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 הקדמה
 

 .איבה וחוסר שקט עוד משחר הקמתהמעשי נתונה ל, אר ישראל, ארצנו
 התגלתה בפנינו צורת ביטוי נוספת 1987מאז פרו האינתיפאדה ב, בעשור האחרו

והיא פעולות טרור ורצח מתוכנני של ,  העמי מלגו ומלברלשנאה אותה רוחשי
מכיוו שאני גר בירושלי נתקפתי לא . תנועות דתיות קיצוניות למטרות מדינה ודת

פע בחרדה עצומה וזעזוע ממעשיה הרצחניי של המחבלי הבאי מקרב 
 הלא לא ?ולא פע עלתה בי השאלה מי מסוגל לעשות דבר שכזה, תנועות אלה
 ? שותי את אות המי? לא כולנו אוכלי את אותו האוכל?כולנו בני אד

  ?ויושבי באותה האר
ובכל זאת על פניו נראה כי ישנ מי שחושבי שעקב היותנו ישראלי מגיע לנו 

, שטני ככל שיהיה, והרי מאחורי כל מעשה, למות כחיות בפיגועי רצחניי
מה אות הגורמי המביאי את אות ונשאלת השאלה , מסתתרת תכלית וסיבה

 .אנשי להתנהג בחוסר הומניות שכזו
ועל , שאלות אלה עוררו בי רצו להבי את העני טוב יותר ולבדוק דברי לאשור

והחלטתי , כ בחרתי בחמאס שהיא תנועת הטרור המובילה ברחוב הפלסטיני
 החמאס להתיחס אליה בעבודתי שמטרתה היא לבדוק כיצד משרתי מעשי

 ?אולוגיה המוצהרת שלויופעולותיו את האיד
עוד כשעבודתי היתה בחיתוליה נוכחתי לדעת כי תנועת החמאס רוויה חוכמה 

וה שמביאי את מאמיניה לפעולות טרור ורצח בקרב , והקרבה מצד פעיליה
ולכ בעבודתי אני אבחו מה אות אידאולוגיות ומטרות שש לו הארגו . ישראל

י הסקת מסקנות אלו אסיק את התשובה "כיצד הוא שוא לכונ וע, הכקו מנח
 .למטרת עבודתי

בעבודתי אני אבחו את תנועת החמאס מראשיתה ועד ימינו על מנת להגיע לשורשי 
 :שני היבטי

ההיבט הראשו הוא ההיבט האידאולוגי של התנועה אשר הביא לגל פעילי נרחב 
 .מוש מטרותיה בכל דר ובכל מחירכל כ ללכת שבי אחריה ולפעול למי

ההיבט השני הוא ההיבט הצבאי של התנועה שמאפשר לה להתבטא כארגו טרור 
 .אני אבחו מאי שוא הארגו נשק וידע למעשיו, רצחני ולא הומני

יחס לכיצד רואה יבנוס על מנת לראות את פני הדברי מזוית אחרת אני את
 .יהישראל את ארגוני הטרור ומטרת מעש

 
משו שאי , לשאלה כיצד נית לטפל בטרורמצאתי מקו לא זו עבודתי מסגרת ב

 .ומשו שזו שאלה גדולה בפני  עצמהלה חלק בנושא עבודתי 
 ואיני יכול מטריד אותי כאד החי בתו המציאות המתוארתאול נושא זה 

 בעיית ועל כ בחרתי להכניס לנספחי העבודה הצעות לפתרו, להתעל משאלה זו
ואית הסכמתי " המלחמה בטרור"הטרור בארצנו כפי שהציע בנימי נתניהו בספרו 

 .לחלוטי
 

עבודה זו העוסקת בנושא העומד במרכז האירועי בארצנו במיוחד בתקופה זו של 
הסבה לי סיפוק ועניי רב ואני מקווה שג את , התקוממות פלסטינית כנגד ישראל

 .תי לעסוק בנושאיני ככותב נהנכקוראי תיהנו ממנה כפי שא
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 הקמת החמאס
 

 :האחי המוסלמי
שומרו וחבל , יהודה( התקיימה בשטחי 90 ובתחילת שנות ה80בסו שנות ה

הייתה זו תנועה כלל עולמית ". האחי המוסלמי"נהירה המונית אחר ) עזה
 הבנה מעמיקה ה גילת תנועה זו.והגדולה בתנועות האסלאמיות בתקופה המודרנית

, חברה, כלכלה, מדינה:  המושגי האסלאמי בכל תחומי החייעולואבחנה דקה ב
  ...אומנות ועוד, חינו, משפט

ייאוש מהארגוני , נהירה זו שיקפה ייאוש ותסכול מהמצב הקיי בע הפלסטיני
תגובת נגד להתגברות החומרנית שבאה מישראל ורצו לספק לפרט , ייהפוליט
 .יטחו עצמי וכושר סיבולתהחרד ב

 . אחמד איסמאעיל יאסי' מנהיגה של התנועה היה השיח

 
האחי "הוא נעשה חבר בתנועת .  וגר בשכונת זית שבעזה1936יאסי נולד ב

והפ למנהיגה העליו של התנועה , 60כשעבר למצרי בשנות ה" המוסלמי
 .ברצועה כשזו התנתקה מתנועת הא במצרי

יאסי כמנהיג לתנועה בי א בדר ישירה ובי א דר נאמניו כשארגו מאז משמש 
 .שלו הוא חלו הראוה החוקי שלה" מע'מוג"ה

האוניברסיטה , גני, הגדה בהקימה בתי ספר תנועת האחי המוסלמי מוכרת בכל
מדרשיות ואפילו בשורות השוטרי , ספריות, מסגדי, מרפאות, אסלאמית
 .המקומיי
 . כלומר הטפה דתית"דעוה"כלומר חינו ול " תרביה"ל יאסי הטי למאז ומעו

דרדר לאלימות שאי ביכולתה לנצח את הכוחות יהוא גרס כי אי טע לה
 .הישראלי ועדי להתרכז בטיפוח החזרה בתשובה וגיבוש מוסדות גלויי

 
 :הקמת ארגו החמאס

ולח מצד , 80 שנות הסו,  בשטחי בשני אלומו והתחמכו שהלמאורעותרצ ה
יאסי בדבר שינוי מדיניות התנועה החלו לרכ את דעתו של יאסי  פעיליו של

 .בעניי המאבק המזוי
היה זה ביטוי להתעוררות לאומית גוררת ,  פרצה האינתיפאדה1987 בדצמבר 9ב

שנאה , רדיפות, עוני, בע הפלסטיני לאור המצב הנורא אליו נחשפו ערבי השטחי
 . ל ותושבי ישראלי על ערבי השטחי"ת כוח ומרות של צהוהטל

, ראש עיריית עזה,שאווה להטיב לנסח את התחושות בע הפלסטיני רשאד א
ה . ה מתוסכלי לגמרי, אנשי איבדו תקווה": בראיו שנער עמו ערב האינתיפאדה

האחרו שהוא האמצעי , ה נקטו בקו פונדמנטליז דתי,  מה לעשותאינ יודעי
 1".עבור

, האנשי ברצועת עזה חשי תחושת עוול וקיפוח "שאווה כיאלבראיו אחר שב וטע 
הצירו של הרצונות הלאומיי שלא נמצא לה . תחושה שאי לה יותר מה להפסיד

                                                           
 . הוצאת פפירוס. "האינתיפאדה ".אריה שלו.   10.12.1987שאווה ברדיו קול ישראל אראיו ע רשאד.1

19'  עמ.1990 20. 
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התסכול והיאוש מ החיי היו יומיי והיחלשות תדמיתה המרתיעה של , פיתרו כלשהו
 2". היסוד העיקריות לפרו האינתיפאדהישראל היוו את סיבות

 הדגשת – "פלסטינזציה"בתנועת האחי המוסלמי באר החל תהלי איטי של 
וכ החלו , "עדת המאמיני"ו" האומה האסלאמית"הייחוד הלאומי על חשבו ערכי 

עמידה לאומית ותוצרת פלסטינית על חשבו כלליותו של : להשמע אמירות כגו
 .האסלא
אלא לעבור מחינו והטפה , נתיפאדה יאסי הגיע למסקנה שאי ברירהערב האי

 .למאבק לאומי פעיל
ולפיכ ,  על ההתקוממות"שמא ישתלט אש, הקמת מפקדה גלויה נראית לו טעות

 לאחר התלבטויות ממושכות את ברכתו לכינו מנגנו חשאי חדש לגמרי בתו נת
תנועת "ס ראשי התיבות של " נודע ברבי כחמא1987התנועה שמאז פברואר 
 .התלהבות ואומ, מילה שמשמעותה קנאות, "ההתנגדות האסלאמית

שלא " האחי המוסלמי"הייתה זו סטייה חדה ממדיניות השמרנית והזהירה של 
 .חפצה ליצור מהומות ולעבור על החוק

בפגישות בביתו של יאסי לארגו התנועה השתתפו אישי בעלי מקצועות והשכלה 
 .ל א ממונ ועתיד בחרו בפ זה לחייהשע

הרשימה החלקית שלהל מהווה אישוש טוב לאופי ורוח של אות אנשי שהיו 
 3:ממייסדי תנועת החמאס

 .1937יליד ,  מהנדסליל'עיסא ח
 עובד סוציאלי ששמש כדיק הסטודנטי באוניברסיטה האסאלמית צלאח מוצטפא

 .1954יליד , בעזה
 .1937יליד ,  מורהילל'מוחמד חס ח

 .1941יליד ,  רוקחר אברהי פארס אליאזורי"ד
 .1936יליד ,  מנהל בית ספרחא'עבד אלפתח חס דוח

 . רופא ילדיר עבד אלעזיז"ד
מונו " מע'מוג"בפגישות אלו גובש המנגנו החשאי של התנועה כששלושה מפעילי ה

 :לשמש כמפקדיה
ק בנושאי צבאיי והשלישי היה מופקד על השני עס, האחד שימש כאחראי מדיני

 .ובעיקר על הדפסת הכרוזי והפצת, מערכת התעמולה
ובראש כל אחד מה הוצב מפקד מבצעי , רצועת עזה חולקה לחמישה אזורי

דאג למגעי שוטפי ע , מיל אל תמימי'ג, איש קשר מיוחד. מטעמו של יאסי
 .בגדה המערבית" האחי המוסלמי"פעילי 

 
 4:בנה התנועהמ

, המבנה הבסיסי של התנועה מורכב היה ממוסלמי שהקדישו את נאמנות לאללה
משפחת , מאמיני אלו יודעי את חובותיה כלפי עצמ. ועבדו אותו באמת

 . ועושי זאת מתו יראת האל, ומולדת
השדי ובני האד לא נבראו ": כפי שנכתב באחד הכרוזי הראשוני של החמאס

 ". די להיות עבדיאלא כ
לחברי בתנועת  " האחי המוסלמי"באופ ברור הפכו רבי מחברי תנועת 

שלו כדי " מע'מוג"לבי ה" חמאס"ובשל כ יאסי ביקש ליצור הפרדה בי ה, החמאס
 . חוקפעלו על פי הו, שלא לסכ את המוסדות שהצליח לבנות

                                                           
 .1990. הוצאת פפירוס  ".האינתיפאדה ".  אריה שלו.17.12.1987 ארשאווה לעיתו האראיו ע רשאד 2
19' עמ 20. 

 
32' עמ. 1994.  הוצאת כתר".חמאס מאמונה באללה לדר הטרור". אביבה שאבי ורוני שקד 3   33. 

44 'עמ. 1991.  ההוצאה לאור משרד הביטחו"."לקסיקו אש". גיא בכיר 4 46. 
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כל גו שולט על ( אנכית המבנה הארגוני של תנועת החמאס בנוי בצורה היררכית
תנועה זו שומרת על חשאיות מלאה לא רק מכוחות ישראלי אלא ג , )חלק מסוי

 .מתנועות אחרות בשטחי
 ,"אסרה" או למשפחות שנקראות "שעבה"התנועה מתחלקת לסניפי שנקראי 
הסניפי פועלי באופ עצמאי א ה . ובראש כל סני נמצאת מנהלה מקומית

 .פקדה הכלל ארציתכפופי למ
 :במשפחה היו שלושה סוגי פעילי

 .מוסלמי המקיי את מצוות הדת, 20 אד שגילו מעל ל–"מושתרכ"משתת 
ועליו ,  משתת  שמילא את חובותיו כיאות לפחות חצי שנה"עאמל"חבר פעיל 

אני נשבע באל העליו לציית ולהתמיד " : ר הסני"להישבע אמוני באומרו ליו
לבצע את תנאי החברה ולבטוח ביטחו , יהאד'ליחויות מוסלמיות ולהתחייב לגבהפצת ש

 ".ואלוהי עד לדברי, אני נשבע על כ לאל. מלא בהנהגה לשמוע ולציית לכל
אלא מגיש ,  מעי חבר כבוד אשר לא חבר בתנועה ולא כפו לחוקיה"מואזר"תומ 

 .סיוע כספי לארגו
 ותפקידה העיקרי היה לאתר משתפי "ד'אלמג"נה לתנועה הייתה זרוע מודיעי המכו

לוחמי הקודש של , "הדי פלסטי'מוג"וזרוע צבאית המכונה , פעולה ע ישראל
 .והיא הייתה אחראית לכל מעשי הטרור, פלסטי
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 אידאולוגיית החמאס
 

 :תיאור המצב בשטחי
ת והתעוררות  היו שני של תסיסה חברתי80שנות השל  השני האחרונות

נמנה ע התנועות , ערב האינתיפאדה, 1987ארגו החמאס שהוק ב. לאומית
, האסלאמיות הפונדמנטאליסטיות שכל אחת בדרכה פעלה להמש ההתקוממויות

לצד המפקדה הלאומית המאוחדת שתפקידה היה לנווט את ההתקוממויות 
 .בשטחי

 הזריקה כוחות 90 וה80 ההנהירה אחר האחי המוסלמי והחזרה בתשובה בשנות
 .חדשי להתקוממויות ולעמידה הלאומית

 למסגדי ואימו אורח חיי נהירה משמעותיתה בשטחי החלבאות שני 
 160 בתו מלחמת ששת הימי לכ77מספר המסגדי ברצועה עלה מ. אסלאמי
מספר המשתתפי בתפילות ,  מסגדי מדי שנה40 נבנוובגדה המערבית , מסגדי
נשי רבות . מסגדי רבי שימשו ג כמרכזי תרבות ומועדוני חברתיי, הוכפל

ובקרב הצעירי היה נפו גידול , כיסוי ראש וגלימה מעל לבגדי החלו לחבוש
 .הזקני

משמעת עיוורת , גאווה בחיי הצנע, הע החל לגלות נכונות להקרבה עצמית
את הפסילה העקרונית ובד בבד ע כ א הכיר והפני , להנחיות הקודש

 . והמוחלטת של כל רעיו הידברות ע ישראל
ה הביאו . הארגוני הדתיי ובראש החמאס היוו סוג חדש של אקטיביז חיובי

אחריות חברתית ואמונה בהגנה , טוהר מוסרי, את פעיליה לגלות מסירות לאומית
רה נכבדה של והחלו לכבוש שו, ה סיפקו לציבור מדריכי וסיסמאות. משמיי
 . דתיתכינו מוסדות והתחזקות מנהיגות פוליטית, כוח ועמדות השפעתהמרכזי

עקב המצב בשטחי באותה תקופה החמאס היווה כמדרי לאות רבבות של 
. והדת הייתה קו מנחה בחשיבת, אנשי שהרגישו מקופחי ומיואשי ממצב

 . ורר ולהתקומלאות אנשי סיפק החמאס תקווה לגאולה ורצו להתע
הוא אד , ראש האחי המוסלמי בשטחי ומנהיגה הרוחני של החמאס, יאסי
 .אבל מוחו צלול וחרי, משותק כמעט בכל חלקי גופו עקב מחלה, צנו

הוא שימש כפוסק הלכה ובקי בכל מסורת , ודתב מאוד אדוקבהיותו דתי קיצוני 
בה שזורי משפטי קורא משפטיו מדודי היטב ו, דיבורו חד וקצר. האסלא

