוראים רבים של , באסל: המסר חד וברור ואינו רך כלל

. יהאד לכשיגדל'ומשתוקק בכל מאודו להיות לוחם ג יהאדיסטים'הגבורה וההקרבה העצמית של הג

אך בינתיים  .אין מניעה שאכן יהיה כזה בעתיד והוא אפילו מקבל את הבטחתו של אביו לכך, כאמור

באמצעים העומדים בהתאם לגילו ולמעמדו ו" ציונים הפושעים"היה עליו להסתפק במאבק בי

  .לרשותו

 0) 012ניתן למצוא בגיליון מספר פאתח -יהאדיסטית באל'וקטרינציה גנוספת לאינד הדוגמ

סלאם ) "ַסַלאם י'ִפַדאִא -אל" וכותרתושבו פורסם קומיקס חריף ואלים במיוחד , (3112בספטמבר 

 משמעומתאבד הלוחם השכן שמו של , ואולי אף במתכוון, שם זה הוא אירוני למדי. (המתאבד הלוחם

ל "חיילי צהביוצא למסע נקמה הסלאם  ושמוהקומיקס מגולל את סיפורו של נער ". שלום"בערבית 

סלאם מתחיל את מסע הנקמה ". הרוגים ושל אחיו העצור[ פלסטינים]כשבזיכרונו תמונות של ילדים "
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. דוד וכהנא ששמםל והורג באמצעות שני אקדחיו שני חיילים ישראלים "לבסיס של צה מסתנןא כשהו

אזעקת הבסיס מופעלת מיד וחיילי הבסיס נפוצים לכל עבר בבעתה שכן הם בטוחים שמדובר בפיגוע 

נער שאוהב את עירו ירושלים "אך כאמור מדובר בפעולה אישית של , של קבוצת טרור חמושה

שם הוא מתפלל את תפילת , צאקא-משם ממשיך סלאם אל מסגד אל". דות אותה בדמוומתכוון לפ

בדרכו חזרה . אחר הצהריים ומבקש מאללה שישמור על אחיו העצור וישיבו במהרה אל חיק הוריו

שמשום )סלאם . לביתו הוא רואה שני חיילים במחסום המטרידים את אביו ומצמידים אקדח לראשו

משל היה דוד  ,משליך שתי אבנים בדיוק רב( כן לפני בהם השתמששם מה אינו משתמש באקדחי

אביו של . והשנייה בלחיו של החייל השני החייל הראשוןאחת פוגעת בעינו של  אבן. יתיגולבבמאבקו 

חיילים שיעזבו את בנו הצעיר פני הלמפציר בו לברוח מהמקום ומתחנן , חרד לגורל בנוה, סלאם

ומכוונים  כלי נשקםסלאם לא מש ממקומו גם כאשר החיילים שולפים את אך . וייקחו אותו במקומו

אט -אטחלחל משהפחד  ,ח בקרב מבטים אימתני עם החיילים החמושיםסלאם פות. אותם לעברו

מתחמק , מזנק קדימה במהירות סלאם, כאשר החיילים מתחילים לירות. לתוכם וניכר בעיניהם

ואין זה . והורג אותם במקוםולבסוף משתלט על נשקם  נאבק בידיים חשופות בחיילים, מהכדורים

כאשר ". שואב את כוחו ממלחמת הקודש שלו ומהגנתו על המקומות הקדושים"שכן סלאם  ,פלא

סלאם עוזר לאביו הזקן לקום מעל האדמה והשניים , גופות החיילים המדממות מוטלות לרגליו

 .ישראל בוערים ברקע הישראלי ודגליפ 'והג ,מתרחקים מהמקום כשהם מחובקים
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 012גיליון , פאתח-אל ,"סלאם הלוחם המתאבד"מתוך . 3

 

מהווה עליית מדרגה בכל הנוגע למסרים האלימים " סלאם הלוחם המתאבד"הקומיקס שאין ספק 

הגיבור באסל חולם " אלימה-משימה לא"אם בקומיקס . "פאתח-אל"המוצגת ב ולאלימות הגרפית

בקומיקס האחרון אנו נחשפים לסיפורו של נער המגשים את החלום , ליהאד לכשיגד'להיות לוחם ג

וכך הוא  ,(פתא" )נער" הוא מוגדר, מפורשב מצוין אינופי שגילו של סלאם -על-אף. הזה כבר בגיל צעיר

בקומיקס  ,גם באסל .קנו עדיין לא צימחשזהבולט ביותר לכך הוא הוויזואלי הביטוי . גם מצויר

יוצא סלאם  בלא ,אויב הישראליעם ה, שלו בדרכו, מתעמתוקח אחריות ול ,"משימה לא אלימה"

המסר . בנשק קר ואף בידיים חשופות, ל בנשק חם"למשימת התאבדות ומתעמת חזיתית עם חיילי צה

ואף במאבקו סלאם  ניצחונו שלהוא  ,"פאתח-אל"מה לקהל הקוראים של -והמותאם במידת ,המעודד

 .בחיים בסופו של דבר הישארותו

ל וכלמאבקו של סלאם הוא קודם . מאוד אסלאמימאוד אך גם קומיקס זה הוא פלסטיני  

-מסגד אל. שואב את כוחו ותוקפו מהאסלאםהאך זהו מאבק , "אויב הציוני"המאבק הפלסטיני ב

מסגד זה הוא סמל . הן ויזואלית והן מילולית, נוכח בקומיקס הזה בצורה בולטת למדי ,למשל, אקצא

אקצא מוגדר ככיוון התפילה הראשון של -שכן אל ,אך גם סמל אסלאמי מובהק, ובןפלסטיני כמ
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הקומיקס מספר  .מכה ומדינה אחרי, דוש השלישי בחשיבותו באסלאםהמוסלמים וכמקום הק

שואב את כוחו ממלחמת הקודש שלו ומהגנתו "קצא וכי הוא א-לקוראיו כי סלאם מתפלל במסגד אל

ישראל עם מלחמת בהיא כמובן לקשור את המאבק הפלסטיני  המטרה". על המקומות הקדושים

מלחמת "ו( אחפַ כִ " )מאבק"המונחים אפוא ש אין זה מקרי .אויבי האסלאםבאסלאמית -הקודש הכלל

