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 פרולוג
 

לתומ ורצח בדקירות סכי ארבע נשי ששוחחו " אללה אכבר" תק פלסטיני בצעקות 1991במרס 

, נרצח דורו שורש מירי נייח על רכבו', 92בראשו בינואר . על ספסל בשכונת קריית יובל בירושלי

' 94 באוקטובר 19 נחט החייל ירו ח ונשר בעודו בחיי וב' 93 ביולי 6 ב. בכפר דרו שברצועה

 ופציעת של אביב וגר למות של עשרי אזרחי במרכז תל5התפוצ מתאבד באוטובוס בקו 

 . שלושי ושמונה נוספי

מפיגועי נקודתיי בשטחי : דוגמאות אלו ממחישות את הטרנספורמציה שבפיגועי החמאס

 . ל ועד לפיגועי כואבי וגרימת נזקי כבדי בנפש בתו שטחי ישראל"לפיגועי ראווה בחיילי צה

ר אפשרו לחמאס לפעול ובגורמי אש, הפנימיי והחיצוניי, יעסוק במוטיבי השוני, חיבור זה

כמה שהניע אותו ואת , בחיבור אנסה לתאר את הקווי המנחי של הארגו. אשר הביאו להקצנתו

התיזה שלי תנסה להראות את חוזק של האידיאולוגיה . הארועי החיצוניי כמה שהקצי אותו

הוא משתנה בלתי " חמאס "והארגו על פני הארועי החיצוניי ולהמחיש עד כמה הארגו המתקרא 

תהיה הא מה שהניע את הפיגועי היה הארגו עצמו או שמא , א כ, שאלת המחקר. קבוע, תלוי

הא הגורמי שתוארו : כנגד ישראל וכתגובה למעצרי ולגירושי, "פעילות חיצונית כנגד אש

 . לעיל ה שהשפיעו על הפיגועי או שהיה זה מתו קושי פנימי בתו הארגו

משמעות האידיאולוגיה והבירוקרטיה הפנימית האופיינית לו , הפרק הראשו יעסוק בארגו עצמו

 . וינסה להראות אחידות אידיאולוגית לעומת שינויי אסטרטגי וטקטיי במהל השני האמורות

 לחמאס על דעת הקהל וינסה לבחו את האפקט "הפרק השני יעסוק במלחמות הפנימיות בי אש

הפרק הרביעי יביא . קסא ופועלדי אלהפרק השלישי יבח את חוליות עז א.  על הפיגועישלה

אנסה לראות אי , ל בשטחי וינסה לבחו את השפעתה על הפיגועי ולסיו"סוגיות במדיניות צה

 . ומתי השפיע הפעילות הבינלאומית על פיגועי החמאס

אשר סיפק לי את , אביבית בתו אוניברסיטת תלברצוני להודות למכו לחקר האלימות הפוליט

אשר סיפק את החומר הסטטיסטי , למרכז המחקר הפלסטיני בשכ, החומר הגולמי על הפיגועי

אשר בראיו שערכתי עימו גילה לי דברי מדהימי , מאז הסכ אוסלו ואיל ולעיתונאי רוני שקד

 .    שלא כתובי בספרי
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 פרק ראשו

 ם בלתי תלויים במחקר על החמאס בחינת משתני
 

אשר מהווי , יוצגו בו שלושה מוטיבי חשובי. פרק זה בא לש המחשת כוחה של תנועת החמאס

הבנת אלמנטי אלו תקל על הקורא . את משענתה של התנועה ואשר מתוכ היא שואבת את כוחה

ות לגבי אסטרטגיה  שכ תנועת החמאס נלחמת במספר פאזות וטקטיק, את הבנת הפרקי הבאי

הבנת המשתני שיוצגו לעיל תשפו אור על התנועה ותמחיש את . יהאד על ישראל' גברורה אחת 

 .המשתני התלויי אות אפרט בהמש

אידיאולוגיה ברורה וחד משמעית והנהגה , ארגו בירוקרטי קפדני וממודר, המשתני הבלתי תלויי

 נשמרי בקפדנות וה המפתח להתחזקותה ושרידותה של ,כאמור, שלושת האלמנטי האלו: קבועה

במסגרת הפרק אנסה לעקוב אחר שלושת מוטיבי אלו ולבדוק הא ה אכ משתני . התנועה

אבח את האסטרטגיה והטקטיקה המפעילות את , בהמש לאידיאולוגיה. בלתי תלויי

לעומת , ומדיני כאחדטע שהשלב האסטרטגי משק מצב צבאי ' קלאוזובי: האידיאולוגיה

שבה השלב , בי האסטרטגיה לטקטיקה ישנה מערכת היררכית.  השלב האופרטיבי בשטחהטקטיקה

זוהי הבחנה פונקציונלית בה השלב . הגבוה מכתיב לשלב הכפו לו את מטרת פעולתו ואת משימתו

 .1הנמו מקבל את מובנו ואת הצדקתו מ השלב שמעליו ונוצרת המשכיות בי השלבי

 

  אידיאולוגיה-חמאס 

הציר המרכזי בתפישת העול של תנועת החמאס משלב בי האידיאולוגיה המסורתית של תנועת 

 . 2יהאד מודגש על ישראל'העולמית לבי לאומיות פלסטינית תו ג" אחי המוסלמי"ה

 רואה את המערב והשפעותיו כגור שהרס את, כהתבוננות שיטתית על העול, האידיאולוגיה

השתלטות המערב . סמי ועוד, זנות, מוסריותאי, הוא שהביא שחיתות: האסלא והעול כולו

מהבחינה . מאיד, ולהתבססות הציונות בפלסטי, הביאה להשחתת החברה הפלסטינית מחד

נטולת ', אמיתית'בבניית חברה אסלאמית , "אחי מוסלמי"עוד מגלגולה כ, החלה החמאס, הפנימית

חינו , פעילות חברתית עניפה מלשכות סעד: י והחוזרת לשורשי האסלאמייסממני מערבי

טענה התנועה שאדמת , מהבחינה החיצונית. ובריאות ועד שיעורי דת וספורט במסגדי התנועה

לא רשאי . פלסטי היא אדמת וק אסלאמי לכל הדורות ולא נית לוותר עליה או על חלקיה לעול

פלסטיני או , לא מל או נשיא ולא כל ארגו כלשהו,  לא כל מדינות ערבלעשות זאת לא מדינה וא