ועל א שקשה לו לנאו או אפילו לכתוב הוא משמש כמנהיג רוחני , ופתגמי רבי
 .ורבי הולכי אחרי מוצא פיו, וכגיבור

הצלת :  להבטיח"יאסי הציע לצעירי פלסטי מה שלא עלה ביד ערפאת מנהיג אש
, "תותיו של אללהכשכל הדלתות נסגרות נפתחות דל". הנפש ולא רק הצלת המולדת

 5.נכתב באחד הכרוזי הראשוני שפרס החמאס
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
227' עמ.1994 הוצאת כתר ".חמאס מאמונה באללה לדר הטרור". אביבה שאבי ורוני שקד 5 229. 
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 :אמנת החמאס
 נשל בחדרי חדרי בניצוחו של יאסי ניסוח המסמ המרכזי 1988 באוגוסט 18ב

 ".אמנת תנועת ההתנגדות האסלאמית" של החמאס
 שלב חדש  עמודי קטני נוסחו בדפוס צפו עקרונות התנועה שסימלו40על פני 

 .  ע המעבר למאבק אקטיבי וגלוי" האחי המוסלמי"בקורות 
זהו קו הנושא . עקרונות תנועת החמאס הראו קו פעילות ומטרות ברורות ביותר

אופי דתי בה ילח הע הפלסטיני בש אללה ובעזרתו כנגד אויביו הפוגעי בו 
 .כה קשות

איסלאמית המבוססי בעיקר על אולוגיה של תנועת ההתנגדות הילהל עיקרי האיד
מסבירה את עמדתה ומפרטת את תקוותיה של , אמנת התנועה החושפת את זהותה

וזאת לצד ציטוטי קורא המופיעי בכרוזי החמאס ובאמנה הנותני , התנועה
 .אישוש דתי לקו המחשבה של התנועה

 
 6:אמנת תנועת ההתנגדות הפלסטינית

 נקודת המוצא הרעיונית
, שואבת ממנו את רעיונותיה, תנגדות האסלאמית הולכת בדר האסלאתנועת הה

היא שואבת ממנו את התנהגותה . החיי והאד, מושגיה ותפיסותיה לגבי הקיו
 .והוא מנחה את דרכי פעולותיה

ממד הזמ של תנועת ההתנגדות האסלאמית בדבקותה באיסלא כדר חיי נמש 
 .ישרי הדר" הראשוני"ומימי הולדתה של השליחות האסלאמית 

 .הוא המופת שלה והקורא הוא חוקתה) מוחמד הנביא(השליח , אללה הוא מטרתה
ממד המקו שלה הוא בכל מקו שבו נמצאי מוסלמי הדבקי באסלא כדר 

, להכירה ולהעריכה, לפיכ כל מוסלמי חייב לראותה. בכל פינה ברחבי העול, חיי
 . בתומכיהומי ששולל את זכויותיה מכה

זוהי תנועה פלסטינית ייחודית שפועלת להנפת דגל אללה על כל פיסת אדמה 
בפלסטי כשבצל האיסלא יכולי לחיות חסידי כל הדתות בשלווה ובביטחו 

 . לרכוש ולזכויותיה, לעצמ
 

 7:סמל תנועת החמאס
החמאס אימצה את סמל המסורתי של האחי המוסלמי המורכב משתי חרבות 

 מילה הפותחת פסוק ,"ואעדוא"צלבות החובקות ספר קורא ומתחתיו המילה מו
מחנה וסוס לירא בה את אויב אלוהי , חיל, והכינות נגד ככל אשר תוכלו", מהקורא

  ".אלוהי יודע אות, ואויבכ ואת האחרי מבלעדיה אשר לא תדעו אות
 
 

 
 

                                                           
 מאת זאב שי "אינתיפאדה"ניתוח האמנה בעבודה נעשה על סמ האמנה המקורית כפי שהובאה בספר  6

353'  עמ1990, הוצאת שוה, ואהוד יערי 368,  
 .107' עמ.1994 הוצאת כתר ".ס מאמונה באללה לדר הטרורחמא". אביבה שאבי ורוני שקד 7
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 לקוח מפרשת השלל ,הפסוק שהוא המוטו של האחי מתקופת חס אלבנא
מלחמתו של מוחמד נגד אנשי מכה , המוקדשת ברובה למלחמת בדר הגדולה

אלא , פרשה זו מפורשת כלא עוד הערכות ממושכת לקראת השעה היעודה. הכופרי
 .יהאד צבאי לאלתר'ג
 

 :סיסמת תנועת ההתנגדות האסלאמית
ד הוא דרכה יהא'הג, הקורא חוקתה, השליח הוא המופת שלה, אללה הוא מטרתה

 .והמוות למע אללה הוא הנשגב בשאיפותיה
אללה עזוז . אני ושליחיי עתידי לנצח: "אללה כתב: "וברוח דברי אלו נכתב באמנה

 )21, "אדלה'מגאל"סורת ( ."וגיבור
 ".אני והתומכי בי, אני קורא את אללה בראיה נכוחה, זוהי דרכי: "אמור

 ).107, "יוס"סורת (. "איני נמנה ע הכופרי, השבח לאל
 

 :המניעי והמטרות
תנועת ההתנגדות האסלאמית מצאה עצמה בתקופה בה האסלא נעדר ממציאות 

השתררו , הרע השתלט, התהפכו המערכי, לכ הופר האיזו, לדבריה, החיי
 .ארצות נגזלו ואנשי הוגלו ונפלו על פניה בכל פינה בעול, העריצות והעושק
 . במרכז הזירה הכל הפוכל עוד אי האסלא

, לפיכ מטרתה של התנועה היא מלחמתה בשקר והבסתו כדי להשליט חיי אמת
, השבת המולדת לבעליה כדי שיוכרז מעל מסגדיה על הקמת מדינת האסלא

 .והשבת העול למהלכו התקי
התנועה סוללת את דרכה כמשע לכל המדוכאי וכעזר לכל העשוקי בכל הכוח 

א אינה חוסכת מאמצי להגשמת האמת ומחיקת השקר במעשי הי, שברשותה
 .ובדיבורי

 
 :האסטרטגיה והאמצעי

 :פלסטי כאדמת וק אסלאמי
תנועת ההתנגדות האסלאמית סבורה כי אדמת פלסטי היא וק אסלאמי של 

היא אינה מוכנה לוותר עליה או על חלק . המוסלמי לדורותיה עד ק הימי
י ברשותה של א מדינה או ממלכה או ארגו או אפילו כול וטוענת כי א, ממנה
 .לגזול את שטחיה של אדמת פלסטי, פלסטיני או ערבי, יחדיו

האסלאמית והיא שווה לכל אר שנכבשה בידי המוסלמי " שריעה"זהו הכלל של ה
  8 .ה אלו שהקדישו אותה כווק עבור המוסלמי לדורותיה. בכוח

דבריה על ידי דוגמא היסטורית בה נית לראות כי לאחר התנועה מאששת את 
כיבוש סוריה ועיראק היו התייעצויות בי א לחלק את האדמות בי החיילי ובי 

לבסו הוחלט להשאיר את . הנות מיבולהיא להשאיר אותה לבעליה כדי שיוכלו ל
ד הקדש זה עומ, האדמה לבעליה כשהאדמה הוקדשה למוסלמי עד סו הדורות

וכל , כ לגבי אדמת פלסטי היא מקודשת לפלסטיני. בעינו כל עוד העול קיי
 .ניהיהריהו בטל ומבוטל בע" שריעה"דבר העומד בניגוד ל

 
 :המולדת והפטריוטיות

מנקודת מבטה של תנועת ההתנגדות האסלאמית הפטריוטיות היא חלק מהאמנה 
ב שבו האויב משתלט על אדמה וכי אי פטריוטיות גדולה ועמוקה יותר ממצ, הדתית

האד למצוות חובה על כל 'הופ הג, כ מפצירה  התנועה בעמה, כי אז. מוסלמית
האישה תצא לקרב ללא רשות בעלה והעבד יצא ללא רשות . גבר או אישה מוסלמי

 .אדוניו
, בעוד שהצורות השונות של הפטריוטיות בעול קשורות בגורמי חומריי

י הפטריוטיות של תנועת ההתנגדות האסלאמית כוללת את אנושיי ואזוריי הר
                                                           

 . שאי רשות לא אחד להעביר בעלות על חלקי מפלשתי לגו לא אסלאמי היאהכוונה הנסתרת 8
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ובנוס גורמי אלוהיי מעניקי לה רוח וחיות שכ היא קשורה לכל מקור , כול
 .החיי

 .התנועה מניפה בש המולדת את הדגל האלוהי כדי לקשור את האדמה לשמי
דרישות התנועה מתבססות על מסורת האסלא בה המאמיני מבקשי אחת 

 .ניצחו במערכה או נפילה בה כקדוש: תי הטובותמש
מות : לבקש אחת משתי טובות) ביהודי(קחו בחשבו כאשר את נאבקי בה "

 ).1כרוז  (". עליה והבסתקדושי או את הניצחו
 

 :ועידות השלו והוועידות הבי לאומיות
ת השקפת סותרות א, ועידות אלו שמטרת למצוא פתרו ופשרה לבעיה הפלסטינית

 .תנועת ההתנגדות האסלאמית
כל ויתור על פיסת אדמה מפלסטי היא ויתור על חלק מהדת שכ הפטריוטיות של 

על כ היא מחנכת את אנשיה הנלחמי להנפת דגל , התנועה היא חלק מהדת שלה
 . מולדתכלאללה מעל 

  התנועה יוצאת כנגד ועידות אלו מתו הכרת הצדדי המרכיבי את הועידות
ועל כ אינה סבורה כי יש בכוח , ועמדותיה בעבר ובהווה כלפי בעיות המוסלמי

של ועידות אלו להגשי את הדרישות להשבת זכויות הע הפלסטיני ועשיית צדק 
על " כופרי"התנועה רואה בועידות אלו כסוג נוס של השתלטות ה. ע העשוק

 .בזכויותיו ובגורלו,  בעתידוהע הפלסטיני נעלה מכדי שישחקו, לטענת. אדמת
 

 :שלושת המעגלי
את בעיית פלסטי ופתרונה מציגה התנועה בצורת שלושת המעגלי כפי שעשה 

 .נאצר בזמנו במצרי לאחר מלחמת העול השניה
הערבי , הפלסטיני: התנועה טוענת כי בעיית פלסטי כרוכה בשלושת המעגלי

 .חובות במאבק ע הציונותוהאסלאמי כשלכל אחד מהשלושה יש תפקיד ו
חייב להלח על זכותו לחופש ,  הע הפלסטיני כשאר עמי ערב:המעגל הפלסטיני
 .ושחרור מולדתו
י העול חייבי לעזור לע הפלסטיני לשחרר את מולדתו י ערב:המעגל הערבי

 .  כסמל להגמוניה הערבית וכמאבק משות כנגד הכובש הציוני השנוא עליה
 פלסטי ובה ירושלי היא אדמה אסלאמית קדושה שכ ירושלי :המעגל האסלאמי

הסיבה , היא הראשונה בכיווני התפילה והשלישית במקומות המקודשי לאסלא
, ממקו זה עלה הנביא השמיימה, לכ היא משו שעל פי האמונה האסלאמית

 .ולפיכ שחרורה הוא חובה אישית של כלל המוסלמי באשר ה
אותו " אקצאאל" את עבדו בלילה מהמסגד הקדוש אל מסגד אל השבח למי שהסיע"

  9).1, "אסראאאל"סורת . ("הוא השומע והרואה. בירכנו כדי להביאו כאחד ממופתינו
 
 :האד לשחרור פלסטי'ג

האד 'הופ הג, ביו בו גוזל האויב חלק מאדמת המוסלמי, על פי אמונת התנועה
שודדי אדמת כו שה רואי ביהודי ומכיו .לחובה אישית המוטלת על כל מוסלמי

 .האד'פלסטי אי מנוס מהנפת דגל הג
בארצות ערב , דבר זה מחייב את התנועה בהפצת התודעה האסלאמית באזור הזה

, ועל כ התנועה פונה לכל אנשי הדת ואנשי החינו והתרבות, ובארצות האסלא
יוחד לצעירי התנועה ובמ, על העוסקי בהסברה ובתקשורת וציבור המשכילי

להכניס שינויי מהותיי ,  לקחת חלק בהעמקת התודעההאסלאמית וותיקיה
י המזרחני "לטהר משרידי רעיו הכיבוש שדבק בה ע, בשיטת החינו
 .והמיסיונרי

בנוס התנועה טוענת כי יש להבהיר לדורות המוסלמי כי בעיית פלסטי היא בעיה 
חת שכזו שכ יש באדמת האר קודשי אסלאמיי ויש לטפל בה בתור א, דתית

                                                           
 .סלמים את כל מסורותיהם לענין ירושליםו מבססים המפיושעל פסוק זה מובא מכיוו  9
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בקשר בל יינתק ) הכעבה במכה" (חראאל"שנקשר למסגד " אקצאאל"כמו מסגד 
 .כל עוד קיי העול על פי דת האסלא

 חינו.  חינו אסלאמי לדור הצעירתתעשה על ידי הענק, לטענת, דר הביצוע
,  והסונה של הנביא בצורה מעמיקהלימוד הקורא, הנשע על מילוי המצוות הדתיות

וזאת בהכוונת , חקר ההיסטוריה והמורשת האסלאמית ממקורותיה האמיתיי
 .מומחי ואנשי מדע

אללה , שיהיה בתו סלע או בשמי או באר, ג דבר קט כמשקל גרגר חרדל, בני"
וח גלה אור ר, צווה על החסד ומנע את הרע, קיי את התפילה, בני. מסוגל להביאו

אל תפנה עור לאנשי ואל תתהל , שכ זה מ הדברי החזקי ביותר, לפוגע ב
18, "לקמא"סורת  (".כי אללה אינו אוהב את היהיר, בגאווה 16     .( 

ויכולתו " האויב היהודי"בנוס על כ התנועה טוענת כי יש צור בחקר מעמיק של 
יש להיות בקיאי ,  והחוזק שלויש לעמוד על  נקודות התורפה, החומרית והאנושית

כל זאת על , במתרחש ובמתחדש בקרבו תו תכנו ההווה והעתיד ולימוד כל תופעה
 .מנת שהמוסלמי יהיה מעורה במתרחש סביבו

כל אלו כאשר יש , וכדומה, מחזה, המנו, שירה הטפה, איגרת, פרסו, מאמר, ספר
למזו המזי , גיוס רעיונייה הופכי לאמצעי , בה מאפייני התרבות האסלאמית
הדר ": ככתוב באמנה. והתנועה מעודדת זאת, את המש המסע לרווחת הנפש

, החוזק, הסבל רב והנפש מתעייפת א התרבות האסלאמית מחדשת את המר, ארוכה
 ".ומעוררת בנפש מורל גבוה ותקווה

 
 :תפקיד האישה המוסלמית

 שאינו נופל מזה של הגבר במערכת התנועה טוענת כי לאישה המוסלמית יש תפקיד
תפקידה העיקרי הוא בהכוונת הדור הצעיר . השחרור שכ היא מייצרת את הגברי

לאישה בבית ובמשפחה בי א היא א או אחות תפקיד נכבד בטיפול . וחינוכו
 .בבית ובגידול הילדי על ברכי הערכי והמושגי המוסריי הנשאבי מהאסלא

ל האישה לחנ את בניה למלא את מצוות הדת כהכנה לתפקיד התנועה מטיפה כי ע
. ולנהוג בחסכנות לאור המצב הפיננסי הקשה בו ה חיי, המצפה לה בעתיד

המצב כה קשה עד כי ": התנועה הטיבה לנסח את המצב בצורה מטאפורית באמנתה 
 ".טיפת הכס שקיימת היא כמו טיפת ד החייבת לזרו בעורקי לש המש החיי

 
 :הסולידריות החברתית

זוהי חברה , התנועה טוענת כי בחברה הפלשתינאית חייבת לשרור חברה סולידרית
 .עוזרת ותומכת

בחברה שכזו על הציבור לפעול להגשת עזרה לכל נזקק בי א חומרית או מורלית 
התנועה מטיפה כי על כל חבריה לראות את טובת הציבור כאילו . ובשיתו פעולה