        .  "יהודים"ו" ישראלים"המונחים  וכך גם, זההמשמשים בערבוביה בקומיקס  (האדי'ג" )קודש

, כמו תנועת חמאס, יקס למטרות אינדוקטרינציהבקומ המשתמשיםלצד גורמים רשמיים 

עושים שימוש באינטרנט " עצמאים"יהאדיסטים 'אחרונה לתופעה חדשה שבה גורמים גבאנו עדים 

וח" יהאדיסטי'הגפרסם חבר בפורום  3100באוקטובר  0-ב. יהאדיסטי'כדי להפיץ קומיקס ג מ  -אל 'ש 

כדי להשמיד טנק של צבא נית צעצוע ממולכדת המשתמש במכומוסלמי קומיקס המציג ילד  "אםלַ ס  ִא 

. מזוהה עמו ומוסמך מטעמו להפיץ את חומריו, הַד אעִ ַק -אלפורום זה מקורב לארגון  27.האויב

יהאדיסטי החשוב 'הוא נחשב לפורום הג, "ה'וגַ ל  פַ -אל"לאחר נפילתו של פורום , 3101אוגוסט מ

 ששמוידי משתמש -עלפורסמה " בן השהיד סיפוריו של"רצועת הקומיקס הנקראת  28.והמשפיע ביותר

 . שםהאותו באמורה להיות חלק מסדרת קומיקס שלמה היא ו ,(נפץ הרעמים" )ודע  ר  -ף אלצ  ַק "( הבדוי)

. "האסלאם פלשו אליה בארץ מבורכת שאויבי"הסיפור מתרחש ש ,בהקדמה מספר המחבר

השהידים הותיר אחריו ותם מאאחד . במלחמה נלחמו בכובשים ורבים מהם מתוהזאת אנשי הארץ 

העלילה מתחילה כאשר יום אחד חוזר . הוא גיבור הקומיקס, םאִס ַק , שבהםהצעיר וארבעה בנים 

אחד החיילים ניגש לקאסם ומציע . קאסם לביתו מבית הספר ומגיע לנקודת ביקורת של צבא האויב

למשתף פעולה עם דיע ולמורחוק בתמורה לכך שיהפוך -לו מתנה בדמות מכונית צעצוע המונעת בשלט

כאשר . יניחו לו אך רק כדי שהחיילים, קאסם מסכים להצעה ומקבל את המתנה המפתה .צבא האויב

את  ומנפץהאחים כמעט אחד . הוא מספר לאחיו את שקרה, בידו המתנהקאסם מגיע לביתו ו

ש בה נגד למלכד את המכונית ולהשתמ –אולם אח אחר מציע רעיון טוב יותר , מרוב כעס המכונית

 :טנק של האויב ואומר ח את מכונית הצעצוע הממולכדת לעברקאסם משל בסצנה הבאה .האויב

רצועת הקומיקס מסתיימת בפיצוץ עז שמשמיד את הטנק  ".כבודי וארצי, דתי את נקמתכעת אנקום "

 .ומפיץ את החיילים בסביבתו לכל עבר

                                                 
27

: ילד נוקם את מות אביו בעזרת מכונית צעצוע ממולכדת –יהאדיסטי 'קומיקס ג  
http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/5709.htm   

 
וח"סקירה על אודות פורום  28 מ  featured-teintelgroup.com/freehttp://news.si-: ראו" אסלאם-אל 'ש 

online-again-appears-forum-jihadist-prominent-articles/1746 

http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/5709.htm
http://news.siteintelgroup.com/free-featured-articles/1746-prominent-jihadist-forum-appears-again-online
http://news.siteintelgroup.com/free-featured-articles/1746-prominent-jihadist-forum-appears-again-online
http://news.siteintelgroup.com/free-featured-articles/1746-prominent-jihadist-forum-appears-again-online
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 (ות מכון ממריבאדיב" )סיפוריו של בן השהיד"מתוך . ב2. א2

 

גם כאן . לעיל שדובר בהםהקומיקסים  מסריחד וברור ומזכיר את  רצועת הקומיקס הזאתהמסר של 

וודאי  ,מתפתה למתנות האויב אינוהילד האמיץ . יהאד'מצטרף ללוחמי הגהאנו רואים ילד צעיר 

הפיכת המתנה  ידי-בעזרת אחיו הגדולים הוא משיג נקמה מתוקה על. שאינו מתפתה לשתף עמו פעולה

כך אנו למדים שגם ילדים קטנים יכולים לתרום למאמץ  .מפוצץ טנק והורג חייליםהלכלי משחית 

לקטנים , גדולים כמו מכוניות תופת" צעצועים"בעוד לגדולים יש  .לחמתי ואף לקחת בו חלק פעילהמ

 .  יש מכוניות צעצוע שיכולות בנקל להפוך למכוניות תופת

העלילה יכולה להתרחש בכל ארץ  ,ראשית: ותפורמט  וסמלים ע הקומיקס המדובר שופ

המטרה היא . עיראק או פלסטין, אפגניסטן –נוכחות של צבא זר בה צבא כיבוש או יש מוסלמית ש

שאת " שילוש קדוש"גם מאותו זאת אנו למדים . האפשרליצור בסיס הזדהות אסלאמי רחב ככל 

יש , שנית. מקרי ככל הנראה וכאן אינ מדרגה. רץהכבוד והא, הדת –נקמתו מבקש קאסם לנקום 

 –את מה שהכובש רוצה כביכול להעניק לנכבש  תייצגמה, המתנה של הרבה מליותסה אתלציין 

מחירה הוא  – נםהמתנה ניתנת חיאין ך כאמור א. 'דמוקרטיה וכו, מערבית תרבות, ערכים מערביים

יש להשתמש בה לטובת המוסלמים , לא לקבלהאם אין בררה א. ועל כן אין לקבלה, התרצות וכניעה

החלש מול החזק והקטן במוטיב רב  שימוש ,כמו בשניים הקודמים, יש בקומיקס הזה כן. ונגד האויב