ללא פשרות אשר יוציא את הציוני משטחי האסלא ויביא , 3יהאד' גהפתרו היחיד לבעיה . ערבי

 .לכינו מדינה אסלאמית מהנהר ועד הי

ל התרבות נתפשת כשיא חדירתה ש, בלב הריכוז הערבי, התבססותה של הציונות בשטח ישראל

מתוארת כרע , מבחינת החמאס, זאת.  היהדותא היא ג מוטיב דתי חשוב , 4המערבית המשחיתה

                                                           
 .333' עמ, )1992אביב תל(, "מלחמה ואסטרטגיה",  יהושפט הרכבי1
 .156' עמ, )בתו אסלא ודמוקרטיה בעול הערבי" (יהאד'זהות פלסטינית וג, אסלא: חמאס",  מאיר ליטבק2
 . לאמנת החמאס11 סעי 33' מע, האמנה האסלאמית ומשמעותה,  ראוב פז3
18' עמ, מיתוסי פוליטיי ערביי,  עמנואל סיו4  .הסבר על מהות מיתוס הצלבנות בעיני הערבי, 23
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הנצחי השוא לשלוט על העול כולו ועל העול האסלאמי בפרט בעזרת תככי פוליטיי 

. כ מושווית הציונות ליהדות ולנאציז כאחד. 5והשתלטויות כלכליות ועל כ מושווי לנאצי

הגעה לאומה אסלאמית , קרי, "אחי"הרי שהמטרה הותיקה של ה,  והמטרה היא פלסטימאחר

בעלת זהות טריטוריאלית , פטריוטיתנדחקה לקר זוית והתנועה הפכה לתנועה לאומית, רחבה

העימות ע ישראל אינו עימות , למרות האמור לעיל. 6הניזונה מיסודות ועקרונות דתיי, מובהקת

כאשר הזהות הטריטוריאלית הדתית הפלסטינית מתבססת על , אסלאמיא דתיפוליטי לאומי אל

המאבק :  וכא נית להבחי בדיכוטומיה שבדת בכלל ובאסלא בפרט7ירושלי כמקור הזדהות

יצר , לדידו, "אש: 8כמאבק של שתי דתות שרק אחת מה תנצח ותשלוט על ירושלי ועל כל פלסטי

דבר שמטרתו הוא איחוד בי ,  והלבישו על הפלסטיני דהיומיתוס חילוני עתיק של כנעני

המוסלמי לנוצרי החיי בישות הפלסטינית הטריטוריאלית בעוד מטרת החמאס היא יצירת 

 .9הלימה מוחלטת בי הזהות הפלסטינית לאסלא

 א, איו" אחי המוסלמי"לא היוותה תנועת החמאס או ה, כל עוד השיח היה תיאולוגי בלבד

אידיאולוגיה זאת . כאשר הלאומיות מצטרפת לתיאולוגיה נוצרת אידיאולוגיה אסלאמית לאומית

למשתנה בלתי , לדעתי, יהאד חסר פשרות הופכת'הרואה את העול במשקפיי דיכוטומיות של ג

מבחינה דיאלקטית . תלוי מאחר וכל הפעילות של התנועה מכא ואיל נסובה לפי אידיאולוגיה זו

כפי שהיה , אות אירועי רבי אשר יכלו להשפיע על שינוי זה או אחר באידיאולוגיהנית לר

 .א האידיאולוגיה עדיי נשארה קבועה, בארגוני אחרי

נקטה , יהאד האסלאמי'וכתשובה לאקטי הטרוריסטי המוצלחי של חבורת הג, ע הקמתה

, מכא. לשחרור פלסטי, יהאד צבאי כיעד מיידי וכדר הבלעדית האסלאמית'החמאס בג

העשייה המדינית אינה נוגדת את . שהאינתיפאדה מקבלת משמעות דתית ולא לאומית חילונית

א אל לה לעשייה מדינית זו מלקיי כל מגע ע ישראל מאחר , יהאד אלא משלימה אותו'הג

 .10והשלו נשלל על פי הקורא

היא לא פוסלת מהל שלבי ,  בקרובמאחר וברור לחמאס שאי היא מסוגלת לשחרר את כל פלסטי

 יכולה להיות כרוכה לאהזו " המדיניות השלבית"של הקמת מדינה לפלסטיני על חלק מפלסטי א 

 ולהחלטה 242 "בכ הדבר מהווה סתירה להחלטת האו. כגו הסדר ע ישראל, בויתור כלשהו

 מדיני ונטישת קו הליכה לקראת פתרו: '88האסטרטגית שננקטה על ידי ערפאת בנובמבר 

שבו כל הישג לאחד , חדל לראות את הסכסו כמשחק סכו אפס, בנקודה זו, ערפאת. 11האלימות

ובכ יסתיי הסכסו רב , והבי שויתורי מצידו יביאו לויתורי בצד השני, הוא מפלה לשני

                                                           
41' עמ,  פז5  . לאמנה21,22,28 סעיפי 47, 43
 .159' עמ, טרור אסלאמי וישראל,  ענת קור6

,    ל"צה, בתו הפונדמנטליז האסלאמי" (זוי מהכשרת לבבות אסלאמית למאבק לאומי מחמאס",   גיא בכור
) האומה(אסלו פלסטי ואסלו חוקי אחרי בעול האסלאמי יביאו להיווצרות המדינה , 96' עמ, )1993

 .האסלאמית הגדולה
 . לחוקה15 סעי השימוש בירושלי הוא לא מקרי , 37' עמ,  פז7
 .97' עמ, " לאומי מזוי מהכשרת לבבות אסלאמית למאבקחמאס",  גיא בכור8

, ל"צה, בתו הפונדמנטליז האסלאמי"  ( מול האסלא הפונדמנטליסטי הפלסטיני"אש",  מתי שטיינברג
 .74' עמ, )1993

 .158' עמ,  ליטבק9
. תו קבלת גושפנקא קוראנית לכ,  על ידי האמנה13מ סעי "פז ממחיש את האיסור לקיו מו , 35' עמ, פז10