רק כ . ואל לה לחסו מאמצי למע הגשמתה ושמירתה, ת שלההיא טוב
תתחזק האחדות ויתלכדו , יעמיק הליכוד וישררו שיתו הפעולה והעזרה ההדדית

 ".האויב הציוני"השורות מול 
 

 :האויב
, "האויב הציוני"החברה הפלשתינית בעניי החמאס נמצאת בעימות מתמיד ע 

 .רחמי או כבוד לע הפלסטיני, חסר מוסר, היהודי בענייה הוא ע שטני
החמאס מצייר בפני . ישראל מתעללת בע הפלסטיני הכבוש ללא רח וללא מצפו

פעיליו תמונת מצב בדויה שדוגמא אליה נית לראות בציטוט שלהל המובא 
ה נוקטי , בי צעיר לזק, היהודי בענייה אינ מפרידי בי גבר לאישה"מהאמנה 
, יורי באש חיה על נשי ילדי וזקני, יבוצי של עקירת אנשי ממולדתבעונש ק

הנאציות של . פותחי מחנות מעצר לאלפי אנשי בתנאי תת מחיה ורוצחי ללא רחמי
ועמידה כגו , היהודי כוללת את כול ולפיכ אי מנוס מסולידריות חברתית בי האנשי

 ".אחד בפני האויב היהודי
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ומציגה את ישראל כע פוגע ושטני , א מעוותת את ההיסטוריהתנועת החמאס 
 .המנהל את עניניו בעול כרצונו

בי היתר נכתב באמנה כי היהודי צברו משאבי חומריי עצומי ורבי השפעה 
, עיתוני, סוכנויות ידיעות: שבה השתלטו על אמצעי התקשורת העולמיי כגו

הקימו ארגוניי , נו מלחמות ומהפכותכונ, בתי הוצאה לאור ורשתות שידור
 .וכל זאת כדי להגשי את מטרת לפגוע ולקטו את הפירות, חשאיי

המהפכה הקומוניסטית ועוד , היהודי ה אלו שעמדו מאחורי המהפכה הצרפתית"
, "ס'רוטרי וליונ"בעזרת כספ ה הקימו ארגוני חשאיי כמו מועדוני , מהפכות נוספות

וכ השתלטו על מדינות , אשר ה ארגוני ריגול הרסניי" בוני החופשייה"ו" בריתבני"
הרס החברה , אימפריאליסטיות ודחפו אות לכבוש ארצות רבות לש סחיטת משאביה

 . והגשמת האינטרסי של הציונות
ה אלו העומדי מאחורי מלחמת . כ עשו ג לגבי מלחמות מקומיות ומלחמות עולמיות

להרוויח רווחי , ליפות האסלאמית' שבה הצליחו לחסל את מדינת החהעול הראשונה
ה השיגו את הצהרת בלפור והקימו את חבר . חומריי ולהשתלט על משאבי רבי
ה א אלו העומדי מאחורי מלחמת העול השניה . הלאומי כדי לשלוט מתוכו בעול

 דרכ להקמת מדינה ה הכשירו את. כשצברו רווחי עצומי מסחר בחומרי לחימה
 ומועצת הביטחו במקו חבר הלאומי כדי לשלוט בעול "ולקחו חלק בהקמת האו

 .באמצעות
הכוחות האימפריאליסטי במערב הקפיטליסטי ובמזרח הקומוניסטי תומכי באויב בכל 

 10".החומרי והאנושי, הכוח שברשות
 1967 ירושלי בלצד דברי אלו מזכירה התנועה כי כאשר כבשו היהודי את

 ".מוחמד מת והותיר רק בנות": אקצא ה הכריזוועמדו בפתח מסגד אל
 וא לא די ברמז התנועה מסיטה בגלוי את העול האסלאמי כנגדנו באומרה

 ".ישראל על יהדותה ויהודיה יוצאת כנגד האסלא והמוסלמי"
השנאה , מלחבל בכה לא יחדלו , אל תיקחו לכ אנשי סוד מזולתכ, הוי המאמיני"

אכ הבהרנו לכ את האותות א את . נמצאת בשפתותיה ומה שבלב עוד גדול מזה
  11).118, "עמראאל"סורת  (".מביני

 
 :עמדת תנועת ההתנגדות האסלאמית כלפי הגופי השוני

 :התנועות האסלאמיות
ת תנועת ההתנגדות האסלאמית מצהירה כי היא מביטה על התנועות האסלאמיו

, האחרות בכבוד ובהערכה שכ ג א היא חולקת עליה בתפיסה או בנושא כלשהו
כל עוד התנועות הללו יש לה כוונות אסלאמיות . היא מסכימה עמ בדברי רבי

 .תהאד'ונאמנות לאללה החמאס רואה בה כמי שנכללות בשערי האג
וכאשר ה , ותולכ התנועה אינה מתירה לפגוע או להסית נגד בודדי או קבוצ

, נחי על דר הטעות התחמאס סבור כי יש לו את הזכות להבהיר לה את טעות
 . לגלות את סלידתו מה ולהציג את האמת בצורה היגיונית

 
 :התנועות הלאומיות בזירה הפלסטינית

תנועת ההתנגדות האסלאמית מכבדת ומעריכה את התנאי שבה התנועות 
התנועה .  המקיפי אות והמשפיעי עליההלאומיות פועלות ואת הגורמי

מחזקת את ידיה כל עוד ה אינ מעניקות את נאמנות למזרח הקומוניסטי או 
 . למערב הצלבני

התנועה מדגישה בפני כל הקשור אליה כי תנועת ההתנגדות האסלאמית היא תנועה 
ת את היא מתעב. לוחמת בעלת מוסר ותודעה בגישתה לחיי ולפעילות ע אחרי

                                                           
361'  עמ1990, וההוצאת ש . "אינתיפאדה. "זאב שי ואהוד יערי 10 362. 
שכ , בהבאת פסוק זה מתכוונת האמנה להדגיש כי אל לפלסטיני לקיי שו שיג ושיח ע היהודי 11

 .השנאה ביד ובנפש גדולה מאוד, היהודי לא יחדלו מלחבל להסיט ולפגוע בה
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אלא למילוי , אינה חותרת לרווחי חומריי או לפרסו עצמי, האופורטוניז
 .חובתה ולחסדו של אללה

התנועה מבטיחה לכל הזרמי הלאומיי הפועלי בזירה הפלסטינית למע שחרור 
 . ותעשה כ ה בדיבור וה במעשה בהווה ובעתיד, פלסטי את תמיכתה וסיועה

מלדו בנושאי העומדי על הפרק בזירה המקומית אול זה אינו מונע ממנה 
לאומית סביב הבעיה הפלסטינית בצורה עניינית המשקפת את מידת והבי

 .פלסטיני לפי התפיסה האסלאמיתהתאמת או הניגוד בינ לבי האינטרס הלאומי
מגינה , התנועה חוזרת ומדגישה באמנתה כי החמאס היא תנועה מלכדת ולא מפלגת

י "וכל הסותרי גישה זו הריה כזבי המופצי ע, מאחדת ולא מחלקת, תולא מפזר
 . או אלו הפועלי למע בלבול והפרדת השורות שכ אללה חפ בליכוד עמו" האויב"
אל תתפלגו וזכרו את החסד שאללה נטה לכ כאשר היית , דבקו במעוז אללה כולכ"

היית על פי עבר . חסדו לאחיהוא איחד את לבבכ והפכת ברוב . יריבי זה לזה
 ).102, "עמראאל"סורת  (".הגהנו א הוא הצילכ ממנו

 
 ):"אש(ארגו שחרור פלסטי 

ארגו שחרור פלסטי קרוב מאוד לתנועת ההתנגדות האסלאמית שכ שניה 
גורל , אסונ אחד, בני וקרובי שמולדת אחת, כוללי בתוכ את אות אבות

 .תאחד ואויב משו
 הוא זה אשר אימ את רעיו המדינה החילונית כשרעיו זה סותר "ובכל זאת אש

והרי על בסיס עמדות בוני רעיונות וצורות , לחלוטי את המחשבה הדתית
 בלי "ימת בחמאס לאשי שק12התנהגות ומקבלי החלטות ולכ ע כל ההערכה

תנועת ההתנגדות , אליישרלהמעיט במה שהוא יכול להגיע בתפקידו בסכסו הערבי
הפלסטינאית אינה יכולה להמיר את האסלאמיות של פלסטי בהווה ובעתיד 

 .באימו המחשבה החילונית
 את האסלא כדר "בד בבד ע זאת טוע החמאס באמנתנו כי ביו בו יאמ אש

ועד שכ יקרה עמדת התנועה , חיי התנועה תהייה כחייליו והדלק המזי את אשו
ככתוב . אח לאחיו וקרוב לקרובו,  כלפי הארגו היא עמדה של ב לאביוהאסלאמית

מחזקת ידיו מול האויב , התנועה כאבה את כאב הארגו כאשר הוא נפגע": באמנה
 ".ומאחלת לו הדרכה נכונה

 
 :המדינות הערביות והאסלאמיות וממשלותיה

 את גבול המדינות הערביות המקיפות את ישראל נדרשות על ידי החמאס לפתוח
כדי שימלאו את תפקיד ויצרפו את , בני העמי הערבי והאסלאמי, ללוחמי

 .צבאותיה למאמ של האחי המוסלמי בפלסטי
 .שאר ארצות ערב והאסלא נדרשות להקל על תנועת הלוחמי מארצותיה ואליה

 
 :המשכילי והעול הערבי והאסלאמי, המוסדות, הקבוצות הלאומיות והדתיות

לכל , האסלאמית קוראת לכל הקבוצות הלאומיות והדתיות תנועת ההתנגדות
, למשכילי ולעול הערבי והאסלאמי לעמוד לצידה בכל המישורי, המוסדות

וזאת כדי , לאמ את עמדותיה ולפעול להשגת תמיכה בה, לתמו בה ובפעולותיה
בכוח אד , להפו את החוגי השוני למשענת ולעומק אסטרטגי בכל המישורי

מאמרי , דר ועידות הזדהות, לדבריה, הדבר יעשה. ובסיוע חומרי ותקשורתי
י העלאת המודעות של הציבור שלה לבעיה הפלסטינית "וכ ע, אוהדי ופרסומי
 . ומה שעומד בפניה

דרשני ואנשי חינו נקראי על ידי התנועה , אנשי תקשורת, משכילי, סופרי
חדירתה למרבית המדינות , כח המתקפה הציונית הנוראהלמלא את תפקיד לנו

 .ושליטתה החומרית והתקשורתית והתוצאות הנלוות

                                                           
 לגישור במישור על א שבפועל עקב חילוקי דעות בלתי ניתני, הערכת החמאס לאש מוצהרת באמנת 12

 .על כ יצוי בהמש, הדתי שתי תנועות אלו הפכו כיריבות
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שכ ג מלה , אינו מתבטא רק על ידי לחימה בנשק, לדבריה, "אויב"המאבק ב
 .תמיכה או סיוע מהווי כוח לניצחו, ספר בר תועלת, מאמר טוב, נכונה

ומי שנשאר מאחור להלח בתו עמו . יהו לוחהר, מי שהתכונ להלח למע אללה"
 ).'מתו החדית (".ג הוא לוח, למע הטוב

 
 :בני הדתות האחרות

המכבדת את זכויות האד , היא אנושית,  לטענתה, תנועת ההתנגדות האסלאמית
 .ודבקה בסובלנות האיסלא לדתות האחרות

ומדי בדרכה לסכלה אלא א ה אויביה וע, היא אינה עוינת כלפי א אחת מה
התנועה מאמינה כי בחסות האסלא יכולי לחיות זה בצד זה בני . ולהכשילה

היהדות והנצרות בשלו ובביטחו כשבני הדתות , האסלא: שלושת הדתות
האחרות נדרשי לחדול מלהילח באסלא שכ ביו בו ישלטו בני הדתות 

מדינת . "יה מלאה בדוגמאות לכעינויי וגירושי וההיסטור, האחרות יהיה רק הרג
 .נכתב באמנת התנועה, "העושק ימיה קצרי ומדינת אמת היא עד ק הימי

שלטו של המוסלמי על לא ": לואיס הטיב לנסח את התופעה באומרו' פרופ
שלטו לא מוסלמי על מוסלמי הוא עבירה על חוק אללה , מוסלמי הוא נכו ונורמלי

 13".והטבע
האסלא הוא ": חסות של הנביא מחמד לתופעה זאת באומרויהתינית א למצוא 

 ".ואי עליו עליו, עליו
 

 :הניסיו לבודד את הע הפלסטיני
תנועת ההתנגדות האסלאמית טוענת כי הציונות העולמית והכוחות 

האימפריאליסטי מנסי בצורה פיקחית ובתכנו מדוקדק להוציא את מדינות ערב 
לדבריה . סכסו כדי לבודד בסופו של דבר את הע הפלסטיניבזו אחר זו ממעגל ה

הסכ השלו בי מצרי , "הבוגדניי" "קמפ דיוויד"זה נעשה במידה רבה בהסכמי 
וכיו ישראל מנסה למשו מדינות , וכ בהסכ השלו בי ישראל לירד, לישראל

 .נוספות להסכמי דומי
לעמי הערביי והאסלאמיי תנועת ההתנגדות האסלאמית קוראת באמנתה 

ולעורר בציבור מודעות , לפעול ברצינות ובהתמדה לסיכול תכנית אימתנית זו
לציונות אי גבולות וה שואפי ". לסכנה שבפרישה ממעגל הסכסו ע הציונות

מזהירה תנועת , "היו זה פלסטי מחר זו מדינה אחרת, להתפשט אזור אחר אזור
 .החמאס באמנתה

 .עגל הסכסו ע הציונות היא בגידה נוראה וקללה על ראש כל מבצעיההיציאה ממ
יעורר את חמתו של אללה וסופו , מי שייסוג מפניה או שייטה הצידה מהמלחמה" 

 ).16, "אנפאלאל"סורת  (".גיהנו וגורל מר
תנועת ההתנגדות האסלאמית רואה עצמה במעגל הסכסו ע הציונות העולמית 

פת את מאמציה לכל מי שפועל בזירה הפלסטינית כשהעמי היא מצר. כראש ח
 .הערביי והאיסלאמי בעול צריכי ללכת בעקבותיה

 
  :הוכחות היסטוריות לשחרור פלסטי
מפגש היבשות , פלסטי היא מרכז כדור האר, על פי תפיסת ראותה של התנועה

 מביאי לאישוש דבריה ה. ונקודת משיכה לפולשי מאז ראשית ההיסטוריה
בעוד , כדוגמא את בוא הצלבני לאר כאשר צלחו בהבסת המוסלמי לזמ מה

המוסלמי הצליחו להשיבה לרשות את . נושאי את אמונת ומניפי את צלב
די אלויצאו להלח בראשות צלאח אל, האדמה רק אחרי שחסו בצל הדגל הדתי

ופלסטי , המוחלט על הצלבנירק אז בא הניצחו . איובי במש קרוב לעשרי שנה
אי ספק בנכונות העדות ": כפועל יוצא מהיסטוריה זו נכתב באמנה. שוחררה

                                                           
 .204' עמ, 1994 .הוצאת דביר. "פילגש במזרח התיכו", עזרה זהר 13
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של (על האמונה השקרית והמזויפת שלה . את הברזל נית להכות רק בברזל, ההיסטורית
 ".הניצחו הסופי הוא האמת. יכול לגבור רק האסלא) היהודי

 בעבר יוכל הע הפלסטיני למתקפה הציונית התנועה מפצירה בעמה כי כש שעשה
אללה יעזור בכ רק א יהיו המוסלמי בעלי כוונות טהורות . הנוכחית ולעצורה
, א ה ילמדו מניסיו העבר ויחלצו מהשפעת הכיבוש הרעיוני, ונחישות אמיתית

 .וילכו בעקבות תורת אבותיה
 

 :סיכו
י להדגיש פע אחר פע בפני תנועת ההתנגדות האסלאמית מפלסת את דרכה כד

, כי אינה חפצה בפרסומת עצמית, כל בני עמה והעמי הערביי והאסלאמיי
היא אינה מכוונת נגד מישהו מבני עמה כדי להוות . ברווח חומרי או מעמד חברתי
היא אינה מתכוונת לצאת כנגד א אחד מהמוסלמי , לו יריב או לתפוס את מקומו
וסלמי באשר ה ותשמש רק כעזר לכל הארגוני או אנשי שלומה שאינ מ