בבסיס שלם ומבוכה ראינו כיצד ילד צעיר אחד זורע אימה " משימה לא אלימה"בקומיקס . מול הגדול

חמוש נאבק בשני  יצד הנער הצעיר והלאראינו כ" אבדסלאם הלוחם המת"בקומיקס  ;ל"של צה

עניין זה בא לידי ביטוי כאשר מכונית " סיפוריו של בן השהיד"בקומיקס . חיילים חמושים ויכול להם

יהאד המעטים 'בדיוק כשם שלוחמי הג, ומשמידה אותואל מתחת לטנק הגדול  נכנסתהצעצוע הקטנה 

דרך הן מסר שעובר אל הקוראים בצורה חזקה זהו  .ם יכולים להביס את צבאות הכיבושודלי האמצעי
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שולט התמונה של ילד קטן ה .עזרתו של הטקסט ילב, של הקומיקס החזותיוהן דרך הפן הפן הרעיוני 

   .  שווה יותר מאלף מיליםרחוק בפיצוץ של טנק גדול -בשלט

 

 קומיקס בשירות החינוך נגד טרור

קומיקס ככלי חינוכי נים את הפוטנציאל של המביהרמים גו יששל העולם המוסלמי  האחרמן העבר 

נגד לקומיקס -הן כדי לחנך באופן בסיסי לאסלאם מתון וסובלני והן כתגובת ומשתמשים בו

מוסלמי בפורמטים -להלן מציגות קומיקס ערבישלוש הדוגמאות . האלים והקיצוני יהאדיסטי'הג

 .מטרההאך כולם פועלים לשם אותה  ,שונים וממקומות שונים

יראי 'יהאדיסטי הוא הקומיקס שיצר העיתונאי האלג'ג-ראשונה לקומיקס אנטיה דוגמאה 

קומיקס דובר צרפתית . י'פיליפ ברקוביצ צרפתיה-יחד עם המאייר היהודי( Sifaoui) יאוִ יפַ ִס חמד ומ

, ספרדית, מאז הוא כבר תורגם לגרמניתו, 3100בפורמט של ספר קומיקס בשנת זה יצא לאור בצרפת 

וגם  ,"נחשףִבן ַלאִדן " :ויש בו כפל משמעות Ben Laden Devoiléשמו של הספר הוא . הולנדיתדנית ו

ניסיון "כותרת המשנה של הספר היא יומרנית למדי ומצהירה כי הספר הוא ". בן לאדן ללא רעלה"

זהו ספר  29.(La BD Attentat Contre Al-Qaida" )קאעדה באמצעות קומיקס-התנקשות באל

 כמהלו  קדמו. קאעדה-אלהעוסק בארגון רו הראשון אך לא ספ ,סיפאוי מאתהראשון  הקומיקס

ובמסווה של שם בדוי בשבו מתאר סיפאוי כיצד הסתנן , Inside Al Qaedaהספר חיבורים ובראשם 

המימון והפעולה של הארגון , ולמד על דרכי הגיוס זקאעדה בפרי-לתאי אליהאדיסטי 'ג-עיתונאי פרו

סביר סיפאוי כי בחר הפעם בספר ה" ערביה-אל"איון לערוץ הטלוויזיה של רשת ירב 30.באירופה

ככל הנראה אינו קורא את הספרים ש, לדור הצעיר, רצה להעביר מסר לדור אחרש משוםקומיקס 

מדבר על בן לאדן ועל דברים אחרים הקשורים , לדידו של סיפאוי, אך גם ספר זה. "רציניים"ה

   31".על הקיצוניות המתיימרת לדבר בשם האסלאם"או ליתר דיוק , ות האסלאמיתלקיצוני

 

                                                 
29

  Mohamed Sifaoui and Philippe Bercovici, Ben Laden Devoilé, France 2011   
30

  Mohamed Sifaoui, Insi e Al Qae a: How I Infiltrate  the Worl ’s Dea liest Terrorist 

Organization, New York 2003    

 
; http://www.alarabiya.net/programs/2011/06/04/151749.html: ראואיון עם סיפאוי בערבית יר 31

  http://www.memritv.org/clip/en/2976.htm: ראו, בתרגום לאנגלית, איוןיקטעים נבחרים מתוך הר

http://www.alarabiya.net/programs/2011/06/04/151749.html
http://www.memritv.org/clip/en/2976.htm
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 Ben Laden Devoiléשער הספר  . 1

 

בן לאדן  לפני הריגתהוא נכתב . היסטורי-עובדתיהבדיוני ל משלב ביןי 'ם של סיפאוי וברקוביצספר

ארצות צבא די בי, במקרהדי , בן לאדן נתפס בפקיסטן 3102שבו בשנת  ,והוא מתאר תרחיש דמיוני

הוא קומיקס  ספר זה. לל את סיפור חייוושם הוא מגו CIA-ה שלבמתקן סודי נלקח לחקירה , הברית

 חזותיהומור , מילולישימוש נרחב בהומור  יש בוהוא נועד להצחיק ו –במשמעותו הראשונית ביותר 

, קומיקסכמו , וסאטירההומור . אלא האמצעי יקריתהוא לא המטרה העכאן אך הצחוק  .סאטירהו

יוצר ריכוך שהצחוק  משום ואחריםחינוכיים , יעילים ביותר להעברת מסרים ביקורתיים םהם כלי

מאפשר הוא ך כך ובתו ,"להמתיק את הגלולה המרה"מסייע צופה והאצל  אוטומטי אצל הקורא או

שוזרים כאשר  של כלי זה מתגברת השפעהה 32.ולחלחל ביתר קלות תעכללהלמסרים חריפים וקשים 

באמצעות ": סיפאוי לדברי 33.י של הקומיקסמדיני וההמדיום הצבעונ את ההומור והסאטירה בתוך

                                                 
32

ִלי-ִנין אלל  המחזאי והסטיריקן המצרי לדברי    שנועדה לסייע להגעה אל , "דרך קיצור"הסאטירה היא   ,ַרמ 
, שיש לבכות בו המאפשרת לנו לצחוק במצב, הוא מדמה את הסאטירה לגלולה מרה ויעילה. האמת במהירות