 בגלל נחיתות נכפה מצב זה הראשו הוא שלו טקטי לעשר שני בלבד: בי שני סוגי שלוהקורא מבדיל 
 שלו זה נאסר על פי אסלא לצמיתותהוא שלו ע אנשי שלא שייכי לדאר אל, השלו השני. צבאית
 .הקורא
 .15' עמ, פרופיל התנהגותי: החמאס,  סלעה וג שאול משעל ואבר159' עמ, ליטבק

 .1989 בנובמבר 16, האר, זת עצמאות פלסטי הכר11
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בתו , שוהרא: המאבק של החמאס בישראל יתנהל מעתה בשני ערוצי מקבילי, מתו כ. 12השני

יהאד כללי 'אחדות אסלאמית וגיוס משאבי לצור ג, השני. "לצור החלשת ישראל ואש, השטחי

 . על ישראל

 ולהשתלט עליו "משמעו מאבק בתו הזירה הפלסטינית על מנת להיות חלופה לאש, הערו הראשו

 לאיסלומו של השתלטות עליו בצורה לגיטימית תביא לאיסלומו של הארגו ומכ ג. מבפני

משמעו של הערו הראשו הוא ג לחימה בלתי מתפשרת נגד הכיבוש הישראלי ומשתפי . המאבק

וזאת כשלב ראשו , ל מהשטחי"הפעולה עימו מקרב הפלסטיני עד ליציאתו החד צדדית של צה

משמעו גיוס כספי , הערו השני. על כל שטחי ישראל, מאוחרת יותר, מהשתלטות כללית

. מיות בכל העול האסלאמי כמו ג בניית תשתיות כלכליות וארגוניות במדינות המערבולגיטי

אשר תפקידה הוא סיכול תכנית הציונות , תשתיות אלו יבואו לצור הפעילות בשטחי

והאימפריאליז המערבי שכוונת היא להוציא את מדינות האסלא ממעגל הסכסו ע הציונות 

 . 13 הנילוס והפרתה של ישראל להשתלט ולהתפשט בי שני הנהרות ובכ להביא להתגשמות השאיפ

בתור טקטיקה שלבית , לזמ מה" לנצח"יכולה הדעוה , יהאד'בי הדעוה לג" עימות"ראוי לציי שב

במאבק נגד " לנצח"א בשו פני היא לא יכולה , )נקרא צבר בערבית(לתפיסת השלטו מבפני 

 . 14ישראל

 ארגון וביורוקרטיה

הוא מהווה אינסטרומנט לביצוע האידיאולוגיה . ארגו הוא לב ליבה ונשמתה של החמאסה

מחד והבירוקרטיה , ללא הארגו הממודר והשיטתי. אחמד יאסי' ולהמחשת ההנהגה של השיח

בעלת , לא נית היה להקי תנועת מרי לוחמנית ומיליטנטית, אשר ייבחנו בהמש, ההיררכית מאיד

מאז ימי , לתו דפוסי הארגו הקיימי. לוסייה ובפוליטיקה המקומית והבינלאומיתבסיס אית באוכ

הוכנסו האידיאולוגיה וההנהגה שנשארו קבועי במש שנות , "אחי המוסלמי"מע וה'המוג

בתו המערכת הבירוקרטית הפונקציונלית , ישניהאינתיפאדה ומתוכ נבנו מנגנוני חדשי

למרות , שנית לומר שהארגו נותר אחיד במש כל זמ האינתיפאדההחשוב מכל הוא . הקיימת

מתפקד הארגו , לדעתי, על כ. השינויי הסמנטיי והתפקודיי  השוני שנערכו בו מעת לעת

 . כמשתנה בלתי תלוי

מע 'המוג. '79מע שהוק בשנת 'כהמשכו של ארגו המוג', 87ארגו החמאס החל את דרכו בשנת 

. 15בניית החברה האסלאמית בצורה אבולוציונית, קרי, יהאד הפנימי'את תפקיד הגקיבל על עצמו 

מע והפעילו בצורה חשאית וממודרת וללא קשר 'הקי יאסי את הזרוע הצבאית של המוג' 83בשנת 

מע 'הפחד מפני סגירת המוג, הסיבה לחשאיות היתה פחד מהשלטונות הישראלי ויותר מכ. לארגו

גיוס פעילי ואימונ לקראת , זרוע זו עסקה בקניית נשק וחומרי חבלה. הזוכתוצאה מהשייכות 

, על ידי שלטונות הצבא' 84א מרביתו נתפס בשנת , הארגו אגר אמנ נשק. ל"פעולות נגד חיילי צה

בעסקת ' 85יאסי שוחרר בשנת  (16ויאסי ושאר חברי הארגו הושמו בכלא לתקופות ארוכות

                                                           
, אביבתל, האינתיפאדה: בתו בעי הסכסו(, " הנמר וחברבורותיו "פשר השינוי באש",  מתי שטיינברג12

 .188' עמ, )1992
50' עמ,  פז13  .  לאמנת החמאס32סעי , 55
, טרטגיה היא איסלו פלסטי וזאתהאס: קור מבחינה בי אסטרטגיה לטקטיקה. (52'  וג עמ47' עמ,  קור14

. פוליטיקה והגעה לדעת הקהל בדר לגיטימית ועוד, טרור פנימי: יכולה לקרות במספר דרכי, כאמור
, כלפי ישראל, האסטרטגיה הפנימית משתנה בצורה תדירה על פי הקורה בשטח בעוד האסטרטגיה החיצונית

 ).יהאד'תמיד פועלת לג
 .12' עמ,  משעל15
 .168' מע,  קור16

 6



זרוע , מע'הזרוע השנייה של המוג. ברמת מידור גבוהה יותר' 87ע זו חודשו ביוני פעולות זרו). יבריל'ג

ועסקה במיוחד בפעילות כנגד פלסטיני ששיתפו פעולה ע השלטונות ' 86הוקמה בשנת , הבטחו

 מתוק כ הוצאו פתוות על ידי יאסי המתירות את דמ או שנהגו מנהגי הנוגדי את האסלא 

זוהי זרוע ההסברה , הזרוע השלישית החלה לפעול זמ קצר לפני ההתקוממות. 17ושל פלסטיני אל

, עיתוניו ופרסומיו, הזרוע עסקה בהוצאה לאור של כתבי החמאס). התעמולה(המדינית או הדעוה 

אשר נתפסו , במשרדי אג זה שכנו הארכיוני). יאסי' שנכתבו ונהגו על ידי השיח(לרבות כרוזי 