 ".האויב הציוני"והקבוצות הפועלי נגד 
זו אמונתה כפי , תנועת ההתנגדות האסלאמית נשענת על האסלא כדר חיי

שנית היה לראות בציטוטי הקורא השזורי לכל אור האמנה  כשדברי האמנה 
 . מעוגני בדברי הקורא

, ת בוני רעיונות וצורות התנהגות ומקבלי החלטותעל בסיס עמדות ועקרונו
לפיכ מעשיה של תנועת ההתנגדות האסלאמית יובנו בהמש כיאות כקיו 

 .אמנת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

 :האנטישמיות הערבית כלפי היהודי
אמריקה ואירופה ברצ , האנטישמיות הערבית שונה מזו שהכירו היהודי באפריקה

אינה מכוונת ליהודי כמיעוט , הע אנטישמיות זו אינה צומחת מ, יהההיסטור
זוהי אנטישמיות מלמעלה המהווה אמצעי . ואינה נעשית למטרות רווח כלשה

 .לחימה וקו אסטרטגי נגד מדינת ישראל
אלא היא חלק עיקרי , העמדה הערבית לא קיבלה את האנטישמיות מגור זר

ראל הנובעת משלשלת הגיונית של התביעה בעמדה הערבית המקובלת כלפי יש
 .וכיוצא מכ היא מובילה לאנטישמיות ושנאה, לחיסול ישראל

, כביכול, אומנ דוברי ערבי מכחישי שה אנטישמיי ונאחזי בטענה ניצחת
א על פי שזהו , ולכ אינ יכולי להיות אנטישמי, כי ה עצמ בני הגזע השמי
. מיות היא שנאת היהודי ואינה שנאת הגזע השמימשחק מילי מפני שהאנטיש

, הערבי ההדוקי לדת מחונכי עוד משחר ילדות על יסוד הדת למות היהודי
)  ביהודי(לחמו בה יה, בש אללה הרחמ והרחו". ורואי זאת כמצוותו של אללה

 ).  7כרוז . ("ואללה יעניש על ידיכ וישפיל ויביא לכ ניצחו עליה
 
 

 :פעולותיה של תנועת החמאס בשטחי

. מעמד" חמאס"לכל אור השנה הראשונה לאינתיפאדה החזיקה האסטרטגיה של ה
 א  והתמודדות רעיונית חריפה"הייתה זו התייצבות כאלטרנטיבה כוללת לאש

 .בלי גלישה לכדי מבח כוח של ממש
האחי "מי של לאוראה עצמו החמאס כתוספת למער הבי) 1987(בראשית הקמתו 

 . שלוחה פלסטינית נוספת ליתר שלוחות התנועה בארצות ערב, "המוסלמי
ולא אחת , יאסי ואנשיו עמדו בקשר התכתבות ע עמיתיה מעבר לגבולות' השיח

 . ביקשו את עצת או ברכת להחלטותיה
מוקדי פעולותיה של תנועת החמאס היו במסגדי שבשליטת חברי התנועה 

אלא במקרי רבי א החביאו , א רק נאומי דרשות הושמעו במסגדיואוהדיה כשל
תכתובות סודיות וא אנשי שהיו מבוקשי , בתוכ מאגרי של כלי נשק קרי

 .י השלטונות"ע
,  שהיו נבדלי בהשקפת הדתית והיחס לישראל הפכו מרוחקות"החמאס ואש

יה הפכה בוטה יותר והיו מפריעות אחת לשניה בהנהגת ההמו בעוד השנאה בינ
 .ויותר

 לחמאס בעיקר סביב הסמכות לקבוע את "בפועל התנהלה ההתמודדות בי אש
כללי השביתה וההתקוממות המתמשכת בשטחי כשהכרוזי הממוספרי של 

 .החמאס התחרו מדי שבוע על תשומת לב הציבור
 בכל פע ספוגי רוח של קנאות דתית ומקושטי בפסוקי קורא הציגו כרוזי אלה

ובראש ובראשונה , התוו יעדי וסיסמאות, מחדש את המסר הרעיוני של התנועה
 .קבעו את ימי השביתה הכללית לכל שבוע

 
 

דוגמא לכרוז הראשו שהחמאס פירס 
.14.12.1987בתארי   
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כרוזי אלו סחפו המו רב להצטר לתנועת החמאס שכ ה היו כשטיפות מוח 

 :יור
עליה חונכו וגדלו , טה כנגד היהודי

 רי

, א אנושיות נגד ע חסר מג התבטאה במעצר של אלפי גברי
ו 

 ,

בכרוזי נטע כי המלחמה ביהודי . של אללה
 

זהו החלק ממחיר , ורעת מול הקבריכ, ה את דמי הצדיקי

ורי במורשת האסלאמית ולאו דווקא על אלה 

 

ל כרוזי הונחו 
 

רה מחתרתית ג שבועו קט 
 ."ערב

 ,

ס להדגשת 

קו דתי הקורא לשינוי פני המצב הקיי ברחוב 

 בני כלי רכב ערביי שלא בימי שביתה                 

 בתי הספר מכיוו שרכישת השכלה היא חלק       ש הלימודי ב

 ת תקיפה לרעיונות של מרי אזרחי כולל שיצאו מבתי המדרש של   

 .ת לנזקקי
 רי הערבי להפרת חוקי 

 .נופיות גנבי
 .יש להתאחד ולהשמיד את היהודי

 .בלתי פוסקות בלב ונפש מאמיני אללה
שטיפות מוח אלו נעשו בעיקר בשני מיש

המישור האחד התבטא באנטישמיות ושנאה בו
אופיי השטני , ההסתה נעשתה ללא הפסק תו תיאור היהודי. פעילי התנועה

מחרח, מוצצי הד, רוצחי הנביאי, הנה היהודי אחי הקופי".  ומעשיה הנבזיי
יי לאחר שגזלו את המולדת ואת שוללי מכ את הח,  רוצחי אתכהמלחמות

  ).1כרוז  ("…הבית
מדיניות היהודי הל"

יר…סגרו מוסדות חינו…תו חירו וגידו שמו של אללה, עינוי, הכאת, נשי וט
החלש, ג הלבמעשי אלה ודומיה הינ מטבעו של השליט מו…ללא הבחנה כדי להרוג
 ).2כרוז  (".…המתנקש ונוטר הטינה

המישור השני התבטא בפיאור שמו 
רק כ, היא רצונו של אללה המצווה עליה לפאר את כוחו ולהלח באמונה שלמה

 .יזכו בחסדיו ויגיעו לג עד
בכל יו סופגת האדמה לתוכ"

והוא רכש מהאמיני את נפשותיה , חכ, אללה יודע. השחרור וההצלה, הגאווה והכבוד
 )  2כרוז  ("…ורכוש תמורת ג עד

החמאס עמדה על ימי האיזכור הקש
יו השנה לפינוי עזה : דוגמאות לימי שביתה אלה ה כגו. "י אש"שנבחרו ע

יו השנה למותו של מפקדי, אקצאיו השנה להצתה במסגד אל, במבצע קדש
 … ועוד1948ממצרי במלחמת " האחי המוסלמי"מתנדבי 

חבילות ש: הכרוזי מהרצועה הועברו א לגדה בצורה פשוטה
 החלו הצעיריומש פוזרו בידי המתפללי כשבגדה בדומה לרצועה, במסגדי

 .לגרור אחריה את מנהיגיה הקשישי
במש תקופה מסוימת הדפיס החמאס בצו

המוטל על התנועה במדינות , לשבור את ההסגר התקשורתי", כלשונה,שנועד
ומעל עמודיו פותחו והורחבו תוכני הכרוזי, שבועו זה הופ בחשאי וברחבי עזה

 הוא א כלל סיקור נרחב של האירועי בשטחי לצד תגובות למאורעות ובנוס
בפרסו זה בלט קו נוס שייחד את החמאס והוא הלעג והבוז . אקטואליי

 .לממשלות הערביות הביקורת על שתיקת וצביעות בעניי הפלסטיני
בד בבד ע פעולות השביתה והתקוממות כנגד ישראל פעלו ראשי החמא

 .עותיה לגבי שאר תחומי החייד
פעולותיה ברחוב הפלסטיני הראו 

 :מבניה אציי כמה, הפלסטיני עד כה
איימו על פרחחי שהעזו לרגו בא&  

 .    מוכרזי
 קראו לחידו&

 .יהאד'    מהג
 גילו התנגדו&

 בהציג זאת כתעלול חסר תקווה שישקיע את הע בדכדו    ,    ארגוני השמאל
 .   וייאוש בלי להניב פירות של ממש

סו תרומו הפעילו מעדות צדקה לאי&
 הטיפו מוסר לנהגי שניצלו את התפטרות השוט&

 .    התנועה
 איימו על כ&
 הדגישו שוב ושוב כי כעת &
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עול הדימויי והסמלי של החמאס היה שונה לגמרי משל שאר התנועות ברחוב 
אות ניסו הגופי השוני להציע , שכ במקו תגמולי חומרייהפלסטיני 

, תיקו נזקי בידי מתנדבי, מקומות תעסוקה: למשתתפי ההתקוממות כגו
הציע החמאס א ורק פיצוי רוחני ובניית , הפחתת דמי שכירות ומניעת פיטורי

, בפניו בניית צבא של מאמיני ששערי ג עד נפתחי זהות מוצקה לאוכלוסייה
 .שאי שו שיג ושיח עמה, ישראל תוארה כישות שטנית נוראה מ הנאצי

 והאסלא הוא שיטת משפט. החמאס יונקת את כוחה הגור והעצו מהאסלא
אורח , ספרות, היסטוריה: בהיותו תרבות… ולא רק דת המבוססת על עיקרי אמונה

האסלא . י היתר ג דתהוא ב, מערכת חברתית ומדינית, משפט, מקור גאוה, חיי
כל המושגי . בי פוליטיקה לדת, אינו מבדיל בי העול הקדוש לעול החילוני

, ביניה ג ניגודי שקשה לגשר עליה, הבסיסיי בהל המחשבה המערבי, הללו
 ועל כ מאמיני האסלא הלכו שבי אחרי החמאס 14,ה מושג אחד ואחיד באסלא

 .והאידאולוגיה שלו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ש, ש 14
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 המנגנו הצבאי בתנועת החמאס
 

 :הוראות החמאס לפעיליו
היה להעמיד את אנשיו על , אחד היעדי המיידי של החמאס שהיה ארגו מחתרתי

ובראש ובראשונה ההכרח לקיי , חומרת הסיכוני שצופנת לה הירידה למחתרת
 .משמעת חמורה לשמירת סודיות

 הסבירו אנשי 1988 ג ככרוז בעותקי רבי בפברואר בתדרי בכתב שהופ
 . כ"החמאס לאנשיה אי לנהוג מרגע שזומנו לשיחה ראשונה אצל השב

התדרי אומר כי איש המודיעי הישראלי מבקש תחילה לבחו את יכולת עמידתו 
יצעק ויאיי , יעורר בו פחדי מעינויי, לכ הוא יית לו להמתי שעות, של הצעיר

יאסור את צאתו מהאר ויפגע בפרנסת משפחתו , ל הצעיר כי לא ייגש למבחניוע
 . כשהמטרה היא לעצב את הצעיר ולהכניעו

ולהיזהר , על כ חובה על כל אנשי החמאס לא לתת לפחדי להשתלט עליה
 .  בתשובת ג לשאלות מנומסות של החוקר

שירותי הביטחו בנוס קובע התדרי כללי התנהגות ברורי לאנשיו ע 
 : הישראלי

 .ענה בתשובות קצרות השתדל שיהיו בכ ולא& 
 .הראה כאד קשוח& 
 .אל תית לו שו ידיעה& 
 .אל תמסור הצהרות כלשה& 
 .אל תסכי לפגישות נוספות& 
 .אל תאכל אצל& 
 .ספר על הפגישה להורי וחברי כדי שיעזרו ל& 
 .ת לה הרגשה שאתה שונא אות& 
 .ל תפחד מאיו לעצור אותא& 
 

, כ מנסה לתמר אנשי להלשי בעזרת סמי שוני"התדרי א טע כי השב
וכ בעזרת בחורות , צילומי של נערות בבגדיה התחתוני ואיו בפרסומ

, לפיכ על ההורי לדאוג לבנותיה שלא יאחרו הביתה, שמפתות את הגברי
ועל הגברי להיזהר מפני נערות קלות דעת , ושלא יופקרו לבד בחנויות השונות

 .שיוצרות עימ שיחה ברחוב וממשקאות אלכוהוליי
בכרוזיה דובר . ההקפדה על המוסר הפכה בחמאס מחובה דתית לנשק המחתרת

שמעמדו נחות עוד מאלו שמלכתחילה קרובי " דור של מלשיני"הרבה על 
 . ליהודי

 עמודי מטע נציגי החמאס 16ת  הודפסה לראשונה חוברת ב1988בספטמבר 
 ."האד מול החקירה והעינויי'לוח הג"בקפריסי ושמה 

לחנ את , "בחוברת זו נעשה מאמ להפיק לקחי מעשיי מכישלונותיו של אש
 .אנשיו לגלות קשיחות עור והסתגפות בתנאי מעצר

המיטו  בחקירות "בחוברת זו נטע כי ההודאות המפורטות שהוצאו מפי אנשי אש
והכל עקב התמוטטות מהירה של , אסונות כבדי על המאבק המזוי בישראל

על מנת שדבר זה לא יקרה א לחמאס על אנשיה ללמד עצמ לדעת . הנחקרי
וכי א יעשו כ שכר יהיה כשכר הנופלי בקרב על קידוש , לסבול עינויי גו ונפש

 .מד הרבה לדבר בשבחהאללה שכ סבלנות בשפע היא מצווה דתית שהנביא מוח
אלא א תרתיע אחרי , מסירת הודאות לא רק תחשו את הארגו הקיי

ותחליש את האמונה בעדיפותו של המאבק האסלאמי על פני , מהצטרפות אליה
דינו כמי שנמלט מקרב וא חמור , מי שבורח מפני עינויי. הקבוצות החילוניות

 . לאויבמכ שהרי מי שמסגיר את סודותיו הופ סייע
רצו ברזל ואמונה , לא נוכל לטעו כי האסלא חזק מהחילוניות א לא נוכיח זאת בפועל"

 . הל חשמלי ואיומי, מלקות, יספיקו מול גזילת שעות שינה
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אי זו תביעה מוגזמת ממי שנכנסי לשדה המערכת מתו רצו להקריב את חייה שכ 
 15." אללהכוחו של האויב תפל ומבוטל לעומת חסדו של

יחד ע דברי אלו נטע בחוברת כי ישראל חוששת להפליג בעינויי גופניי 
וכי היא , המשאירי סימני על גו הנחקרי שהרי היא שומרת על זכויות האד

אלא רק חותרת כדי להשיג , אינה מעונינת להרוג את השבוי ולפתוח מעגל של נקמה
 .   מידע

א א יציג , נחקר להאמי כי חבריו נשברו והודוהחוברת ממשיכה ואומרת כי אל ל
וכ עליו להיזהר , לראווה כמה מחבריו של הנחקר או הודאות חתומות בחתימת

כ סוכני ערבי "מפני חבריו לתא המעצר שכ לעיתי קרובות משגר השב
 .המתחזי לעצירי ביטחוניי לימודי ניסיו

 
יחות ויותר כושר עמידה בעת החקירה בדיעבד התברר שאנשי החמאס גילו יותר קש

הכחשותיה היו פחות פריכות מאלה שנשמעו מפי תומכי השמאל . מכל קודמיה
 16.ובבתי הכלא ה גילו הסתגלות וכושר מנהיגות" קציעות"וג במחנה , "פתח"וה
 

 :הקמת המנגנו הצבאי 
חמי  כלומר לו,"אהדי פלסטי'מוג"המנגנו הצבאי של החמאס שכונה במחתרת 