ַלַכ ", רמלי-לנין אל: ראו. ולהבין שהחיים מורכבים משני המצבים הללו גם יחד, ולבכות במצב שיש לצחוק בו
ם ַיא ַסאִח  ל אל-אל ,!"ר'ַיו  , על הומור וסאטירה ותפקידיהם הפסיכולוגיים; 091' עמ, (0991דצמבר ) ה 

 ,כתבי זיגמונד פרויד" ,ההומור", זיגמונד פרויד; ה"ם תשלירושלי, הצחוק, הנרי ברגסון: ראו, החינוכיים ועוד
 Sigmund Freud, The Joke and its Relation to; 309-301' עמ, ז"אביב תשכ-תל, מסות נבחרות א, כרך שני

the Unconscious, London and New York 2002; Gilbert Highet, The Anatomy of Satire, New 

Jersey 1962   
33

מיקי ספר קומיקס בשם ( 0913-0901)חיבר הורסט רוזנטל , לפני שגורש לאושוויץ, 0913בשנת , הגמלדו  
מיקי מאוס מבקר רוזנטל את הבגידה  באמצעות(. Mickey Au Camp De Gurs) מאוס במחנה הריכוז גורס

 Pnina:ראו. תהריכוז בצורה הומוריסטי יום הקשים במחנהמשל משטר וישי ביהודי צרפת ומתאר את חיי היו
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ן לאדן ב]שהללו , תוך כדי צחוק, רציתי שיבינו", אומר, "הקומדיה ניתן להעביר מסר לדור הצעיר

  34".נפש-יאינם מייצגים את האסלאם או את המוסלמים ויכול להיות שהם פשוט חול[ קאעדה-ואל

ממשל , CIA-ה, הטליבאן, פקיסטן ובהםגורמים רבים בספר  י תוקפים'סיפאוי וברקוביצ 

ַסאַמה קאעדה -לאל שלהם מופניםהעיקריים  ביקורתצי הלעג והאך ִח  ,ועוד קלינטון וממשל בוש ולא 

לאדן מוצג  ובן ,ותאבי בצע שכל רפי, של חובבנים סופהכאבספר קאעדה מוצג -אל ארגון .ִבן ַלאִדן

 ראותל אפשר .פרצופי ועוד-דו, שקרן, אופורטוניסט, ופרסום רודף בצע, חולה מין, גמור כטיפש

והמסרים שהוא טומן  המוצג בספר( גרפיה)לסוג ההומור  הדוגמ (1תמונה )הספר כריכת  ה שעלתמונב

מכף רגל ועד חמוש , כשמבט מטופש בעיניו, לאדןנה נעדרת מלל זו אנו רואים את בן בתמו. בחובו

" סימן ההיכר"בידו הימנית הוא מחזיק את (. הקוראןככל הנראה )ראש ודורך ברגלו הימנית על ספר 

של למותניה  .בורקהת יעטויובידו השמאלית הוא מחבק בחורה  –ניקוב 'רובה מסוג קלאצ –שלו 

מונה מעוררת הת. הבחורה חגורת נפץ והשניים עומדים מחובקים על מה שנראה כמו גולגולת ענקית

לראות את בן לאדן ( או הורגלנו)רגלנו הת. הלימה מוחלטת-שיש בה איון גיחוך וצחוק מכיו אצלנו

ברוגע ומדקלם את נאומיו  יםכשהוא יושב בפנים קפואהיה זה לרוב  –בסיטואציות אחרות לגמרי 

. או לפניו וניקוב מושען מאחוריו והקוראן מונח לצד'כשהקלאצ, למצלמת הווידאוובמונוטוניות 

המתכתבים עם אותה  ,האחריםאנו מתפנים למסרים ברבדים , לאחר הרובד של הגיחוך הראשוני

של סיפאוי אינו מחזיק את הקוראן בידו והוא אפילו לא לאדן בן : תמונה של בן לאדן שצרובה במוחנו

על נוסף . מייצגולמה שהוא  בכך כדי ללמדנו מהו יחסו האמיתי אליויש ו, מונח לידו אלא תחת רגלו

אך חגורת הנפץ אינה מונחת על , של גיבור תנוחהלאדן אולי חמוש מכף רגל ועד ראש ועומד בבן , כך

עושה בעצמו  אינובן לאדן  "המלוכלכת"את העבודה : רוצה לומר. אלא על הבחורה שלצדומותניו 

מצחיקה ומוצלחת  סצנה תצויןבהקשר זה . במקומו הלעשות ,בדרכים שונות, אחרים אלא הוא מנצל

-אימן אל( קאעדה-כיום מנהיג אל)לאדן וסגנו בן  :(1תמונה ראו , 21' עמ) המופיעה בספר, במיוחד

אוקטובר ) USS Cole של צי ארצות הבריתמשחתת בואהרי שולחים שני מחבלים לבצע את הפיגוע 'ט

                                                                                                                                                 
Rosenberg, “Mickey Mouse in Gurs: Humor, Irony and Criticism in Works of Art Produced in 

the Gurs Internment Camp,” Rethinking History 6/3 (2002), pp. 273-292 . בן ברוך בליך מתייחס
פורסם בעיתון ]של דודו גבע " אושוויץקופיקו ב"דוגמת , לספרו של רוזנטל וכן לקומיקס הומוריסטיים נוספים

 :לדבריו[. 302-301' עמ, 3111ירושלים , פשר החיים, דודו גבע: והופיע מחדש בספר 3111 שנתב" הארץ"
הציניות והסאטירה ליוו את השואה גם בקרב היהודים וביטויי ההומור השחור לא פסקו עד לגיא , ההומור"

וזאת , סורת של התבוננות בטראומה מבעד להומור ולסאטירהל ממשיכים מ"מחברי הקומיקס הנ. ההריגה
מטרתם לבטא כאב עמוק שרק תרבות , מטרתם לא רק לבעוט בנאציזם ובמשטר האימים שלו: בהבדל אחד

 ".      השואה בראי הקומיקס", בליך: ראו". מסוגלת להציג, ת שמדרך הטבע נועדה לבדר ולשמחפופולרי
34