או זרוע המרי , הזרוע האחרונה היא זרוע האירועי. ושמות הפעילי, כ"י השבעל יד' 94בשנת 

כתיבת סיסמאות על , אכיפת שביתות והפגנות, אנשי זרוע זו עסקו בליבוי והסלמת הפגנות: האזרחי

 . 18וסיוע למשפחות נפגעי האינתפאדה) שג אות ניסח יאסי(הקירות 

' כאשר בראש הפירמידה עומד השיח, יה וא בתו עצמארבע זרועות אלו פעלו במידור אחת מהשני

גיוס האנשי והנשק וא על , היה אחראי על תאו העברת הכספי, כפי שנאמר כבר, יאסי. יאסי

 .ניסוח הכרוזי וסיסמאות הקירות

גיאוגרפית הפעיל יאסי ארגו נוס אשר פעל היררכית, במקביל לארגו המאוז המתואר לעיל

הללו נחלקו , ) ברצועה7  בגדה ו5(הגדה המערבית ורצועת עזה חולקו למחוזות : כוזיתבשיטה רי

לכל . בה נכללו ערי וכפרי גדולי ומתחת היו כפרי קטני ומחנות פליטי, לתתי מחוזות

 .19ותיפקודו היה אוטונומי לכאורה' אסירי וכו, דעוה, מחוז היו ועדות תרבות

גובש גו ההנהגה כגו בירוקרטי מאורג של ', 87 לדצמבר 14 ב, זמ קצר לאחר הקמת החמאס

יאסי ולצידה ' בראשותו של השיח,  חברי7בראשה עמדה מועצת הנהגה פוליטית בת : התנועה

מערכת הזרועות הממודרות והסניפי בערי , כאמור, לציד פעלו. 20 חברי24מועצת מייעצת בת 

אשר המשי , מע'ני שאבו את כוח האד שלה מארגו המוגשני המנגנו. השונות בגדה וברצועה

שיטה זו היא דוגמא מצוינת  (21ששימש עור אנושי ולוגיסטי של התנועה, לפעול באי מפריע כמעט

 ). לריכוז הסמכויות שבארגו

ל אילצו את התנועה ללכת למסלול של דצנטרליזציה וע "המרדפי והמעצרי הנרחבי של צה

שטחי אחריות אוחדו או הופרדו בהתא לאנשי , מצב שבו השיטה השתנתה לחלוטיהשני נוצר 

יאסי הוש בכלא ' השיח, ראשית: בשלוש השני הראשונות קרו שני תהליכי בתנועה. בשטח

ב "ושה בירד ואבו מרזוק בארה'ל כמו ע"ומאז ואיל המנגנו נשלט על ידי מנהיגי בחו' 89בשנת 

לאור , ושנית, )יאסי מהווה דוגמא וגושפנקא למעשיה' לוגית של השיחכאשר דמותו המיתו(

, לוחמנית וכריזמטית אשר פעלה עצמאית בשטח, קמה הנהגה צעירה, המעצרי והתנודות בשטח

חל תהלי של ביזור נוס שגר להתרחקות הפא , תו כ. ל"תו קבלת מרות מהפיקוד בחו

 .22המקומי, מהפא האופרטיבי) ל"בחו, כאמור, שנמצא(ההנהגתי , האסטרטגי

ביצעו הזרועות השונות בעיקר פעולות של רצח משתפי פעולה בזירה הפלסטינית ' 91עד שנת 

פעולות של רציחות היו נדירות . ל"בקבוקי תבעירה וביצוע הפגנות ומחסומי נגד צה, וזריקת אבני

י כמו הרג קרוב משפחה או פיטורי ונבעו בעיקר מפעולות של יחידי הפועלי מתו מניעי אישי

ממשיכיה המקצועני של , קסאעת החלו גדודי אל', 92הפעולות הנועזות החלו בשנת . מעבודה

                                                           
 .ש,  קור17
 .ש,  קור18
58' עמ,  משעל19 59. 
 .152' עמ,  ליטבק20
 .153' עמ,  ליטבק21
 .60' עמ,  משעל22
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מבי הפעולות הראוותניות הבודדות שבוצעו היו חטיפת . לפעול בשטחי, הזרוע הצבאית

צר יאסי בשנית ועוד מאות ועל כ נע' 89ורציחת של החיילי אבי סספורטס ואיל סעדו בשנת 

 .מאנשיו

 הנהגה

אמנ לני דגל : בשילוב הארגו וההנהגה יחד ע האידיאולוגיה נית לראות מוטיבי לניניסטי

המפלגה . א התפישה שלו היתה אליטארית מובהקת, סוציאליסטית, באידיאולוגיה שונה לחלוטי

 העילית האינטלקטואלית המהפכנית ויש מורכבת מ, היא חוד החנית של המהפיכה הסוציאליסטית

מפלגת המוני רחבה ודיפוזית אינה . בכוחה לשמש מנו ארכימדי להפיכתו של סדר העול הקיי

הוא , קאדר מצומצ של פעילי, אותו אוונגרד, האליטה הזו. יכולה לעמוד בהפיכת סדר העול הזה

 .   23שינהיג את מיליוני הבורי בצנטרליסטיות

יאסי ביטא . אחמד יאסי'  השלישי של המשולש החמאסי מבוסס על מנהיגותו של השיחהקודקוד

נתנה בה נופח הירואי והפכה את דמותו למיתוס , מנהיגות כריזמתית אשר הניעה את האידיאולוגיה

היותו איש דת בעל , הראשו: היווצרות המיתוס היתה תהלי מקביל שחלה על האיש. עוד בחייו

שהצליח לאגד סביב המסגד שבנה בעזה מאות צעירי ולארגנ לכדי ארגו ממודר , שיעור קומה

היותו נכה פיזית היושב בבית הסוהר בישראל הפכה אותו לקדוש , השני. ומסודר בשליטתו הבלעדית

, למשל, ישנ מוטיבי נוספי המתקשרי ע דמותו. מעונה היושב ללא עוול בכפו בבית הסוהר

מנהיג החמאס מייצג פשטות ,  אשר נהגו כשועי עול"שלא כמו מנהיגי אש: ימוטיב המנהיג העממ

 דבר שהוסי ליוקרתו ואנושיות בכ שהוא חי חיי פליט סגפ באותו בית בו החלה התנועה לפעול