'  כשהשיח1987ביוני , הקודש של פלסטי הוק כחצי שנה לפני פרו האינתיפאדה
 .יאסי החליט על הקמת זרוע חדשה בתנועת החמאס

 .יהאד והלחימה'זרוע זו תפקידה היה לנהל את פעולות הג
המנגנו . יאסי הורה להתחיל באגירת נשק וגיוס חוליות לביצוע פעולות טרור

הוא פיקח , יאסי עד לפרטי הקטני' נפרד תו התערבות שיחהחדש נבנה כאג 
 .על גיוס הפעילי וצייד אות בנשק וכספי

 
 

ובדר כלל עשו , תחילת פעולותיה של המנגנו הצבאי בחמאס היו חובבניות
פעולות אלו לא הניחו את דעת של חברי החוליות . שימוש באמצעי מאולתרי
הנחת מטעני חבלה וירי מרחוק אינ , י תבערהאשר סברו כי יידוי בקבוק

ולש כ טענו כי יש לעבור , אפקטיביי מספיק בגרימת זעזוע לאוכלוסייה היהודית
ותהייה בעלת תהודה רחבה , לפעילות טרור ממוקדת שתתבצע בתו תחומי ישראל

יותר כשרבי מהמטיפי מקורבי החמאס חדלו מלדבר בלשו רמזי ובעזרת 
 .והחלו להאי במפגיע להכות בישראל, חר ההיסטוריה המוסלמיתמובאות מש
 נתפסו צעירי חמאס שביצעו פיגועי חבלה ללא אישור מיאסי 1988בחודש מר 

אול ביולי כבר שיבח שבועו התנועה בהרחבה את הצעיר העזתי שדקר , ועוזריו
 .בסכינו סוהרי בעת ביקור בכלא

                                                           
235' עמ. 1990,  הוצאת שוה."אינתיפאדה ". זאב שי ואהוד יערי 15 236. 
 ש. ש 16
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הפעלה באמצעות כבל חשמלי ארו ליד מוכני ל, בהמש התגלו מטעני חבלה
 .וכ חברי מחולית החמאס שתכננה לבצע את הפיגוע, צומת בית חנו

נדמה היה אפוא שאנשיו של יאסי קרובי לנטות למעשי טרור של ממש 
 .התקשה למשול בה' והשיח, כשהצעירי לחצו על יאסי

 שירותי הביטחו בישראל ערכו גל מעצרי לאור גילויי הטרור בקרב פעילי החמאס
אול גל זה לא היה בכוחו לשי ק לפעילות ,  פעילי חמאס120נרחב בו עצרו כ

י העברת מסרי "מנהיגי התנועה המשיכו להפעיל מהכלא חוליות טרור ע. החמאס
 ...קביעת סימני קוד בי חברי החוליות ועוד, בפתקי שהועברו בנשיקות מפה לפה

 בתחו היה סלאח שחאדה שג מכלאו הוסי למלא את תפקידו כראש הבולט
הכשיר את אנשיו , 101שחאדה שש הצופ שלו היה . הזרוע הצבאית של התנועה

לאגור נשק בסליקי לקראת שימוש בעתיד כשאת הכלי נהגו אנשיו להעביר מיד 
 .ליד דר אנשי שלא הכירו אחד את השני

ברי תנועת החמאס שיתקו במידה רבה את הפעילות גלי המעצרי שנפשטו על ח
, המאורגנת והמכוונת של התנועה א הזר הדתי ההמוני נשאר קנאי לעמדותיו

 .ונחוש להמשי בהתמודדות כנגד ישראל
. במערכת היחסי בי החמאס לישראל  יצרה שינוי1992 עליית המער לשלטו ב

 ויתרה ישראל על 1993 טינית בבהסכמי אוסלו שנחתמו בי ישראל לרשות הפלס
 כשראשי הביטחו הישראלי סמכו על הבטחתו של ערפאת לפעול נגד 17זכות המרד

ובכ יצרו את המקו היחיד בעול שבו מובטחת לטרוריסטי מוסלמי , הטרור
כעת לא היה לאנשי החמאס דאגה מפעולות תגמול . חסינות מפני תגובה ישראלית

לחמש את רוצחיה ולקבל את החוזרי ,  את מזימותיהוה יכלו לרקו, ישראלי
 .ללא כל חשש

בנוס ישראל שיחררה אלפי טרוריסטי כלואי והתירה לה להיכנס לשטחי 
 .אלה כשרבי מה נטלו מיד את נשק וחזרו לעיסוק היש

יהודה , ממשלת ישראל א חימשה את הטרוריסטי כשאפשרה להזרי לעזה
לה אלפי כלי נשק שמצאו את דרכ עד מהרה למאגרי המיליציות ושומרו ללא הגב

 .והטרור
, אוטונומיה זו הקלה על התרחבות מומחיות מיוחדת של האסלא הפונדמנטליסטי

העובדה שקנאי אלה שוטפי את מוח של הצעירי . והיא התקפת מתאבדי
בש להקריב את עצמ ואת קורבנותיה על מזבח התהילה של אללה המכונה 

היא זו המביאה לגל זוועות ורצח בקרב ,  מוות בשליחותו של אללה"אסתשהאד"
 .ישראל מצד פעילי התנועה א במחיר נטילת חייה שלה

התקפות הרצח והחבלה מצריכי חומרי נפ ותכנו מתוחכמי למדי נעשות רק 
בי , ועובדר כלל מער של עומד מאחורי מבצעי הפיג, לעיתי רחוקות על יחידי

דאגה שיגיע למקו הפיגוע מבלי להיתפס , בחירת המטרה, א בהדרכת המפעילי
ועשית פולח לשמו , ובי א בדאגה למשפחתו לאחר מותו, ל בזמ הפיגוע"י צה"ע

 .ומצעדי הלוויה מפוארי
 מחבלי סוני של החמאס לדרו לבנו 400  גירשה ממשלת רבי למעלה מ1992ב

אול אלה נפגשו ע עמיתיה ,  תופעת הפיגועי בישראלבמטרה למגר את
השיעי והחיזבאללה ששמחו להדרי אות באומניות הטרור כמו הפעלת מכוניות 

הייתה זו עלייה חדה ברמת של . תופת וייצור חומרי נפ למשימות התאבדות
 .פעילי החמאס כעת לחולל רצח המוני בקרב ישראל

 
 
 
 
 

                                                           
ישראלי להכנס לאזורי בעלי אוכלוסיה פלסטינית ולעצור זכות המרד היא הזכות של גורמי הביטחו ה 17

 .ש מבוקשי הפוגעי בישראל
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לאחר לח בינלאומי על ישראל  , וחזרו לאר זמ מה לאחר מכמחבלי אלו ה

ואול כצפוי רבי מהשבי חזרו , בתמורה להתחייבות בכתב שלא יעסקו בטרור
 "המהנדס"מיד לעיסוקיה ברצועת עזה ובהנהגת של יחיא עייש שנודע בכינויו 

וע ראש הזר, ומוחמד ד, האחראי הראשי ליצירת אלפי פצצות ומטעני חבלה
  .גבו מחיר דמי כבד בישראל, הצבאית

 יחיא עייש מוחמד דף

הסכי החמאס למת 
 הדרגי הזוטרי 
דבר , יחוד בשורותיה

ת בפיצו אוטובוס 
מאס בפני ערפאת 

. להיעצר או להיכלא
 .צנו להתנותאר
כלי נשק ומטעני , ת

 למיניה וחומרי נפ 
 .ל המפעילי

 מעבדת נפ ענקית 
 כימי הניתני 

ת לייצר קילוגרמי 

ופעלו בידי מחבלי 

                                           
 .117' מ
 
 בו "על א הסכ אוסלו ודיוני ממושכי בי החמאס לאש
המשיכו, את הטרור כדי לאפשר לערפאת להרחיב את שלטונו

שבתנועה לבצע פיגועי כשהתנועה סובלת מחוסר תיאו וא
 לכ נית לראו18דוגמה. סר שליטה בפעולותיהאשר הביא לחו

אירוע שהתרחש למרות התחיבות הח,  1995ישראלי ברמת ג 
 .שלא יעשה כ

, מבצעי פעולות הטרור בתנועת החמאס אינ חוששי למות
המלחמה בש אללה חזקה מכל עינוי חומרי שיכול הממשל ב

ה מרכיבי פצצו, לפיכ במסגרת החומרי הניתני בידיה
ברזלי שוני, מסמרי, הפצצות כוללות בתוכ ברגי. חבלה

רבי עוצמה אשר מוכני במעבדות סודיות ואפילו בבתיה ש
כ הפלשתיני על" לכ נית לראות מפשיטה שער השב19דוגמה

ב במעבדה זו נתגלו טונות של חומריי, 1997של החמאס בשכ
ומה ני, להשגה בבתי מרקחת בחנויות לדשני ובבתי חולי

 .של חומרי נפ
מעבדה זו כמו רבות אחרות שנתפסו על ידי כוחות הביטחו ה

 . יחיא עייש, "המהנדס"מרבית תלמידיו של , ומנימי
 
 
 
 
 
 

                
ע. 1994 .ספרי חמד, הוצאת ידיעות אחרונות . "מלחמה בטרור". בנימי נתניהו 18
 .7' עמ, 2.8.2000, "ידיעות אחרונות " 19
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שוטר פלשתיני מציג 

מעבדת נפ של החמאס 
 .1997שנחשפה ב

 
 אויב "דבר שיביא לפגיעה ב, הרג המוני ככל שנית, מטרת של המפעילי היא אחת

החמאס מלממש את פעולות הטרור 

רורה לכ נית לראות את תופעת המחבלי המתאבדי המאמצי 
ת 

פיקד מאז שנת , א יונס

 
יב 

מו 

הוא . א לדבר על יכולת הביצוע

תארי את חוסר ההומניות מלהל תיאור של מספר פיגועי לה ד אחראי ה
גוע 

חוסר 

ברחבת בנייני האומה .  בבוקר06:05, יו ראשו. '94 בדצמבר 25, בנייני האומה

קרב 
שקל 

 
א בשל תקלה התפוצ ליד , כי המחבל התכוו לפוצ עצמו באוטובוס מלא חיילי

                                                          

 .פחד ופגיעה במורל, יגרו לו סבל, "היהודי
ככל ששירותי הביטחו הישראלי מקשי על 

ה כי הארגו מסגל לעצמו שיטות חדשות ושונות לביצוע כ נרא, בה הוא חפ
 .מעלליו

כדוגמא ב
ונושאי על גופ א, לעצמ חזות אירופאית מהודרת ותעודות זהות מזויפות
 .הפצצה ובכ יכולי לחדור ללב ההמו היהודי ולהתפוצ

תושב מחנה הפליטי בח, 37 ד ב מוחמד דיאב איברהי
 ועד כליאתו לאחרונה על ידי המשטרה הפלסטינית על הזרוע הצבאית של 1994

הוא זה שתכנ בי היתר את חטיפת ורציחת של. "די אל קאסעז א"חמאס 
 אב בתל5את הפיגוע בקו , ל"שחר סימני ואריה פרנקטל ז, החיילי נחשו וקסמ

 שלח מחבל מתאבד להתפוצ בתחנת אוטובוס בבנייני 94ובדצמבר , 94באוקטובר 
 ".המהנדס", ד פעל בעיקר מחבל עזה והיה מפקדו הישיר של יחיא עייש. האומה

וחידש את פיגועי , נשבע ד לנקו את דמו' 96לאחר חיסול המהנדס בתחילת 
פיגועי שגר,  באותה שנהבפברואר ובמרס, 18 פעמיי בקו התופת בירושלי

 .למות של עשרות אנשי ולפציעת של מאות
לד יש יכולת השרדות ומנהיגות בלתי רגילי של

י הרשות הפלסטינית "  ע2000ד נתפס בשנת . איש שטח כבר הרבה מאוד שני
אי מה להיות ":ל המשטרה מזהיר"א למרות זאת אס חפ מפכ, ונשלח לכלא

 20".ללא ספק, בזמ שד בילה בשטח הוא גידל יורשי. רגועי
 

שבלב ראשי החמאס השולחי את המחבלי המתאבדי מתו מטרה ברורה לפ
מה שיותר וזאת על מנת ליצור תהודה רחבה כ, בישראל בצורה הקשה ביותר

התיאורי מובאי על מנת להמחיש את . למעשיה ולגרו סבל רב לישראל
מ והקלות שבביצוע הרצח ואת תחכ, האנושיות שבמעשי המחבלי המתאבדי

 21 .ההרסני בתושבי ישראל
 

ל המתינו כמה מאות חיילי אפופי שינה להסעות ובתחנה המרכזית שממו
משופ ולבוש בהידור שהת, איש מה לא ש לב לגבר מבוגר. לבסיסיה

איש לא חשד כי תיק הצד התמי שנשא על כתפו מכיל חומר נפ במ. למקו
הגבר המעונב פסע לעבר תחנת . של שמונה קילוגרמי מעורב ע מסמרי פלדה

כוחות הביטחו מעריכי. מת על המדרכה שממול בנייני האומההאוטובוס הממוק

 
 .18'  עמ19.5.2000 "עיתו ירושלי 20 “

12'  עמ19.5.2000 עיתו ירושלימתו תיאור הפיגועי הובא  21 18. 
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המחבל המבצע .  איש נפצעו13. ובכ נמנע אסו כבד עוד יותר, תחנת האוטובוס
 .היוז והשולח היה מוחמד ד, היה אימא ראדי

 
צומת .  בבוקר06:44, יו ראשו', 96 בפברואר 25

שבוע אחרי הפיגוע 

בצינת . שרי ישראלהרחובות יפו
 דקות 40כ.  בדרכו לתחנה המרכזית18עמד אוטובוס קו , בצומת המרומזר, הבוקר

 

 
השגרה חוזרת ההוא,  במרס3

. ה את דרכו אל התחנה המרכזית עוש18קו , 06:04, רחוב יפו, יו ראשו. למסלולה
צומת . ה

 
 

תו , עור
 נתמכת בארצות וגורמי עויני לישראל הזרוע מגדלת לה לוחמי מיומני שהיא

ד 

 
 

סיפור זה מובא בפרוטרוט בנספח על מנת לאשש עד כמה מעשיה של התנועה 
אולוגיה אשר שובה אנשי שאינ נמני יאיד. אולוגיה עמוקהימעוגני בדת ובאיד

                                                          

מאחוריו . דר שכונות העיר, לפני כ יצא מצומת פת ואס נוסעי בדרכו הארוכה
. אוזניי נשמעמחריש , פיצו אדיר. בדר לשכונת רמות, 36נסע אוטובוס קו 

 ומכוניות פרטיות סמוכות נפגעו א ה מגלי36קו , האוטובוס נקרע לשניי ונשר
 . פצועי50 הרוגי ו24, כל הנוסעי נפגעו. ההד האדירי

 

. הפחד כבר כמעט נשכח. 