 . איוןיר, סיפאוי  
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בן . ע התאבדות לכשיגדלאם גם הוא יוכל לעשות פיגוה ,לאדן שואל את אביובנו הקטן של בן ו, (3111

 ". אתה יכול למות מזה. מאוד זה מסוכן? השתגעת: "לאדן עונה לו

 
 21' עמ, Ben Laden Devoiléמתוך הספר . 1

 

קל  ,סיפאוי דעתל, קאעדה-למנהיגי אל. מספרפעמים  בספרקאעדה חוזרת -אל על אתכזביקורת 

הדבר בא  אין, מם או בבני משפחתםאך כשמדובר בהם עצ, להקריב אחרים על מזבח מאבקם המזויף

שם הילדים  ,שנידונו לעיליהאדיסטים 'להשוות את הנקודה הזאת לקומיקסים הגעניין מ. בחשבון

אביו של . מעודדים אותם לכךומכים בהם ויהאדיסטי ובני משפחותיהם ת'נמצאים בחזית המאבק הג

לאדן של סיפאוי בן . ויניחו לבנוייקחו אותו של "פני חיילי צהלאף מתחנן " סלאם הלוחם המתאבד"

 .י הוא סיפור אחר לגמרי'וברקוביצ

אך , יהאדיסטית ומחנך לאסלאם סובלני'נגד האידאולוגיה הג המכווןלקומיקס  אחרת הדוגמ

 ,מדינות 99-מ מוסלמיםעל -גיבורי 99המציג לראשונה  ,"99-ה"הוא הקומיקס , מזווית אחרת לגמרי

השואבת את , אתסדרת קומיקס ז 35.ואת התכונות שהם מייצגים השמותיו של אלל 99ם את המגלמי

 3112בשנת החלה את דרכה , DC Comics -ו  Marvellמבית היוצר של  ינהשראתה מקומיקס אמריק

, ובהמדים תופעה גלובלית כבירת מזוהי  כיום .קומיקס המופצות באינטרנט חוברות ה שלבתצור

מצליחה המופצת בחמישים  גם סדרת אנימציה, מיקסההפצה המתמשכת של חוברות הקועל  נוסף

                                                 
 

  /http://the99.org": 99-ה"ר הרשמי של קומיקס האת 35

http://the99.org/
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פארק , (merchandize)מוצרים נלווים , סרט אנימציה באורך מלא הנמצא בתהליכי הפקה, מדינות

 . ועוד נושאי שעשועים

, הוגה הרעיון – עוַ טַ מ  -ף אליִ אנַ  ושמוויתי מוסלמי כ הוא" 99-ה"שעומד מאחורי האדם 

מוצרי חברה זו אמונה על הפקת . Teshkeel Media Groupיסד של ל והמי"המנכו התסריטאי הראשי

שנולד וגדל , מטוע-אל. במזרח התיכון Marvell-ו DC Comicsהבלעדית של  ועל הפצתם" 99-ה"

שני במנהל תואר , תואר דוקטורט בפסיכולוגיה קלינית מאוניברסיטת לונג איילנדהוא בעל  ,ויתבכ

היסטוריה וספרות , יברסיטת קולומביה ותואר ראשון בפסיכולוגיהפסיכולוגיה ארגונית מאונעסקים ו

בעבודה עם  ניסיון קליני רביש מטוע -לאל. בארצות הברית (Tufts)אנגלית מאוניברסיטת תאפטס 

בבית החולים בלוויו , וית וביחידה לטיפול באסירים פוליטיים שעברו עינוייםשבויי מלחמה לשעבר בכ

(Bellevue )צנזורה : בשתי מהמורות רציניותמטוע -נתקל אל, "99-ה"בתחילת דרכו עם  36.יורק-בניו

ומצד , האנשתןהתכונות המיוחסות לאללה והגשמת ל שהתנגדו, בסעודיהגורמים רשמיים מצד 

, לדבריהם, "אינדוקטרינציה האסלאמית הערמומית"שהתנגדו ל צות הבריתגורמים באר

לדרך " 99-ה"יצא קומיקס  3112 שנתאולם מו 37.סולמיסיונריות אסלאמית באמצעות ספרי קומיק

שבאה בעיקר , עם ההצלחה המסחרית של הקומיקס. וזכה מהר מאוד להצלחה בקרב קוראים רבים

תקשורת ה שלתשומת לב חיובית הגיעה גם , 3101שנת מכירת זכויות השידור של סדרת האנימציה במ

הסוחפים  "טרנדים"הוא אחד מעשרים ה" 99-ה"שקבע  ניהאמריק" פורבס"מגזין , למשל. העולמית

מטוע -וכינה את אל" 99-ה"ברק אובמה שיבח את צות הברית אפילו נשיא ארו, ביותר בעולם כיום

 38."אחד היזמים החדשניים ביותר בעולם כיום"

השנים לדמויות קומיקס כמו מטוע מתוך אהבתו רבת -אצל אל ולדנ" 99-ה"הרעיון ליצירת 

. חילוניים-אסלאמייםשיהיו לחיקוי  דגמיםעם הרצון להעניק לחמשת בניו  יחד, סופרמןבאטמן ו

הם , שלינוגע לדת כשזה , היה נדמה לי שהאנשים היחידים שעושים שימוש בתקשורת המונים"

השאלה " :בארצות הבריתאיון לעיתון ימטוע בר-ר אלמא, "שים שעושים דברים הרסניים ביותראנ

                                                 
 

 mutawa.com/-http://www.al: ראו באתרו הרשמי מטוע-אל עללפרטים ביוגרפים נוספים  36
37

 ,Daniel Pipes, “Islam’s Cartoon Missionaries,” National Review Online, April 17: ראו למשל  

2012 

 
 http://www.youtube.com/watch?v=xULeq3JrAEk: מטוע ראו-אובמה על אל דבריאת  38

http://www.al-mutawa.com/
http://www.youtube.com/watch?v=xULeq3JrAEk


 20 

בסרט  39."אך לא יבוטל כמערבי( secular)באופן שיהיה חילוני הייתה איך לקרוא על כך תיגר 