קיבל תרומות של מיליוני דולרי ממקורות שוני , כפי שאציג מאוחר יותר, יאסי. 24ולכריזמה שלו

 .  להישאר בביתו היש ולהוות סמל למאבק העממי האמיתיבעול א העדי

אז איגד סביבו צעירי רבי מבני מחנות ', 70 ברצועה החלה בראשית שנות ה' פעילותו של השיח

, וידאו, תו כ ה שרפו בתי קולנוע. הפליטי ברצועה למלחמה בפריצות ובכפירה שפשטה על עזה

אשר סיפקו שירותי קהילתיי , יאסי רשת של ועדות' יחבנה הש, במקביל. 25בתי הימורי ועוד

 ונית לומר שהוקמה רשות אוטונומית בהנהגתו "במנותק מ המערכת הממשלתית וממוסדות אש

התאגדות ועדות אלו קיבלו גושפנקא חוקית מהממשל כאגודה עותמאנית  . 'הבלעדית של השיח

ג על כוחות , כביכול, הלגיטימי, אסי למנהיגי' אסלאמיה וכ הפ השיחמע  אל'מוגונקראו אל

להוות הדמות ' המשי השיח', 85בשנת , ג לאחר שנכלא בפע הראשונה. הבטחו הישראלי

מתבצעת ההנהגה עד ימי , למעשה, כ. למרות שלכאורה שלטו בתנועה אישי אחרי, השלטת

ר לכ שהקי מסגדי רבי מעב: בתחילת האינתיפאדה התברר תפקידו החשוב של יאסי. 26אלו

פעילות שכללה . הוא היה האד שריכז את כל הפעילות סביבו, אשר היוו מרכזי לתנועה החדשה

אחריות על , 27התקשרות ע ראשי המנגנוני בעזרת דרכי קשר מיוחדי, ארגו אנשי לפעילויות

י וחלוקת למפקדי תוכ סיסמאות הרחוב והשקעת מר רב באיסו כספ, כתיבת הכרוזי והפצת

                                                           
205' עמ, )1995מרחביה (, רשות הרבי,  שלמה אבינרי23 207. 
 .155' עמ,  ליטבק24
60, 55' עמ,  מאמונה באללה לדר הטרורחמאס,  רוני שקד25 68. 
 .166' עמ,  קור26
שמות הקוד ועוד אלמנטי ששמרו על רמת המידור הגבוהה , פירוט על האשגרי המשלשי, 103' עמ,  שקד27

 .של התנועה
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האיזורי ה לצור בניית בנית קאדרי ללחימה וה לצור העברת כספי למשפחות חללי 

 .28האינתיפאדה

, יאסי להיות המנהיג הבלתי מעורער של החמאס' ממשי השיח, בלה ונלסו מנדלהכמו אחמד ב

יאסי התנתק , ב"לארהלמרות שההנהגה בפועל עברה מאוחר יותר לירד ו. 29אפילו בשיבתו בכלא

עדיי הוא נותר סמל לפלסטיני רבי הרואי בו אישיות לאומית ודתית , מהשטח כמעט לחלוטי

התיר ' 87רק במחצית השניה של דצמבר : מנהיגותו נראית בבירור ע תחילת האינתיפאדה. 30כאחד

וה והתרביה שלב הדע, כאשר עד אז דגל בעקביות בשלב הראשו, יהאד הצבאי'מעבר לשלב הג

 .31והקי את החמאס, )החינו(

הוא ראה נכוחה את המפה והבי שלח , למרות שלא האמי במאת האחוזי במעבר לאלימות

קרע בי הדורות ובריחת , הפעילי וקצב התפתחות המאורעות יכול להביא לקרע ע הפעילי

ההנהגה (מ "בי שהקמת הקויאסי ג ה. פעילי מתו התנועה לתנועות הדוגלות בטרור ובאלימות

 ומדרגה להשתלטותו הבלעדית על "יכולה להוות יתרו לאש) "הלאומית המאוחדת בהנהגת אש

ומול , ישראלימול האויב היהודי, לאומי ודתי, זוהי התייצבות במאבק כפול. הרחוב הפלסטיני

הגה מדינית מיד לאחר הקמת התנועה גיבש יאסי מועצת הנ. 32הלאומיתהאליטה הפלסטינית

החמיר את כללי המידור וג העביר את , מילא את השורות, בראשותו וע מעצר הפעילי המרכזיי

א , נראה שמוקדי הכוח עברו לגדה', 89במאי , עד מעצרו. סמכות כתיבת הכרוזי לסני שישב בגדה

" יאסי' גנת שיחועד בינלאומי לה"הוק למענו , המשותק הפ לסמל' השיח: מעצרו החזירו לכותרות

כרוזי שיצאו בשטחי קראו לאמנסטי , שפרס את פועלו ואת התנהגות הממשל כלפיו בעול

המשותק ומפגשי היסטוריי נערכו בי מנהיגי ' ולממשלות העול המערבי לפעול להצלת השיח

' ש ע השיח"אשר גולת הכותרת היתה פגישת חבר הכנסת האש מחמיד מחד, ח לחמאס"הפת

 . 33י בכלאיאס

א יאסי עדיי נשאר הדמות , ב"מרזוק בארהע היכנסו לכלא עברה ההנהגה בפועל למוסא אבו

דמות אשר מבצעי הפיגועי מקדשי והחוטפי שואפי לבצע פיגועי , הרוחנית ומייסד החמאס

 .מיקוח על מנת לשחררו

 

 פרק שני

" יחסים עכורים ובחירות מקומיות : ף וחמאסאש

                                                          

 ת מפתח לבדיקת השפעתןשתי נקודו
 

 מלחמת המפרץ

העמקת האחיזה באוכלוסייה הפלסטינית היא ראש הח של המאבק המתנהל על ההנהגה בי הזר 

אחיזה חזקה משמעה עור כלכלי חזק אשר יממ הקמה ואחזקה . הדתי לזר הלאומי הפלסטיני

 
 .167' עמ,  קור28
 . 1993 בינואר 1, האר, "קפה תוצרת חברו",  עקיבא אלדר29
 .ש,  בכור30
 .223' עמ, אינתיפאדה,  אהוד יערי וזאב שי31
 .152' עמ,  ליטבק32
 .143' עמ,  שקד33