חיילי בדרכ חזרה לבסיס ואזרחי בדר לעבוד,  נוסעי יושבי בו25כ
האוטובוס אוס כמה אנשי . לב ירושלי, שלומציו המלכהחשיהרחובות יפו

עולה , על פי עדויות, בתחנה זו. בתחנה שמול בניי הדואר המרכזי וממשי בנסיעה
הוא נכנס פנימה ומפעיל.  קילוגרמי של חומר נפ15מצויד ב, המחבל המתאבד

האוטובוס המרוסק נוסע עוד מספר מטרי, במרכז האוטובוס, מיד את מנגנו הנפ
 .שבעה אחרי נפצעי באורח קשה,  הרוגי כולל המחבל19. ונעצר

 
הזרוע הצבאית של החמאס משתכללת ומתפתחת ע השני לאי שי

 .ונועזי בעלי הכשרה קרבית המסכנת את הציבור הישראלי יותר מבעבר
מחא יונס ומחמ) 26(עברי 'הי מחמד גא לכ אנו רואי בסיפור של אבר22דוגמה

 .ל ממשש" מכונות לחימה"מעזה שהיו אמורי להפו ל) 25(עאדל חל 

 
 .13' עמ, 8.8.1999, " שעות24"המוס , "ידיעות אחרונות" 22



 24 

מכונות "ע שולי החברה הפלסטינית ובעזרת מדינות ערב השונות הופכי ל
 .עד חורמה" ניהאוייב הציו"של ממש אשר תפקיד להכות את " לחימה

, סיפור מראה כי תנועת החמאס השתכללה לאי שיעור במידת ערמומיותה
 .ויכולתה לפגוע בישראל, תחכומה

עברי וח ה רק שניי מאנשי הזרוע הצבאית של החמאס שהיו אמורי ל'ג
הדור הבא שיוביל את פעילות הטרו

היות 
ה היו . ר של הארגו נגד מטרות ישראליות

באללה כשמלבד 
 

 .בעלי ידע צבאי נרחב יותר ובעיקר מתוחכמי יותר, נועזי יותר
מסיפור של השניי נראה כי כיו הזרוע הצבאית של החמאס מקיימת קשרי 

וכי הארגו הול והופ דומה לחיז, הדוקי ע החיזבאללה ואירא
עוברי אנשיו ג הכשרה בפעילות, האימוני הצבאיי המורכבי והמתוחכמי

  .טופוגרפיה וניווטי, דיעיניתמו
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:ראיו ע מחבל מתאבד
 

 23  
שנלכד חי על ידי כוחות " חולית טייבה"הוא מחבל החמאס היחיד מ) 28(ראמז חלבי 

וא וחברי החוליה האחרי נכנסו לדירה השכורה 

הוא מוגדר על ידי . כ"ב

גועי נגד ישראל 

B: 
 

 ".קסא של החמאסדי אלאני חבר בגדודי עז א"
 ? בפיגועי נגד ישראל

המאבק שלנו חייב . פלסטי
אני מאמי שהדר של אוסלו 

 

 

עולי עד כמה השפעת החמאס והאידאולוגיה שלה חודרת לתפוסי 
המחשבה של הפלסטיני עד כי ה הופכי לחייליה הנלחמי בישראל בכל דר 

ל 
י 

                                                          

 שהזמ קצר אחרי. הביטחו
החיילי קראו . כ"מ ושב"ימ, די כוחות גדולי של המשטרהה כותרו על י, בטייבה

 .באמצעות רמקולי לחברי החוליה לצאת מהדירה ולהיכנע
. שני מה נורו ורק חלבי נשאר חי, כעבור זמ קצר יצאו שלושה מחברי החוליה

הוא נתפס על ידי כוחות הביטחו ונשלח למעצר במתקני הש
 .שבידיו מידע לפיגועי רבי שעתידי לבוא" פצצה מתקתקת"ו כגורמי ביטח

מיד ע שחרורו ,  BBCכמה חודשי לפני המאורע חלבי העניק ראיו בלעדי ל
 .מהכלא של הרשות הפלסטינית בעזה מבלי שהועמד לדי
חלבי סיפר בראיו כי . הראיו עמו נער בבית הקברות האנגלי שבמזרח עזה

והבטיח כי הפי, למע המולדת" שהיד" כשאיפתו היא למות
 . יימשכו

BC להל מספר קטעי מהראיו שנער עימו במסגרת סרט דוקומנטרי של ה

 ?לאיזה ארגו אתה משתיי

הא בכוונת החמאס להמשי
בורי שלנו יימשכו עד לשחרור הפיגועי של הגי"

. להימש  עד לסילוקו של הכובש הישראלי מאדמתנו
".הכיבוש הישראלי יישאר באדמתנו לנצח. לא תביא לנו את כל הזכויות שלנו

 ?היית מוכ לבצע פיגוע התאבדות בישראל
למע המולדת ולמע הנפת דגל האסלא" שהיד"זה כבוד גדול למות כ? למה לא"

 ".בכל פלסטי
 

מדברי אלה 

והוא יגמו, ובעזרת כל אמצעי בעוד חושבי כי מעשיה ה ממצוותיו של אללה
מבחינת ישראל אי מצב נורא יותר ממלחמה באנשי שדבק. לה על כ בחסדיו

 . בכל לבב ובכל נפש כי מעשיה נכוני וצודקי
 

 
 .10' עמ, 10.3.2000, "עיתו ירושלי " 23
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 החמאס כיו
 

הוא אינו כבר ,  כי בשני האחרונות חיזק החמאס את כוחו לאי שיעור,אי ספק
קר דעת קהל שפורס זאת רואי בס, נחשב ארגו קיצוני בשולי הע הפלסטיני

 על ידי מכו המכו למחקרי פלשתיני בשכ שמצביע על 18.2.2000בתארי 
 . מקרב האוכלוסייה הפלסטינית בפיגועי טרור43%תמיכה של 

אבל בהשקפתו לא חלה , 64כבר ב , המנהיג הרוחני של החמאס, אחמד יאסי' שיח
לחמת חורמה באוייב ממקו מושבו בעזה הוא ממשי להטי למ. כל התמתנות

מבטיח להמשי במדיניות הפיגועי וא , הציוני עד גירושו מכל האדמות הכבושות
ומסרב בכל תוק להכיר במשא ומת שמנהלת הרשות הפלסטינית ע , להגבירה
 .ישראל

כ "בכ שהיא משתפת פעולה ע השב, יאסי מאשי את הרשות הפלסטינית
אוסרת עליה , ודפת אחרי פעילי התנועהר ,הישראלי לצמצו כוחה של החמאס

כל משרדי החמאס סגורי על פי חוק ועל אנשי התנועה נאסר לעבוד , ל"לנסוע לחו
 .במקומות שוני

משו שהע , א יאסי שב וטוע כי אי בכוחה של הרשות לפגוע בחמאס
החמאס שואב את כוחו מהע הפלסטיני המאמי בדת . הפלסטיני תומ בה

 ויש לו פופולריות הולכת וגואה שאפילו בקרב המשכילי עולה לאי ,האסלא
 .כ רואי לפי הבחירות באוניברסיטאות, שיעור

מציי כי בכוונת התנועה , מראשי הזרוע הפוליטית של החמאס, זהארמוחמד א
א מודה כי בתקופה האחרונה חלה ירידה בכמות , להמשי לפעול נגד ישראל

שיתו הפעולה הביטחוני בי ישראל לרשות הצליח ". לחתהפיגועי ובמידת הצ
 אנשי חמאס שהיו אמורי לבצע פיגועי נעצרו 50כש, למנוע עשרות פיגועי מתוכנני

 בפיגועי לעומת 50%והדבר הביא לירידה של , על ידי הרשות לפני ביצוע הפיגועי
 .זהאר מנמק א,"השני האחרונות

הנסיגה הישראלית מלבנו רק הוכיחה כי , לשאננותא אל לע הישראלי להכנס 
 .וכי החמאס יפעל בכל דר לשחרור פעיליו, התנגדות המזוינת היא הדר הנכונה

החמאס . החמאס ימשי להיאבק בישראל עד שתיסוג מכל האדמות שהיא כבשה
והזמ והמקו ייקבעו על ידי הפלג הצבאי של , מוכ תמיד למלחמה נגד ישראל

 מפציר יאסי ,התנועה תהיה מוכנה לפעול,  בכל פע שתהיה הזדמנות.התנועה
 24 .בפעיליו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .32' עמ, 23.6.2000, 63גיליו , כל הזמ  24
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 25הטרור מנקודת מבט ישראלית
 

 :מטרות הטרור
 .החברה הישראלית נתונה לפעולות איבה וטרור עוד משחר הקמתה

בעת ובנוס זוהי אלימות חסרת רס הנו, טרור זה סיבותיו נעוצות ברצו לנקו
קיצוני המצדיקה ומחייבת עשיית פעולות לאומימהשקפת עול הנושאת אופי דתי

 .טרור כנגד ישראל
. הטרור כנגד ישראל בכלל ופעולות החמאס בפרט אינ מקריי ואינ חסרי תכלית

מתוכנני ומופעלת בה מחשבה תחילה על ידי אלה המבקשי , ה מאורגני
 .ישראללהפגי את אוזלת ידה של ממשלת 

במעשיו ישנה , ללא קשר למניעיו של הטרוריסט הפועל או דרישותיו הספציפיות
ואי דר טובה יותר מיצירת , מגמה ברורה להשפיל את הממשלה ושירותי הביטחו

הופ לחו , במצב כזה הציבור מאבד את ביטחונו. תסכול וחשש בקרב הציבור, הל
החלחלה ,  וזאת לצד הכאב הנורא,ומפנה אצבע מאשימה כנגד ממשלתו, ותוסס

 .והאבל שחש הציבור ע כל הרוג מקרבו
לאחר שהטרוריסט יוצר פחד וחרדה בע לצד הממשלה חסרת האוני הוא פונה 

דרישותיו של הטרוריסט מקרב פעילי החמאס לא ישאו אופי . למילוי דרישותיו
ות הוא אלא תביעות מדיניות שא, מקו מבטחי וכדומה, כס: חומרי כגו

 .מתיימר לייצג
הטרור איפה הוא התקפה מכוונת ושיטתית על אזרחי להטיל מורא לש מטרות 

 .מדיניות
לכאורה מנגנו הטרור אינו מפסיד משו שא הממשלה מסרבת להיכנע לו היא 
מחזקת את ידיו ומבטיחה בכ פעולות טרור נוספות שמטרת ברוב המקרי היא 

הרי שהיא נותנת לו , צד שני א הממשלה מוותרת לוומ, רק בעצ ההרג היהודי
 . ניצחו גלוי לעי

י שולי הע הפלסטיני "ואיננה נעשית ע, האלימות הטרוריסטית אינה חסרת היגיו
אלא להפ במנגנו הרצח פועלי המשכילי שבע , כפי שרבי מקרבנו סבורי

התקפה מזעזעת ככל שה, שמשקיעי את משאביה לרצח והרג בשמו של אללה
וככל שבחירת הקורבנות מחרידה יותר והמונית יותר במקו שנחשב בטוח , יותר

האסטרטגיה של . כ מקד הטרור את מטרותיו, ומוג לישראלי הממוצע וסביבתו
פחד זה תלוי תלות . הטרור מעוגנת באמונת הציבור שנכונות לו מהלומות נוספות

ומו וכשעושה הוא זאת הוא מטיל אימה על גמורה ביכולתו של הארגו לממש את אי
 .המדינה

אלא בכניעה גמורה ולפיכ המטרה , מחבלי החמאס אינ מעוניני במשא ומת
הראשונה בלחימה בטרור היא להחליש ולהרוס את יכולתו של הארגו ליזו 

שומרי ואבטחה , י מחסומי בדרכי"זאת יעשה ע, התקפות שיטתיות כנגד ישראל
 .מעצרי וערנות מתמדת בקרב הציבור, פשיטות, סגר בשטחי, ומי אדבאזורי ה

בטרור הטופח על פנינו חייבי כלי התקשורת לנקוט מידה יתרה של ריסו עצמי 
והטרור משתמש בו , שכ במקרי רבי נבחר הקורב ללא קשר למאבק המדיני

לזכות בבימה ועל ידי מעשיו אלה , איפה כפיתיו למשו אליו את כלי התקשורת
וכ להניע את כלי התקשורת שיציעו את פרשנות , שמעליה יכריז על בשורתו
 .למשמעותה של בשורה זו

 
 

                                                           
מכת הטרור . "מלחמה בטרור" המבט הישראלית מסתמכת בעיקר על דבריו של בנימי נתניהו בספרו ודתנק 25

17' עמ. המקומי  .1994. הוצאת ידיעות אחרונות. 32
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י "ל נחט ע" כשקצי צה1992 ביוני 15 לכ נית לראות בפיגוע שהתרחש ב26דוגמה
מחבלי אלו התנו את שחרורו של הקצי על פי . פעילי הזרוע הצבאית בחמאס

 :יהתנאי הבא
 

        .יש לעמוד בלוח הזמני שא לא נהרוג את הקצי ע פקיעת המועד .1
יאסי במעמד הצלב האדו        ' שחרור הקצי ייעשה בתמורה לשחרור השיח.  2 

 השגריר השוודי והשגריר  , השגריר הצרפתי, השגריר המצרי, הבינלאומי
 .  בדר שנמצא לנכו'אנו מתחייבי לשחרר את הקצי מיד לאחר שחרור השיח .3
  .על הטלוויזיה הישראלית לשדר את שחרורו של יאסי בשידור חי .4

 
בה ה שואפי להכרה , דוגמה זו מראה איפה את מטרת של פיגועי החמאס

וזאת יעשו עד לניצחו , הצגת כוח ברבי ויצירת תסכול ופחד בישראל, מדינית
 .המוחלט על ישראל והכת עד חורמה

 
 :י בעייסיי והמוסרהפצעי הפ

, נכי, פצועי, מחיר המונה אלפי הרוגי, פעולות הטרור גובות מחיר כבד
 .של קורבנות חפי מפשע ומשפחותיה האבלות… משותקי ועוד

אלו ה רגשות , נוס על כ קיימי הנזקי שה כתוצרת לוואי לפיגוע הקשה
 מלהתקיי זמ רב לאחר החלחלה והזוועה שבאי לאחר מכ ולא חדלי, האובד
הטרור . ולמעשה ממיטי שואה א על אלה ששרדו ועל משפחות הקורבנות, האסו

נועד בעיקר לערער את אמו הציבור ברשויות וביכולת להבטיח את ביטחונ 
עצבנית ומרגישה , כ נוצר מצב שהחברה הופכת תוססת, ושלו ילדיה בעתיד

בתי קפה , מוסדות, להתרחק ממקומות ציבורייהציבור מתחיל . חסרת ישע ואוני
ולמעשה מאבד רבות משגרת , שווקי וכדומה, אוטובוסי, קניוני, ומסעדות

 .והנאות חייו
הטרור מנסה להרגיל אותנו ולהשלי ע מעשי אכזריותו כתגובה שגרתית לנסיבות 

 . פוליטיות בלתי רצויות
ובי קורבנות פיגועי התופת לאישוש רוח הדברי להל מקצת מדבריה של קר

 27:באר
' 96 בפברואר 25 שנהרגה ב19דבריו של איציק חנוכה אביה של שרו בת ה. 1

 : בירושלי18בפיגוע בקו 
זה . מצאנו ארבע אצבעות וחצי כ יד. היא התפזרה לגמרי, שרו שלנו לא נהרגה"

התה את נסעה לאבו כביר וש זי, אשתי שעובדת במחלקת לזיהוי פלילי. הכל
מצאנו ג דסקית . זה כל מה שקברנו. האצבעות שלה על פי טביעת אצבעות

באו השכני אמרו לי . היא כנראה ישבה קרוב למטע. זה הכל, מעוקמת ומסמכי
היו . חסר אוני, אפס, אני כלו? מה יש להיות שמח', עצרו את מחמד ד, תראה'

 . אב לתו המיכמו שזורקי. המעגלי מתרחבי, הטראומה נמשכת
אשתי הפסיקה . אנחנו פשוט ממוטטי. אי יו ואי לילה. בשבילנו הכל נעצר

לא יכולתי , לא יכולתי לתפקד יותר. וג אני יצאתי לפנסיה מוקדמת, לעבוד
  ."עשיתי טיפולי נפשיי ופיזיי. להמשי

 בפברואר 25ב 18שנהרג בפיצו בקו , 16אמו של אריק ב ה, דבריה של חנה גבי. 2
96': 

                                                           
11' עמ.1994 הוצאת כתר ".חמאס מאמונה באללה לדר הטרור". אביבה שאבי ורוני שקד 26 12 
12' עמ.19.5.2000."עיתו ירושלי" 27 18. 
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אי סליחה . זה עשה לי רע כל היו, הבוקר הראו בטלוויזיה את הפיגועי "
 .לעול לא. אי סליחה, ג לא בעיד של שלו , כשרוצחי ל את הב
זה . כי ברצח של הב שלי הוא גזר ג עלינו עונש מוות, לד מגיע עונש מוות
 16הוא היה ב .  אי לנו יותר שמחהמהיו שהב שלי מת. הפסיק לנו את החיי

 ".בס הכל
ששמיעתה נפגעה בשל הפיצו ,  מנווה יעקב66בת , דבריה של דבורה ורמ. 3

 :94 בדצמבר 25ב, בבנייני האומה
כמו ששפטו את , להביא אותו להישפט באר, אחד כמו ד צרי לתלות בכיכר העיר