-מספר אל, "99-ה"מטוע ופרויקט -סיפור של אלה המגולל את ,!Wham! Bam! Islamהדוקומנטרי 

הוא קרא , מוסלמיםעל -גייס תמיכה כלכלית לרעיון של קומיקס המבוסס על גיבורימטוע כי בזמן ש

ן שהוא מוכר וטע ,"אלבום האינתיפאדה" הקרוי בום מדבקותאלבעיתון שאיש עסקים פלסטיני יצר 

מציגות סצנות  "האינתיפאדהאלבום "המדבקות ב. לילדים בגדה המערבית אותו באלפי עותקים

המאבק בו ושל מחבלים של , פעולות הצבא הישראלי בגדה המערבית ובעזהעקובות מדם של אלימות ו

יא עמו את המאמר מטוע מספר כי דאג להב-אל. טטים פסוקים בשבח מות הקדושיםמתאבדים המצ

ילדים מוסלמים זקוקים לגיבורים  :ברורפשוט ו כדי להעביר מסרמשקיעים הזה לפגישות עם 

 40.חדשים

 
  !Wham! Bam! Islamמתוך הסרט ". מוסלמים זקוקים לגיבורים חדשיםילדים ". 2

 

 זאת על רקעו ,מוסלמיםעל -ריגיבווד חיצוני נוסף למאמציו ליצור מטוע עיד-אחרונה קיבל אלב

על מוסלמי -על שהעזה ליצור גיבור DC Comics הביקורת הרבה שנשמעה בארצות הברית נגד חברת

 3100 סבמרהוצג לראשונה  –בצרפת החי  יראי'מוסלמי אלג –העל הזה -גיבור .Night Runner ושמו

                                                 
39

  Billy Hallowell, “Indoctrination? Debate Continues Over Islamic Cartoon and Comic Book 

Series,” The Blaze, October 12, 2011.  –  
-comic-ncartoo-islamic-over-continues-debate-http://www.theblaze.com/stories/indoctrination

series/-book 
40

:  ראו  !Wham! Bam! Islamמטוע מתוך הסרט הדוקומנטרי-דבריו של אלאת   
6dW7oOjNArkWymQ&ihttp://www.youtube.com/watch?v=EpPTXnF55Lg&list=UU3CURR3K

ndex=9&feature=plcp 

http://www.theblaze.com/stories/indoctrination-debate-continues-over-islamic-cartoon-comic-book-series/
http://www.theblaze.com/stories/indoctrination-debate-continues-over-islamic-cartoon-comic-book-series/
http://www.youtube.com/watch?v=EpPTXnF55Lg&list=UU3CURR3K6dW7oOjNArkWymQ&index=9&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=EpPTXnF55Lg&list=UU3CURR3K6dW7oOjNArkWymQ&index=9&feature=plcp
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רי החליטה החברה לגנוז את אך בעקבות הלחץ הציבו, וכנציגו בצרפתכעוזרו החדש של באטמן 

  .המוסלמית החדשה הדמות

טראומתי ביותר בזיכרון הקולקטיבי אירוע מטוע היא -צא של הקומיקס שיצר אלנקודת המו

 בעיניעד היום  נחשבאירוע זה . נ"הלס 0312ידי המונגולים בשנת בכיבוש בגדאד  –של האסלאם 

מוסלמים רבים נושאים עמם את . ממנה לא הצליח להתאוששהאסלאם טראומה שלמוסלמים רבים 

של בגדאד הבוערת ושל נהרות הפרת והחידקל נצבעים בדם ובדיו שחור של ספרים " זיכרון-פוסט"ה

 קשורה החזותיאין זה מקרי שגם הדימוי . המפורסמת" המַ כ  ִח -דאר אל"שנזרקו לנהר מספריית 

ההרג הרב והפלת שלטון בית עבאס . כך בזיכרון הקולקטיבי המוסלמי-כל נחקק בעוצמה רבהלאירוע 

הופך מטוע -אל. הידע העצום שהיה טמון בספריות בגדאדאוצר בעבותות היסטוריות להשמדת  ונקשר

מבקשת ה לכדי עלילה בדיוניתהנרטיב ההיסטורי ידי שכתוב -על" טראומה מכוננת"את הטראומה ל

האלכימאים של , נזרקים לנהר "חכמה-דאר אל"בעוד בגדאד עולה בלהבות וספרי : לתקן את העבר

שומרי אבני הפלא . אבני פלא 99אל תוך  םהטמון בספריליף מצליחים לזקק את כל הידע 'הח

שם , סביליהבכולם ם נפגשיכעבור שנה . משםהאבנים  לברוח מההמולה ולהבריח אתמצליחים 

ן אל מסגדמשובצות בכיפה של  האבנים ִרַפה -ִחצ  זמן קצר לפני . עבורןבד חשנבנה במיו (מבצר הידע)ַמע 

אך שומרי  ,המסגד נחרב, 01-בסוף המאה ה, שהנוצרים משלימים את כיבוש אנדלוסיה מחדש

ולהטמינן במקומות  ואפריקהאסיה , אירופה, אמריקהבלפזר אותן , אותןהאבנים מצליחים לאסוף 

לחיים ולהתחבר  ררלהתעופתאום הן החלו  30-אך במאה ה, מאז הפכו האבנים לאגדה .מסתור שונים

צעירים לאט מתגלות האבנים -כך אט. את תכונותיהן הפלאיות לצעירים יוצאי דופן שנועדו לגלם

ִזי ַראִזם"דלבזה אחר זה  באיםהצעירים . מוסלמים ברחבי העולם צות מלומד מוסלמי מאר – ר ַרמ 

את הצעירים ובעזרת צוות מיוחד הוא מלמד  –שהקדיש את חייו לחקר אבני הפלא הללו הברית 

 .המיוחדים ולעשות טוב בעזרתם םלשלוט בכוחותיה
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 www.the99.org מתוך האתר . "99-ה"העל של -חלק מנבחרת גיבורי. 2

 

נערים  אחרים, יתומים מקצתם. העל הללו סיפור חיים לא שגרתי וקשה בדרך כלל-לכל אחד מגיבורי