 9



. 34מי החיי בשטחיחברה ורווחה אשר יאפשרו מעורבות בכל תחו, שוטפת של מוסדות חינו

הענקת סיוע מתמיד לנפגעי ויתומי , א תחזוקת, אמנ מוסדות החמאס הוקמו במהל השני

 "עד מלחמת המפר קיבל אש. שכר ועוד הצריכו ממו רב, קניית נשק וחומרי חבלה, האינתיפאדה

נסו לשטחי  אשר נכליוסיוע אשר נאמד ביותר ממיליו דולר , את מירב הסיוע ממדינות המפר

, שנאספו במסגדי בשטחי) זכאת(החמאס התבסס על תרומות צדקה . לצורכי האינתיפאדה

כנראה ; מתמיכה כספית גדולה מהפזורה הנמצאת במערב ומסיוע קט יחסית ממדינות המפר

 .35שכספי אלו הועברו ברוב למערכות הסוציאליות ולא הספיקו לפעילות החבלנית

 "במלחמת המפר צריכה להיראות בקונטקסט של התחרות שלה ע אשההשקפה שביטאה חמאס 

הפא ערביסט , החמאס נקלע בי דעת קהל התומכת ברובה בצדא חוסיי: על השליטה בשטחי

מטעמי פרגמטיי , החליטה תנועת החמאס, לבסו. ובי תלותה הכלכלית במדינות המפר, החילוני

הגבירה , מצידה, סעודיה. מערבית המובהקתבות סעודיה הפרולר, לתמו במדינות המפר, כלכליי

, עקב התייצבותו לצד עיראק, "את תמיכתה בחמאס במסגרת מדיניות שתכליתה להקשות על אש

 .  החמאסעל ידי מניעת סיוע כספי מ הארגו וחיזוק גור מתחרה 

קאי ולמרות התפייסות כנגד כוחות הפלישה האמרי, אלקראת סו הלחימה בצד, למרות התמיכה

,  קוצ לחלוטי"הסיוע לאש, נותר הסיוע הסעודי לחמאס בעינו,  לאחר המלחמה"סעודיה ע אש

 30תמיכה מסיבית של ' 92בנוס לתמיכה הסעודית נוספה בשנת . 36לרבות מיסי פלסטי השוני

 במקומה של אשר הפכה לנושאת הדגל של הטרור האסלאמי בעול, מיליו דולר בשנה מאירא

מה שקרה בפועל הוא הרעה במעמדו של . 37אשר החלה בניהול שיחות דו צדדיות ע ישראל, סוריה

, הוחל בבניית של מוסדות לאומיי וכלכליי לטווח רחוק' 90 מאחר ובראשית שנות ה: "אש

ירת  א עצ38 על הסכומי שייכנסו במש השני ממדינות ערב השונות לצור תפעול"הסתמ אש

היא ג הביאה ליכולת ירודה יותר לסייע , הסיוע לא רק שעצרה את בניית של המוסדות

אשר הציע מוסדות , למעבר רבי לשירות החמאס, לאוכלוסייה להתמודד ע האינתיפאדה ובדיעבד

 אל העובדי הפלסטיני שעבדו 300גורשו , "במסגרת ניתוק היחסי ע אש. וסיוע יעילי יותר

 מיליו דולר 400איבוד הכנסה של , הראשו: "ת המפר ובכ נגר נזק משולש נוס לאשבמדינו

שוב של אלפי לגדה יצר לח , שנית. שנשלחו מדי שנה מפועלי המפר למשפחותיה בשטחי

סגר (ל "שהיתה עצומה בלאו הכי בגלל מדיניות צה, 39עצו על שוק העבודה והגדיל את האבטלה

מרבית , שלישית. 40מ לשוק העבודה בישראל" אל עולי מבריה160טרפות ובגלל הצ) ועוצר

דבר , הפועלי הפלסטיני עברו מהמפר לירד ומצב הכלכלי הגרוע חייב את תמיכת משפחותיה

במיוחד ברצועת ,  ובפופולריות שלו"שהביא להוצאת כס רב מהשטחי ולהרעה נוספת במצב אש

 . 41ל פי רובינשטייעזה ש הגיע העוני לס רעב ע

, א בטווח הקצר, יוצא החמאס מחוזק ממלחמת המפר) בראייה לטווח ארו(ברטרוספקטיבה 

הרגש הדתי העמוק שעלה כתוצאה מהמלחמה דע לאחר ההפסד העיראקי לכוחות האמריקאי 

                                                           
 .171' עמ,  קור34
 .1998 בנובמבר 8,  ראיו ע רוני שקד35
 .ידיעות אחרונות, "ערפאת פושט יד",   רוני שקד36
 . 18.05.93/844/0003,  חצב37
 .1993 בינואר 1, האר, " מקטי את השפעתו באיזור"צמצו הסיוע הכלכלי של אש",  יוסי טורפשטיי38
 .1993 בינואר 1, רהא, "קפה תוצרת חברו",  עקיבא אלדר39
40 Jean-Francois Legrain, “A Defining Moment: Palestinian - Islamic Fundementalism", pp. 76-

77. 
 .27.1.93 בינואר 27, האר, "לא יאפשרו לסגת",  דני רובינשטיי41
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ת לא נותר אלא לקפו לעגל, אשר צפה עתיד כלכלי רע לאור מדיניותו הכושלת במלחמה, ולערפאת

לאור שיחותיו ). ברור שזו לא הסיבה היחידה לקפיצתו על עגלה זו(' 91שיחות השלו שהחלו במרס 

כמו פייצל חוסייני , ע נציגי פלסטיני לאומיי מובהקי, מזכיר המדינה האמריקאי, של בייקר

כנוע פעילות בכל דר לש, ראשית: הגיב החמאס בשני אופני', 91וחנא עשראווי באפריל ובמאי 

המאשימי , הופצו כרוזי, במסגרת פעילות זו.  ודעת הקהל הפלסטיני שמעשה כזה הוא מזיק"אש