הולכי אית יותר ע כפפות ? קאיפה הצד? למה לא, מגיע לו עונש מוות. אייכמ
, גזר די מוות. לכ ה מרימי את הראש, נתנו לה הכל על מגש של כס. של משי

 ".א פע. ממילא שלו לא יהיה. זה מה שצרי בשבילו
, 18שנהרג בדר לתחנה המרכזית בקו , 16אביו של אריק ב ה, דבריו של יונה גבי .5

 :'96 בפברואר 25ב
שיהיה לו את הכאב שהוא השאיר לי בלב ,  את מחמד ד לחתיכות הייתי חות"

 .מאז שהב שלי איננו
בטלוויזיה אמרו שהרופאי נלחמי על . אני זוכר אי הגענו לחדר מיו לחפש אותו

בסו הגיע , באנו כי לא ידענו איפה לחפש. ולא ידענו שמדברי על הב שלנו, חייו
ובשעה שמונה ועשרה הוא , ניסו ולא הצליחו, סושאמר לנו שה ני, איזה פרופסור

 ."ראינו את הגופה וזהו הכל נגמר. נפטר
 

הפחד והאבלות , היאוש, מתו דברי אלו נית להבי איפה את תחושת התסכול
 .שחשה ישראל לנוכח מעשי הטרור של ארגו החמאס
 ככל להכות ולפגוע בישראל, במעשי אלו מגיע החמאס למימוש המטרות שש לו

 ".הכובש הציוני"ובמטרה ברורה להצלת אדמות פלשתי מידי , שיוכל כנקמה
אי ספק בכ שככל שתגבר תחושת הפחד וחוסר הביטחו בקרב ישראל מפני 

תקבל תהודה , כ תבסס החמאס את מעמדה ברחוב הפלשתיני, פעולות התנועה
שעיקרה הוא אולוגיה שלה ירחבה יותר ותחזק את כוחה תו המש מימוש האיד

 .פגיעה בישראל
מדברי הקורבנות ישנ שורשי  שכ למעשיה האנטי אנושיי כפי שהובאו

עמוקי של אנטישמיות ושנאה בוטה כנגד היהודי עליה חונכו וגדלו פעילי 
אופיי השטני , הסתה זאת נעשתה ללא הפסק תו תיאור היהודי. התנועה

 .  ומעשיה הנבזיי
ועל כ קל להבי עד כמה סבל , א יו של חג לתנועת החמאסיו אבל לישראל הו

של הקורבנות המרואייני הינו זוית נוספת לחזות בכיצד משרתי מעשי החמאס 
 . ותוצאותיה את האידאולוגיה שלה
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 סיכו
 

ובדקתי מהי האידאולוגיה המוצהרת שלה , בעבודתי זו התיחסתי לתנועת החמאס
 .צד היא שואפת לממשהוכי

 .תיושאללשית מענה  כמבנה עבודתי מוגדר ובנוי 
 .הקמת החמאס: פרק ראשו

, המצב בשטחי באות שני, בפרק זה התיחסתי לרקע ממנו צמחה תנועת החמאס
וזאת על מנת ליצור הבנה מעמיקה של יסודות , מבנה התנועה ומיסדיה, הגורמי

 .גיה שלהואוליהתנועה כרקע לאיד
 .אולוגית החמאסיאיד: פרק שני

 :בפרק זה דנתי באידאולוגיה של החמאס בצורה הבאה
תחילה התיחסתי לרוח המצב ברחוב הפלסטיני מבחינה דתית שכ תנועת החמאס 

ובשל כ יש להבי תחילה את המצב , נשענת על האסלא ושואבת את כוחה ממנו
 . הדתי ברחוב הפלסטיני שנענה לקריאות החמאס

גיה המשמשת כקו מנחה למעשיה של ואולי מכ ניתחתי את אותה אידלאחר
 . התנועה ושואבת ממנה את כוחה

גיה ביססתי על אמנת החמאס תו שילוב של ציטוטי מ ואוליאת עיקר האיד
 .הקורא הממחישי את הרוח הדתית בה נכתבו הדברי

 החמאס גית החמאס בחרתי להראות את מעשיה של תנועתואוליבהמש לאיד
אלא , פעולות שאינ קשורות לפעולות הטרור שלה בישראל, בקרב הרחוב הפלסטיני

וזאת על מנת , נועדו לחנ את הרחוב הפלסטיני לנהוג בדר האסלא והמוסר
 .אולוגיה שלה לא רק מהפ הצבאי שבהימשת התנועה את האידמלהראות כיצד מ

 .המנגנו הצבאי: פרק שלישי
 : הצבאי שבתנועת החמאס בצורה הבאהבפרק זה דנתי בהיבט

תחילה בחנתי את דרישות התנועה והתדרי שלה לפעיליה כתנועה מחתרתית 
.  וזאת כדי להראות כיצד התנועה שואפת לחנ את פעיליה להפו ללוחמי, ולוחמת

התחזקות כוחו ודרכי , בהמש בחנתי את התפתחותו של הארגו מבחינה צבאית
מיומ ומוכשר מספיק בכדי לפגוע בצורה קטלנית של ממש פעולותיו עד כי הפ 

ובנוס בנספחי העבודה מצויה . בתושבי ישראל ויכול הוא לפעול למימוש מטרותיו
1992רשימת הפיגועי שהחמאס ביצע בי השני   וזאת על מנת להראות כי 1997

תיו החמאס לא רק מאמי בדרכו אלא א מבצע כל שיוכל על מנת להשיג את מטרו
וזאת , ג א הדבר כרו ברצח חסר תכלית של עשרות תושבי ישראל חפי מפשע

 ..הוא עושה בצורה שיטתית עשרות פעמי במהל העשור האחרו
 . מבט ישראליתודתהטרור מנק: פרק חמישי

כיצד נתפס סוג זה של טרור אצל גורמי הביטחו והממשל שאלה בפרק זה דנתי ב
 של נפגעי פעולות הטרור באר וקרוביה של קורבנות באר וכ ציטוטי מדבריה

וכ סיפור אישי של נערה  המופיע בנספחי העבודה שכמעט נפלה כקורב , הפיגועי
וזאת על מנת לתאר זוית נוספת של הדברי שתסביר מה בעצ , באחד הפיגועי

 ?   פעולות הטרור מבקשות להשיג והא ה בעצ משיגות זאת
 

ה נוכתי לדעת כי החמאס שוא מבסס את מטרותיו ואמונותיו על במהל העבוד
האידאולוגיה ששמה לה התנועה כקו מנחה מאוששת על כל . הדת האסלאמית

בשל כ סחפו אמנת התנועה . מרכיביה בידי הקורא ומוצגת כרצונו של אללה
ואימרות מנהיגיה את ההמו הפסטיני הממורמר והמיואש ממצבו שרובו נשע על 

ראה הרחוב הפלסטיני , דת כקו מנחה ובאללה כמושיע הגדול הישר והצודקה
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. בחמאס כתנועה הגיונית הממשת את דתו ומצוותיו של אללה לתיקו המעוות
החמאס לא הסתפק בכ ועסק בחינו הציבור ושטיפת מוחו עוד מינקות בעזרת 

. קשורתכרוזי ושידורי בכלי הת, אבות לבניה, הטפות מורי לתלמידיה
שטיפות מוח אלו יצרו דור של צעירי פלסטיני שרואי בישראל כישות שטנית 

שנאה , בנוס קיימת שנאה עזה לישראל. ובעצמ כצדיקי עושי דרכו של אללה
 .מופלה ומנוקר, הנובעת מעצ הרגשת של הפלסטיני כי ה ע כבוש

לנכו תנועת החמאס על מנת לתק את המצב בו מצוי הע הפלסטיני מצאה , לכ
לבטא את עצמה באלימות וטרור שכ על פי האיסלא ביו נגזלת אדמה 

 :וזאת על מנת להשיג מספר מטרות, לחובהיהאד 'איסלאמית הופ הג
 .כדי שיסוג מאדמת פלסטי" כובש הציוני"פגיעה ב& 
 .פגיעה בישראל כנקמה על ההתעללות בע הפלסטיני& 
 .דות הקדושי לאיסלאהשבת השליטה על כל המוס& 
 . ישראל, ליכוד השורות בפלסטי כנגד אוייב משות& 
 .הצגת כוח ברבי וזכיה בכבוד ותהילה בכל רחבי העול& 

האלימות והמעשי השטני של החמאס המתבטאי ברצח אכזרי במרוצת השני 
של מאות תושבי חפי מפשע בישראל ה רק אמצעי להשגת המטרות האמיתיות 

 . ה ונועדו למימוש האדיאולוגיה שלהשל
, על בסיס עמדות ועקרונות בוני רעיונות וצורות התנהגות ומקבלי החלטות

לפיכ מעשיה של תנועת ההתנגדות האסלאמית מובני כיאות כקיו האידאולוגיה 
 .שלה
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32 

 
 

 ביבליוגרפיה
 

 :רשימת ספרי
 

 .1991.  ההוצאה לאור משרד הביטחו"."לקסיקו אש". יר גיא בכ
 

 .1994 .הוצאת דביר. " פילגש במזרח התיכו".  זהר עזרה
 

 .1994 .ספרי חמד, הוצאת ידיעות אחרונות . "מלחמה בטרור".       נתניהו בנימי
 

 .1994.  הוצאת כתר".חמאס מאמונה באללה לדר הטרור". שאבי אביבה ושקד רוני
 

 . 1990.  הוצאת שוק".אינתיפאדה". שי זאב ויערי אהוד 
 

 .1990. הוצאת פפירוס . "האינתיפאדה".      שלו אריה
 

 
 :עיתוני ומקומוני

 
  .8.8.1999".  שעות24" מוס ".ידיעות אחרונות" 

 
 .25.2.2000". המוס לשבת "".ידיעות אחרונות"  

 
 .2.8.2000 ".ידיעות אחרונות"

 
 .23.6.2000, 63 גיליו ".כל הזמ"     
  
 .10.3.2000 ".עיתו ירושלי"     

 
 .19.5.2000. "עיתו ירושלי"     

 
 
 

 :אתרי באינטרנט
 

http://www.iap.org/politics/misc/truth.html 
 
http://www.megastories.com/islam/yassin/yassin.html 
 

      http://www.msanews.mynet.net/gateway/hamas/ 
 
http://www.palestine-info.net/hamas/ 

 
http://www.womeningreen.org/hamas.html 

 
 

http://www.iap.org/politics/misc/truth.html
http://www.megastories.com/islam/yassin/yassin.htm
http://www.i-cias.com/e.o/hamas.htm
http://www.i-cias.com/e.o/hamas.htm
http://www.palestine-info.net/hamas/
http://www.womeningreen.org/hamas.htm


 33 

 נספחי
 

 28?כיצד נית לטפל בטרור
אי ספק ששני המכשולי הגדולי ביותר בפני התמודדות ע בעיית הטרור ה 

 . רה שנית להדביר אותוושנית ההכ, קוד כל הבנת טיבו של האיו
המלחמה נגד הטרור כמו המאבק בפשע המאורג צריכה להתנהל ללא פשרות 

ולעמוד בפני הפיתוי להאדיר את מבצעיו או את עניינ או לעטות עליה מסתורי 
נקודת המוצא למלחמה בטרור פנימי כמו של החמאס היא להתייחס אליו . כלשה

כל התייחסות אחרת משמעה העלאת . שעיואל הטרוריסטי כאל פו, כאל פשע
וחתירה תחת היכולת של הממשלה להשיב מלחמה , שניה למעמד גבוה יותר

 . שערה
 דתיי אי שו משמעות לגבי מאבק לעובדה שלטרוריסטי יש מניעי מדיניי

 .פרט לכ שהיא עשויה לספק רמזי וסימני שיובילו למעצר, זה
היא ששו דבר אינו , ל שיש להדגישה חזור והדגשהעובדה המזדקרת לעיני הכו

, האמיתיות והמדומות, ושלסיבות השונות, מצדיק טרור שטרור הוא רע מעצ טבעו
 .אי כל משמעות, שמעלי הטרוריסטי להצדקת מעשיה

שכ טרור זה מנסה להרגיל אותנו למעשי אכזריות פראיי כתגובה שגרתית או 
 .בלתי רצויותנורמלית לנסיבות פוליטיות 

מדינה דמוקרטית ומתקדמת כשלנו חייבת שיהיו לה מגוו אמצעי לרדו אחרי 
 . להעמיד למשפט ולהעניש, טרוריסטי

וזאת , ישראל יכולה לפעול בכמה דרכי ומישורי לבלימת הטרור ונטרול כוחו
 :י אימו שיטות הפעולה שלהל"תעשה ע

 לבלו את הטרור משטחי שאינ  יש לעשות מאמציטרול מובלעות טרורינ .1
אבל משמשי קרקע פורייה לצמיחת טרוריסטי שהידועה , בגדר מדינות עצמאיות

 . מביניה היא אחוזת הנחלה של החמאס בשטחי האוטונומיה הפלסטינית
המאפיי לשטח שכזה הוא שהשלטו המקומי טוע כי בידיו למנוע את פעולות 

 מסוגל בהחלט לנקוט "על א שברור כי אש, הטרוריסטי הבאי מתו שטחו
א , ולא רק לשחד אות, אמצעי שוני שיביאו לפירוק הגמור של ארגוני אלה

.                                                                             הוא מסרב לעשות זאת
כי , לגת הליכוד דאזראש מפ, כבר בזמ שקד להסכ אוסלו טע בנימי נתניהו

היא עלולה לשמש … המשמעות הביטחונית העיקרית של עזה טמונה בקרבתה לישראל"
 .…ויש למנוע זאת. ……בסיס שממנו יגיחו מחבלי להתקפות טרור על אזרחי ישראל

בתגובה לכ על ארצות הברית ומדינות מערביות אחרות לסרב להעביר כספי 
א את התחייבויותיו לפי הסכ אוסלו  כל עוד אי הוא ממל"כלשה לאש

א לא ינהג כ ישראל .  מלחמה כוללת חסרת פשרות בטרורשהעיקרית שבה
 .בדיוק כש שהיא עשתה בדרו לבנו, תיאל לנקוט צעדי נגד מקורות הטרור

וזאת אנו רואי בסגר הכללי שמטילה ישראל על השטחי בעקבות פיגועי קשי 
 מעבר כניסה או יציאה מישראל לשטחי ובכ מסב נזק סגר החוס כל, בישראל

 . עצו לכלכלת השטחי א מבטיח ביטחו לתושבי ישראל
  
 .  למודיעי יש חלק מרכזי וחשוב במערכה כנגד ארגוני הטרורמודיעי. 2

ישראל מסתמכת ונשענת על שירותי ארגוני המודיעי לא פחות וא יותר משאר 
וזאת על מנת לספק אינפורמציה שוטפת ועדכנית , ותיהשירותי הביטחו שבמערכ

 .ובכ להציל אזרחי רבי מסבל מיותר, על כוונות לפיגועי
בעבודת לאיסו המידע על ארגוני המודיעי לזכור מה הפעילויות הכרוכות 

כדי להבי שקבוצות אלו עוסקות תמיד , בהקמת ארגו טרור פנימי כמו החמאס
                                                           

' עמ.עות אחורנות הוצאת ידי,"מלחמה בטרור"הצעות אלו מסתמכות על דבריו של בינימי נתניהו בספרו  28
131 148 
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במקרי מסוימי כמו . ות ובשטיפות מוח להשגת מטרותיהבהפצת חובר, בהסתה
, אלא שדווקא התבטאויות, המקרה בו העבודה עוסקת לובשת ההסתה אופי דתי

התכנסויות וביטויי דתיי שכאלה מעניקי לרשויות החוק את האזהרות 
 . הדרושות לה כדי להתייצב מול הסכנה א רק עוקבי אחריה כהלכה

יות המרכזיות במאבק נגד הטרור היא היסוס של שירותי בנוס אחת מהבע
 .הביטחו לשת שירותי זרי במודיעי שהצטבר אצל

אזהרות , אי הכוונה בדברי אלו אל התרעות על התקפת טרור שעתידה לבוא
אלא הכוונה לאות , שכאלו מועברות כיו מיידית בי כל שירותי הביטחו במדינה