העל -לאחת מגיבורות הדוגמ. אקונומי קשה ועוד-חלקם באים מרקע סוציו, מהביתרחו ונערות שב

-שבעהיא בת , הוא קטרינה ברבוסה "האמיתי"שמה ". המשמידה היתַ ִמ מּו"היא  "99-ה"שבחבורת 

בגיל מומיתה ברחה מהבית . כוח וגמישות, על-כוחותיה המיוחדים הם מהירות. מפורטוגל היאו עשרה

לימים התברר . קרבות מאורגנים במועדוני קרב מחתרתייםת והתפרנסה מלחימה בגרה ברחובו, צעיר

ר ראזם וחבורתו מצאו אותה "ד. מיום שנולדה פלא הטמונה בגופה כוחה הרב נובע מאבןלה ש

בגיליון . ולימדו אותה כיצד לנצל את כוחותיה למטרות חיוביות חיי הרחובהצילו אותה מ, בפורטוגל

. דש להשכנת שלוםמוק 99-ה[ פרויקט: "]ספרת מומיתה את סיפורה ואומרתמ" 99-ה"ה של פתיחה

זוהי  .אך זה אומר שעלי ללמוד לשלוט באינסטינקטים שלי ולא להרוס, אל הזהאני מאמינה באיד

את אחד משפט זה מתמצת  ".יותר זה נעשה קל, יבעזרת חבַר , אך בכל יום. בה דרך קשה שעלי ללכת

את הכוחות יש להפנות למטרות חיוביות כדי  – קס הזה מנסה להעבירהמסרים העיקריים שהקומי

תוכל ללמוד  עם קצת עזרה, לרעה אך גם אם חטאת בעבר והשתמשת בכוחותיך. להשכין שלום

 .םאזִ י ַר זִ מ  ר ַר "ד מפי מנהיג החבורה גיליוןהבאותו  נאמר ,ןראוי לצייה אחרמשפט  .להשתנות

בסיס כוחה של של המונגולים להשמיד את ( 99-סריט של הלפי הת הכושל) בהתייחסו לניסיונם

רק באמצעות ידע יוכלו אנשי העולם : "הוא אומר, את הידע שלההיינו , אסלאמיתהאימפריה ה

יותר מדי מהאנרגיה . הנשים לחיות בחופשיות ובאושרורק באמצעות ידע יוכלו כל הגברים . להתרומם

 ,תקומה לאסלאם שישר ראזם רוצה להראות לחניכיו "ד ".נקמה וטינה, של העולם מתבזבז על שנאה

ועל כן  ,זאתמוכנים להקריב את חייהם למטרה האנשים אמיצים  בזכותס הידע שלו נשמר שכן בסי

http://www.the99.org/
http://www.the99.org/
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בתנאי שיישאר , עולם כולולמען הלעשות טוב  אפשרבאמצעות הידע הזה . הוא לא יושמד לעולם

  .בידיים הנכונות

מטוע -עבור אלב. מטוע-ף אליִ ר נא"ד ,מתכתב עם זה של יוצרור ראזם "של ד" אני מאמין"ה

תשובה לקיצוניות ולטרור וגם לתפיסות המוטעות נגד האסלאם ה הואלפני כל דבר אחר  הידע

מטוע להנחיל לדור הצעיר -מנסה אל "האסלאם הנכון"אודות על את הידע הזה  .והמוסלמים

שלב חדש  ניכר" 99-ה"בקומיקס  .מעורר מחשבה שאינו רק בידורי ומהנה אלא גם קומיקסבאמצעות 

גם ו, האדיסטיי'הגהקומיקס יש בו ניסיון לאתגר את . יהאדיסטי'ג-הקומיקס האנטי בהתפתחות

 .עבור הילדים ובני הנוער המוסלמיםבאסלאמית לקומיקס המערבי  חלופהלייצר 

שנים היה . ר עבאסנאצ ושמוגרתי לא שיוצר  של פרי עטוהוא  שיידון כאןהאחרון  הקומיקס

אימן  הוא. מזרח אסיה-יהאדיסטים המבוקשים ביותר בדרום'אחד הג, מלזי במוצאו ,עבאס

ַמאַעה 'גַ "בארגון היה בכיר יהאדיסטים רבים במחנות אימונים באפגניסטן ובפיליפינים ו'ג

עשה שנמאעה אסלאמיה עד 'התקדם בסולם הדרגות בגעבאס . קאעדה-אלמזוהה עם ה ,"היַ אִמ לַ ס  ִא 

כאשר  ייחודו, (3113)פיגועי הטרור בבאלי לאחר  .האימונים הצבאיים של הארגון לעל כל לממונה

המהפך  .אולוגימהפך איד וחל אצל, יהאדיסטים שהוא בעצמו אימן'ג אותם היו עשוש מיודע לו כי נ

ועים בשל מעורבותו בפיג 3112שם נכלא עבאס בשנת , האינדונזיבכלא הושלם דווקא בין כותלי ה

לשתף פעולה עם החל עבאס , הוא זוכה ליחס טוב ומכובד מצד הרשויותשנוכח להפתעתו מש. בבאלי

מאעה 'ג"מנגנוני הביטחון באינדונזיה ועזר להם לתפוס ולהפליל חברים רבים בעם המשטרה ו

את עבאס מקדיש מהכלא מאז שהשתחרר . הארגון שלהפך ליעד התנקשות נכך  משום. "אסלאמיה

המגולל את  גרפיכתיבת רומן  יהאחד הצעדים הראשונים שעשה ה. ינוך נגד טרור וקיצוניותחייו לח

נוער ללמוד וקורא לבני  ,על מעשיו הקיצונייםהחרטה תפכחות שעבר והה בהדגשת, סיפור חייו

כעת הבנתי את "הספר . קאעדה ודומיהם-אל, מאעה אסלאמיה'גמניסיונו האישי ולהתרחק מאנשי 

מאוד באינדונזיה ולחלק אינטגראלי מתכנית  פופולרימהרה עד  נעשה 41,"אדיה'משמעות הג

 .הלימודים הרשמית בבתי הספר הפרטיים והממלכתיים

אס הבין נכוחה את כוחו של הקומיקס ככלי חינוכי וכאמצעי יעיל להעברת מסרים בר עַ נאצִ  