, שנית. את עושי השלו בבגידה והתחברו ע החזית העממית והחזית הדמוקרטית לשחרור פלסטי

א מאמ זה נכשל מאחר ואנשי החמאס דרשו בחירות ,  מבפני"היה מאמ להשפיע על אש

 מכלל המושבי לחמאס תו הדגשת מדיניות המאבק 40%פ או הענקת ייצוג של "ת למלחופשיו

 לא הסכי לדבר ממה שרצו אנשי החמאס ומכא ואיל חזרו "ברור שאש. 42"דר וכאמצעי"המזוי כ

ככל שביקורי בייקר .  קיטוב ואלימותהיחסי בי השניי להיות כפי שהיו לפני מלחמת המפר 

ההסתה על ידי כרוזי והשביתות ההמוניות של החמאס ,  ג מקרי הדקירות והרצחכ רבו, תכפו

קור טוענת שמרבית הרציחות באותה תקופה נבעו מסכסוכי אישיי שקיבלו נופ לאומי. ופתח

מיוני עד ספטמבר אותה שנה היתה הפסקה בפעילות הטרור הפנימי כתוצאה . 43דתי ברוח התקופה

, האחד: במש התקופה המדוברת קרו שני מקרי רצח בירושלי. 44ירדמכרוז משות שפורס ב

שתי פעולות אלו היו . כאשר פלסטיני רצח ארבע נשי, בעשירי במרס, בשלהי פברואר והשני

שהיו , כמו רוב מקרי הרצח שאירעו בישראל לפני כ ולאחר מכ, בוצעו בסכי והתבררו, עצמאיות

כמו טבח מערת המכפלה (כתגובה על רקע מאורע פלסטיני חשוב , כנקמה על מות קרוב באינתיפאדה

בכל המקרי נתפסו הדוקרי והודו שכרוזי החמאס . או כפיטורי מעבודה, )'94 על ידי גולדשטיי ב

, במהל התקופה הנדונה. 45ה שנתנו לה את הגושפנקא לפעול וג שה לא חברי התנועה בפועל

) '92התבצעה בשנת , כושלת ג היא, השלישית(ירד לישראל התבצעו ג שתי חדירות כושלות מ

 . ובס הכל נית לומר שמרבית תשומת הלב הופנתה לזירה הפני פלסטינית

: נית לייחס טרור זה לתיאוריה של יהושפט הרכבי הדנה בברוטליות שבטרור, בנוגע לטרור הפנימי

טליזציה ולאלימות בי הארגו ובי א מביאה לברו, ברוטליות זו מופנית פעמי רבות החוצה

 . 46ארגוני עמיתי ויריבי וההיסטוריה הוכיחה שמלחמות אחי מתחילות מאירועי מעי אלו

לאחר אישור .  לשיחות במדריד"החלה התלקחות חדשה כתוצאה מהליכת אש' 91החל מספטמבר 

הפצת , הראשונה: כיהביעו תומכי החמאס את שאט הנפש שלה בשתי דר, פ"שיחות מדריד במל

בטהר שכללה את כל " ועידת הסירוב"יצירה לראשונה של , והשניה, "כרוזי המלגלגי על אש

, 10 שכונתה חזית ה, חזית זו. 47חזיתות השמאל השונות והארגוני הפונדמנטליסטי בשטחי

 מורת רוחו וביטאה את' 93וג באוקטובר ' 92התגבשה לכדי ברית נגד ערפאת והשלו בספטמבר 

 . ח"של הע הפלסטיני מהקונספציה שהתוו ערפאת ופת

שביתות והפגנות , תו התנהלות קטטות, בסו ספטמבר אותה שנה התחדשו הרציחות והאלימות

במהל המהומות היו . תקיפת תהלוכות שלו בעזה ורציחות בקלקיליה, 10 המוניות מטע חזית ה

בסו ינואר , 48ח וחמאס נוספי בדצמבר אותה שנה"נהיגי פתנסיונות לתקו את פייצל חוסייני ומ

                                                           
 .195' עמ,  קור42
 .196' עמ,  ש43
 .258' עמ,  שקד44
45 Anat Kurz, Hamas: Radical Islam, p.36. 
 .206' עמ, מלחמה ואסטרטגיה,  הרכבי46
 .260' עמ,  שקד47
 .ש,  ש48
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השיגו החמאס שיפור רב ' 92מרס ומאי , שכחו הרציחות והמהומות ובבחירות שנערכו בפברואר

דיס ובפוליטכניקו ניצחונות מוחצי במכללת אבו: '91מהבחירות הקודמות אשר נערכו בשלהי 

 בלשכת המסחר 60%,  המקצועיות השונות בחברו תמיכה ויותר בבחירות לאגודות40%, בחברו

 המושבי באגודת בכלח בלשכת המסחר בשכ וזכייה "שוויו בחלוקת הקולות ע פת! בחברו

באו למרות , המהוות הצלחה לחמאס, התוצאות הללו. 49ת בעזה ולשכת המסחר ברמאללה"ססו

ה על התחזקות הפא הדתי ו" והדבר מרמז ה על חולשת אש" רשימות של פלגי אש4איחוד 

 . רוחני

מדד הבחירות הוא מדד חשוב ביותר להבנת עלייתה האלקטוראלית ועלייה במפלס הפיגועי של 

כפי , למרות שהזרוע הצבאית. החמאס היות והוא ש את האצבע בבהירות על הל הרוח בשטחי

י שהפריפריה היא הר, כמעט ולא זוכה בנתחי כלכליי וא לא זקוקה לה, שאראה בהמש

הללו הגיעו ישירות ובעקיפי לארגוני : אירא והפזורה, שזקוקה לנתחי הכלכליי שהגיעו מסעודיה

 ברוב הצטרפו אליה רבי מטעמי פרגמטי אישיי, בעקבות זאת. הסעד הרבי של התנועה

 ולא עברו את מאחר, אשר לא נחשבו כאנשי חמאס מובהקי, אנשי הפריפריה. בגלל המשבר הכלכלי

, כאמור, ברוב, באו, 50מסלול ההיטהרות הדתית והנפשית שעובר איש הזרועות השונות של החמאס

ה .  זהו הער המוס של הממו הסעודי והאיראניוהצביעו בקלפי למע החמאס, מענייני כספיי

, ותיהשנמצאה בתוניס והיתה עסוקה בשחיתוי, הביעו בבחירות שאט נפש מההנהגה הלאומית

בנוס למוסדות הסעד של התנועה . מהמצב הכלכלי הגרוע וזאת תו קורת רוח מפעילויות החמאס

היא קיימה ג טרור אידיאולוגי נגד האויב הציוני שהתבטא בקיצוצי ואבידות כבדות בנפש 

כאשר הבחירות נותנות לגיטימציה , הקשר בי פיגועי לבחירות נראה עתה הגיוני יותר. ליהודי