 אלה "קלפי". חבריה ושיטות הפעולה שלה, גוני הטרורנתוני בסיסי על אר
מוסתרי בדר כלל משירותי המודיעי בגלל הסיבות התמונות בהגנת מקור המידע 

 .וקנאה בי הארגוני הישראלי שהפכה להרגל
העדר שיתו שיטתי במודיעי מקשה מאוד על משטר דמוקרטי שמתאמ להשיג 

והתוצאה הבלתי נמנעת היא , כוו נגד אזרחיולבדו תמונה כוללת של הטרור המ
א המשטרי הדמוקרטי רוצי להתעמת ע הטרור החדש . אובד חיי מיותר

אי ברירה אלא להרחיב את היק שיתו הפעולה המודיעיני ולצמצ את , בהצלחה
 .היק הקנאה

 
 מסיתישינויי בחקיקה שיאפשרו מעקבי ופעולות מקיפות יותר נגד אירגוני  .3

יש צור לבדוק מחדש , במדינות מותקפות פע אחר פע בגלי טרור כמו ישראל
 .את האמצעי המשפטיי המסדירי את המלחמה בטרור

יהיו כאלה שיאפשרו לשירותי , זהו דבר הכרחי שהחוקי של כל חברה חופשית
ד הביטחו לפעול נגד קבוצות שמסיתות לאלימות נגד ממשלתה של המדינה או נג

, ובמידת הצור לאפשר את האמצעי הבאי, יש לעיי מחדש בחקיקה. אזרחיה
 :בהתא למידת האיו הטרוריסטי על החברה, במלוא או בחלק

 מימו של פעולות טרור להוציא מחו לחוק גיוס כספי והפניית לארגוני טרור .1
 . יהיה עבירה על החוק, ה בתו המדינה וה מחו לה

לעיתי קרובות הקצבות " לגלח"קיימי כיו יכולי ארגוני טרור בתנאי ה
ועל כ יש , י קבוצות אתניות אוהדות או ארגוני דתיי"מקרנות צדקה שנאספו ע

 .לפעול כנגד כל מקור שנחשד כמי שמממ את אות ארגוני קטלני
 וחלהתיר את חקירת של קבוצות הדוגלות בטרור ומתכננות להפיל את הממשל בכ .2

וכאלה שנחשדות בתכנו , יש להתיר מעקב אחרי קבוצות מטיפות לאלימות
 .וכ איסו מודיעי רב עליה, התקפות אלימות ופיגועי

 יש מצבי שבה למת את התנאי המוקדמי לביצוע מעצרי במקרי טרור .3
מעצרי או חקירות למש פרקי זמ קצרי ללא צו , החרמות, יידרשו חיפושי

פיקוח משפטי הדוק על צעדי אלה . פט במקו שקיי חשד כבד לפעילות טרורשו
אבל חשוב , יכול לשמש ברוב המקרי גור מרתיע של ניצול לרעה על ידי הממשל

וזאת כדי להביא , לנסותו ובמקרי מסוימי לתת לשירותי הביטחו יד לפעול
 .לגילוי מקדי של פעולות הטרור

 
אחד מקווי המדיניות החשובי ביותר שיש לאמ   כלואילא לשחרר טרוריסטי .4

זוהי שגיאה . מול הטרור הוא סירוב לשחרר מבתי כלא טרוריסטי שהורשעו כדי
שחרור טרוריסטי שהורשעו בדי . שמדינת ישראל חוזרת עליה פע אחר פע

לפני שריצו את מלוא העונש שהוטל עליה נראית כדר נוחה ומפתה להפיג את 
אלא , המתח במצבי סחטנות שבה עלולי חפי מפשע לאבד את חייה

שחרור אסירי רק מקשיח את . שהתועלת שבכ היא במקרה הטוב רגעית בלבד
, הטרוריסטי מפני שהוא מעניק לה את התחושה כי א יתפסו עונש יהיה קצר

למות רבי מאנשי החמאס אינ חוששי מהכלא כפי שאינ חוששי , וחמור מכ
שחרור רק יוסי מחבלי למעגל הטרור כנגד , ממצוות הלחימה בש אללה

 .ישראל
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 יש לשכלל ולפתח את האימו וההכשרה הכשרת כוחות מיוחדי למאבק בטרור .5

הממוני על , באימוני נגד הטרור. של יחידות מיוחדות שיגויסו למלחמה בטרור
לחלוטי כשהמטרה היא לנצור את אכיפת החוק לומדי לנהל קרבות מסוג שונה 

מבצעי נגד טרוריסטי כרוכי לעיתי קרובות . האש יותר מלהפעיל אותה
. בשחרור בני ערובה או באפשרות של פגיעה באנשי חפי מפשע העומדי מ הצד
על כ הכרחי שהחיילי או השוטרי הנושאי בעול המלחמה בטרור ילמדו לרס 

מבצעי נגד הטרור מחייבי בדר . ל האויב אש מכרעתאת הפיתוי הטבעי לרכז מו
כדי להתגבר על המחבלי המשתמשי לעיתי , כלל יישו כוח מזערי ככל האפשר

 .      באזרחי חפי מפשע כבני ערובה ופועלי בכוונה באזורי הומי אד
מצמצ את , קיו יחידות מיוחדות הצוברות טכניקות נגד הטרור ומשפרות אות

 אחוזי הצלחה א היענות לטרוריסטי ואי 100אי הדבר מבטיח . כויי הכישלוסי
השלמה ע דרישותיה מגדילה בהרבה את הסיכו לשלו הציבור מהפעלת כוחות 

, ממשלה שמנהלת משא ומת ע טרוריסטי משגרת הזמנה לטרור נוס. מיוחדי
 .ומסכנת את ביטחו כל אזרחיה

 
י משתמשי באלימות כדי לשחוק את התנגדותו של הציבור  מחבלחינו הציבור .6

אבל בה במידה נית לחזק את התנגדותה של , ומנהיגיו לדרישותיה המדיניות
החברה לסחטנות חבלנית על ידי חינו נגד הטרור המוקיע את מה שה מנסי 

 .ומסביר את הצור בהתנגדות, מבליט את חוסר המוסריות של שיטותיה, להשיג
בו ישראל נתונה לטרור ממוש ורצו מצד ארגוני הטרור ובניה , מקרה כשלנוב

, התיעוב הטבעי של הציבור מ המסר הטרוריסטי מתחיל להתמוסס, החמאס
 .ולעיתי קרובות נוצרת לאט נכונות להיכנע לדרישותיה

הממשלה יכולה לחס את הציבור נגד הדח לוותר מול לחצי טרוריסטי 
 תדאג להכנת תוכניות חינו בענייני טרור שיותאמו לקבוצות גיל א, ממושכי

היכרות ע הטרור ודחייתו המוחלטת . שונות ויכללו בתוכניות הלימודי בבתי ספר
אלא במוב , לא במוב של השלמה, "לחיות ע הטרור"תיצורנה ציבור שיהא מסוגל 

.  מועט ככל האפשרשל הכרת מה שדרוש לחברה כדי לשרוד לאחר התקפותיו בנזק
משיתברר למחבלי שכמעט כל האוכלוסייה עומדת מאחורי החלטת הממשלה שלא 

תהא האפשרות של סחיטת ויתורי מדיניי נראית לה , לשאת ולתת עימ לעול
.רחוקה יותר ויותר  

 
לטרור יש תכונה אכזרית של התפשטות לחלל הריק שיוצרי בשבילו הסבל  

.  דוע כשהוא נתקל בפעולה נחושה והחלטיתאול הטרור ג, והחולשה
הטרוריסטי עלולי להעמיד את נחישות ההחלטה במבח פעמי אחדות לפני 

טרוריסטית שלה והממשלה צריכה להיות מוכנה להמשי במדיניות האנטי, שייסוגו
 .ג לנוכח ביקורות וקריאות נרגשות להיכנע לדרישות הטרוריסט

ה לשלול מאזרחי ישראל את החרות והביטחו שה אסור לתת לגל הטרור הגוא
 .ערכי בסיסי לחיי באר
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 29עברי ומחמד עאדל חל'עיל גאסיפור של המחבלי אסמ
 

יחד ע .  בחא יונס17עברי החל את פעילותו בחמאס כשהיה ב 'עיל גאאסמ
 בשנת .תלמידי תיכו נוספי עסק במהל האינתיפאדה בכתיבת כרוזי והפצת

 .ובסו אותה שנה כבר קוד וצור למנגנו הצבאי,  הצטר לארגו החמאס1993
בהמש החל . עברי בהעברת מסרי סודיי בי פעילי הזרוע הצבאית'תחילה עסק ג

הוא נשלח לסוד . ועד מהרה הוחלט להכשירו כלוח, לרכוש נשק עבור הארגו
 .ע בכירי החמאסונפגש , כשהוא מצויד בפתקי ובקודי סודיי

הוא שב לרצועת עזה . עברי לצאת לסדרת אימוני באירא'הוצע לג' 94באוקטובר 
אול מערכת הביטחו סירבה להתיר , להסדיר את ענייניו ולקבל הוראות מתאימות

והצליח לעבור , לפיכ זיי מסמכי באמצעות פעילי חמאס, לו לצאת לשוב לירד
 .לירדממחסו ארז לגשר אלנבי ומש 

במהל שהותו . כדי לבנות לעצמו סיפור כיסוי, עברי שהה בירד מספר חודשי'ג
ש קיבל הדרכה מאנשי הארגו במקו שהסבירו לו כי יעבור קורס צבאי ב ארבע 

בתו ההכנות יצא . ובמהל תקופה זו נתבקש לנתק כל קשר ע קרוביו, שני
 .לסוד

ע הגיע לשדה . מאס נוספי מסוד לאיראעברי ע שני פעילי ח'טס ג' 95במאי 
ה , ש, נפגשו ע פעיל חמאס שלקח אות למשרדי הארגו, התעופה בטהר

לאחר זמ קצר ". בליאלאבו"עברי בחר בכינוי 'ג. התבקשו לבחור לעצמ כינויי
, נשלחו השלושה בלווית מדרי איראני לאוניברסיטה על ש חומייני בעיר קזווי

 . במעונות הסטודנטיוהתגוררו
עברי וחבריו 'החלו ג' 96בינואר . בחצי השנה הראשונה ה למדו את השפה הפרסית

תחילה עברו שבוע של אימוני נשק בהדרכת אנשי צבא . בסדרת אימוני צבאיי
. ירי והפעלת חומרי נפ, האימו כלל פירוק והרכבה של רובי ואקדחי, איראני

שוכנו תחת מעטה , ש, בטהר" אל קודס"הצבאית בהמש לקחו אות למכללה 
במש . מדי קרב וחגור, קסדות, ניקוב'לחברי הקבוצה חולקו רובי קלצ. סודיות

טקטיקה , ארבעת החודשי הבאי עברו סידרת אימוני מפרכת שכללה בי היתר
ירי מאופנועי , שימוש בחומרי רדיואקטיביי, לימודי נשק, ואסטרטגיה צבאית

טיפול , ניווטי, אידיאולוגיה דתית, הגנה עצמית, גיאוגרפיה צבאית, ידוהר
עברי וחבריו שלא להישבר בחקירות 'בנוס אומנו ג, במטעני חבלה ושיעורי מודיעי

 .קשות ולמדו כיצד לשקר בבדיקת פוליגר מבלי להיחש
לו עברי לסוד כדי לבנות 'האימוני באירא נמשכו כשלוש שני כשבסופ טס ג

 דולר תעודה של 200רכש ב, ש, בדר עבר בהודו. סיפור כיסוי לפני שובו לרצועה
וכ נפגש ע בכירי חמאס שציידו אותו בכס ובהוראות לגבי , בוגר אוניברסיטה

נאמר , ש, בי היתר הוא הונח להגיע למסגד סייד האש. משימותיו ברצועת עזה
 .תיו באזורלו שיחכו לו הנחיות מפורטות לגבי פעולו

מאז הוא עצור בכלא . עברי לרצועה ונעצר על ידי כוחות הביטחו'במר השנה חזר ג
 .אשקלו

עברי עבר סידרת אימוני 'ג הוא כמו ג. סיפורו של מוחמד עאדל חל דומה למדי
חל יועד לשמש כקצי במנגנו הצבאי של החמאס כשההכשרה . מפרכי באירא

לימודי , צניחה ממטוס, רי לאחר יציאה מהמיי, שלו כללה שחייה וצלילה
השתלטות על מבנה תו שימוש ברימוני עש ומלכוד , כימיה ופיזיקה, מתמטיקה

 .כלי רכב ופיצוצ
המדריכי האיראני שאימנו את חל גילו לו ולחבריו כי ה אלה שאימנו את 

בהמש א . אנשי החיזבאללה לבצע כנגד מטרות ישראליות בדרו לבנו וארגנטינה
ל "בסיפורי על פעילות החיזבאללה כנגד כוחות צה" מורשת קרב"העבירו לה 
 .וניתוח של פיגועי קשי, בדרו לבנו

                                                           
 .13' עמ, 8.8.1999, " שעות24"המוס , "ידיעות אחרונות"  29
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, בהמש קיבל חל הכשרה נוספת כקצי שכללה לימודי טקטיקה צבאית מתקדמת
כדי , ע סיומו יצא חל להודו. מעקב ובליעת הודעות סודיות, שיעורי מודיעי

אחמד '  השייח, במהל שהותו בסוד נפגש ע מנהיג החמאס. נות סיפור כיסוילב
ע שובו נלכד על ידי זרועות הביטחו . בפברואר השנה שב לרצועת עזה. יאסי
 .מאז הוא כלוא בכלא אשקלו. ונעצר

ה היו מכשירי דור חדש , כי א שני אלו לא היו נעצרי, גורמי ביטחו מעריכי
ההכשרה הנרחבת שה עצמ עברו אפשרה לה להעמיד . מאסשל פעילי ח

 .לוחמי מתוחכמי ומיומני יותר מאלה שהכרנו בעבר
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 סיפור אישי מיטל פרי
 

ירושלי כידוע לא פע עמדה כמרכז אסטרטגי לפיגועי רצחניי אחד מה מובא 
 .ב של ממש באחד הפיגועיי נערה שהיתה כמעט לקור"ע

ע חברתה במדרחוב ב יהודה ,  מירושלי18בת ,  טיילה מיטל4.9.1997בתארי 
כאשר ה חלפו ליד חנויות הבזארי שבמעלה המדרחוב הבחינה מיטל , שבירושלי

דבר תמוה , בשלושה גברי בעלי חזות ערבית אשר לבשו בגדי מסורבלי וכבדי
הנערה לא . ש התפצלו,לכו בקבוצה עד בסמו לבזארי ה ה, בימי הקי החמי

היא , הורידה את עיניה מהמחבלי ואחד מה שש לב לכ תפס את מיטל בידה
באותו הרגע היא הרגישה דבר , לא איבדה את עשתנותיה ונתנה לו מכה בבט

שיחררה את ידה מאחיזתו של , מיטל שלמדה שיטת לחימה בש טאקוונדו. מתכתי
והחלה לרו כששניות לאחר מכ התרחש , בעזרת תנועה אותה למדה בחוגהמחבל 

,  הרוגי3, אז החל הבאלג בכל האזור עוברי אורח פצועי. פיצו עז בכל האזור
למזלה של מיטל היא נפצעה רק באורח קל וחייה ניצלו . פאניקה ובכי, המולה, רעש
 .בנס

קומות הומי אד וכי טראומת לאחר האירוע מיטל מודה כי היא פוחדת מללכת במ
 . מלווה אותה בכל יו, הפיגוע בו כמעט שאיבדה את חייה

 
לרצו העז לנקו , בסיפורה של הנערה אנו עדי לחוסר ההמוניות של המחבלי

אי ספק כי חששותיה של הנערה ופחדיה . ולרצוח ללא קשר של גיל מי או לאו
רל והטבעת פחד בציבור מלהסתובב דיכוי המו, ה ממטרותיו של החמאס במעשיו

בארצו וליהנות הינ מטרה עיקרית אותה שוא הארגו לייש ומדבריה של מיטל 
 30.לפחות לחלקנו, נראה כי הוא מצליח לעשות זאת
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