רבים מהנערים והנערות לא " :אמר הוא "ַעַרִבַיה-אל"לרשת טלוויזיוני ובריאיון , טרוריסטיים-אנטי

לצד ההנאה שהם מפיקים מהתמונות . פרים אבל כן אוהבים לקרוא קומיקסאוהבים לקרוא ס

                                                 
41

  Nasir Abas, Kutemukan Makna Jihad, Indonesia 2011 
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זה מה שניסיתי . חינוכיים מסרים להעביר להםגם הסיפורים המצוירים  באמצעות אפשרומהציורים 

   42."לעשות בספר שלי

 .ראוי לציון, יקר בקרב גורמים ביטחונייםבעו, גורמים רשמיים באינדונזיה ידיבהספר  אימוץ

סטרטגיה ייע להם במימוש האלס עשויהספר שבכירים במערכת הביטחון באינדונזיה מעריכים 

נשענת בחלקה גם על הגברת זו אסטרטגיה . הביטחונית שגובשה כדי להילחם בקיצוניות ובאלימות

סוכנות האינדונזית למלחמה האש ר-גן יושבס. המודעות בקרב החברה ככלל והדור הצעיר בפרט

 אתובעיקר בבתי הספר  בקרב החברה להגבירהיא שלו  ממטרות הסוכנותאחת בטרור אמר ש

שימוש כדי בשפה פשוטה ותוך , "קלה לעיכול"הספר מציג בצורה , לדבריו. נגד קיצוניות המודעות

ות ולהכוונת מלחמה בקיצוניל מסייעזה ו, בעצמושכותב הספר התנסה בו בציורים את מה 

  43.הצעירים

מוכיחים  –קרטה 'גהתיכוניים הפרטיים ב באחד מבתי הספר התלמיד – החַ אלִ צַ דבריה של 

להבין  כדיקראתי את הספר ": השפעתועל מידת  ומעידיםהדיון בספר את  ומסכמים היטבטענה זו 

חמת קודש מל יהאד היא שיש אנשים הנלחמים'משמעות הג. יהאד'מהי המשמעות האמיתית של הג

אני חושבת . לו נותניםיהאד ובפרשנות שהם 'הגבהבנתם את עניין  טועיםהאנשים  יש אך, למען אללה

44."האסלאם דתי להבין מהי המשמעות האמיתית של שהספר עזר ל
 

 

 סיכום

קומיקס הוא ככל הנראה אחד הכלים , בנושא כמו טרור וקיצוניותובנושא כמו השואה היהודית 

של " בן לאדן נחשף"בספר  .באמצעותם להגיע אל הדור הצעיר ולהשפיע עליואפשר ביותר ש יעיליםה

קאעדה ולאסאמה בן לאדן -לגיטימציה לאל-חמד סיפאוי ראינו כיצד ניתן לעשות הגחכה ודהומ

-ף אליִ ראינו את מאמציו של נא" 99-ה"סדרת הקומיקס ב .באמצעות קומיקס הומוריסטי וסאטירי

. עבור ילדים מוסלמים ולהטיף למתינות ולסובלנות אסלאמית וגלובליתבשים מטוע ליצור גיבורים חד

כלי ועד כמה , גרפיבספרו של נאצר עבאס ראינו כיצד מוצג סיפורו האישי של טרוריסט לשעבר ברומן 

  .יהאד ולהתרחק מטרור'של הג המתונהנוער לפנות אל המשמעות אפקטיבי בקריאה לבני  זה הוא

                                                 
 

; http://www.alarabiya.net/programs/2011/10/28/174233.html: איון עם עבאס בערבית ראוילר 42
 http://www.memritv.org/clip/en/3320.htm: ראו, בתרגום לאנגלית, עים נבחרים מהראיוןלקט

43
 . שם  

44
 .שם  

http://www.alarabiya.net/programs/2011/10/28/174233.html
http://www.memritv.org/clip/en/3320.htm
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הקומיקס והפכו אותו לחלק אינטגרלי  שמיים הבינו נכוחה את כוחו שלגורמים מדינתיים ר

המקרה של יפן  יצויןבהקשר זה . ובגרמניה באינדונזיה שנוכחנו לראותכפי , כנית הלימודים שלהםמת

ספר (. Kenji Nakazawa)י נאקאזאווה 'מאת קנג( Barefoot Gen) "גן היחף"וספר הקומיקס היפני 

הוא סיפורו האוטוביוגרפי של נאקאזאווה שחווה את פצצת האטום , 0921שראה אור בשנת , זה

הספר עוסק בפצצת האטום במישרין ומציג את מראות הזוועה של השואה . שהוטלה על הירושימה

י נהוא יוצא נגד חוסר האנושיות של האויב האמריק. הגרעינית ביפן לקהל הרחב בפעם הראשונה

ותם בזמן מלחמת העולם השנייה גות ואת ממשלת יפן על התנהומבקר בחריפות גם את מוסד הקיסר

על אף היותו . בהדחקת הטראומה הלאומית וטיפולם הלקוי בניצולים םובעיקר על אחריות, ולאחריה

בספריות בתי הספר  ספר חובהספר זה בימינו נעשה , מלחמתי ומתנגד למוסד הקיסרות-אנטי

זה  גרפיבחשיבותו הרבה של רומן הכירה ממשלת יפן ש םמשו וזה ,ביפן וחטיבות הביניים יסודייםה

  45.ובערכו החינוכי

גורמים רשמיים יבינו את כוחו ואת יעילותו של הקומיקס ככלי חינוכי עוד מן הראוי ש

למטרות " עודייי"אפשר לאמץ ולהפיץ קומיקס קיימים ואפשר גם ליצור קומיקס . ויאמצו אותו בחום

חמאס או בידי  בידי –אך בידיים הלא נכונות , חשוב ויעיל בידיים הנכונותקומיקס הוא כלי . חינוכיות

 .ובעל פוטנציאל הרסני כלי מסוכן מאין כמוהוכאמור הוא – םיהאדיסטים עצמאי'ג
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 ".  מהירושימה לסברה ושתילה", ברטל: ראו  