ובעצ , ח לחמאס היו מלחמות על דעת הקהל"המלחמות הפנימיות בי פת. לפיגועי וההיפ

באי מנגנוני דמוקרטי שיאכפו את החוק . מלחמות על ההנהגה העתידית של הרחוב הפלסטיני

סכינאות וא ירי בי , אי תימה מדוע התפתחו תגרות רחוב, וירסנו את אנשי המחנות השוני

 .  שליטה על הרחוב בכל מחיר מטרת ברורה שהרי, המחנות

היתה קימת ' 92ח כנגד החמאס ובמאי "במקביל לבחירות המשיכו מעשי האלימות והאיומי של הפת

ח והחמאס "על מנת למנוע התפתחות זו התארגנו מנהיגי הפת. תחושה של לפני פרו מלחמת אחי

ילויי דעת משותפי בכירי מקרב שתי וג, "אמנות כבוד"במהל החודשי הבאי ונוסחו מספר 

פריצות למסגדי , אשר עוד במהלכ קורות התנגשויות רעולי פני, התנועות ערכו פגישות משותפות

 .51ורציחות בי פעילי התנועות והתנצחויות מילוליות בי ראשיה

 ,קור טוענת שהחרפת היחסי היתה על רקע התהוות הקואליציה החדשה של השמאל בישראל

 להקמת תשתית מוסדית "חלה התארגנות של אש, לאור מה שנאמר. בראשות יצחק רבי

הדתיי וחזיתות השמאל מתאחדי בדמשק לצור לחימה , ומ הצד השני. לאוטונומיה העתידית

נראה . 52להעלות את הימי לשלטו, במטרה אולי,  והשמאל הישראלי" אשבברית העתידית 

היא לא חזית " 10 חזית ה"אני היתה רמיזה עבה ביותר לשלטונות ששחטיפת החייל אלו קרוו

 .53קיקיונית והראתה בבהירות שחמאס הוא נות הטו

                                                           
 .1992 במאי 26, האר, "אש מאבד שליטה", דני רובינשטיי. 1992 במאי 27,  האר49
 . ראיו ע רוני שקד50
264' עמ,  שקד51 266. 
 .197עמק ,  קור52
 .1992 בספטמבר 30, חדשות, שאפי סלימא א53
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בו , נובמבר ודצמבר של אותה שנה,  המשיכו ג בחודשי אוקטובר"המהומות בי החמאס לאש

. קסאדי אלשי עז ארוב אנשי הזרוע המדינית ורק מיעוט אנ,  נעצרו1500  פעילי ו415גורשו 

: הגיעו פיגועי החמאס לשיא חדש וג שיתו הפעולה שלה ע אירא, מש שלושת החודשי הללו

האחת של רצח חייל במערת המכפלה והשנייה הרג ,  באוקטובר נרשמו שתי פעולות מקבילות25 ב

 לאירא והארגו שבוע לאחר מכ נחת הסכ בי החמאס. ל על ידי החיזבאללה"ארבעה חיילי צה

את העלייה במספר ניסיונות הפיגוע .  מיליו דולר למימו פעולותיו ואימוני בלבנו ובטהר30קיבל 

על רקע העלייה בפופולריות של התנועות הפונדמנטליסטיות בשטחי ובעול , כא, יש לראות

לי המדיני שנמצא מניסיו לשיבוש התה, כפי הנראה, העלייה בפופולריות נבעה. הערבי בכלל

 . 54ובתמיכת אירא במימו ובארגו, בקיפאו עמוק באותה תקופה

שנחט לפני , ניסי טולדנו, ב"אשר במהלכ נהרגו ארבעה חיילי בעזה ואיש מג, שלוש רציחות

אשר , "היוו שיא בפעילות החמאס והראו פופולריות חסרת תקדי על חשבונו של אש, שנרצח

 .55 מדיניות עקרותדשדש במקו בשיחות

 

  הגירוש-' 92דצמבר 

באקט של סולידריות , "אש: קרה הדבר ההפו,  על הרחוב"במקו שהגירוש יביא להשתלטות אש

הוציא כרוז משות ע החמאס הקורא להסלמת המאבק והשהה עצמו , פחד, לדעתי, שמשמעו

. ו ראשי התנועות האשמותהאידיליה לא נמשכה זמ רב וכבר בינואר הטיח. 56מהשיחות ע ישראל

נתקלו ,  להצטרפות לתהלי השלו להצטרפות לתנועה ומדינות אירופה "הצעות שהציע אש

הפופולריות של תנועת החמאס היתה בשיאה וכ ג יכולת איסו וגיוס , לאחר הגירוש. בסירוב

עמוק שבא כתוצאה  היה מצוי באותו זמ בתהלי של משבר כלכלי וארגוני "אש, לעומתו. 57הכספי

תהלי זה הביא להתמוטטות המערכות הבירוקרטיות). 9' עמ(מהתהלי שהוסבר בתחילת הפרק 

, לאי תשלו משכורות, לסגירת עיתוני משרדי ונציגויות, מוסדיות שהוקמו בשני האחרונות

לו  שהתג" וא למעילות ולשחיתויות בצמרת אש50% לקפיצת שכר הלימוד באוניברסיטאות ב

 . 58'93בשלהי יוני 

' 93החל החמאס ברציחות כבר בתחילת , לאור הפופולריות ברחוב הפלסטיני וכתגובה על הגירוש

כנראה על ידי , מה אישה אחת שנרצחה בחולו, 13ובסו מרס אותה שנה היה מני הנרצחי 

רוב , טחושני מתנחלי שנדרסו בצומת עלי ועשרה אנשי בי, פעולת יחיד שבוצעה מתו נקמה

) מכוניות תופת וחטיפות חיילי לצור מיקוח(פעולות החמאס הפכו לראוותניות יותר . ברצועה

ש אחוז התמיכה בחמאס דומה , דבר שהשפיע ג על הבחירות, והפגיעות בנפש היו קטלניות יותר

35%ח "לאחוז התמיכה בפת 40%59 . 

 " מדיניות של אי אלימות פיזית כנגד אש:מעניי לציי תופעה מאוד חשובה שהחלה מאז הגירוש

לקראת הסכ . 60תו ריכוז מאמצי של ראשי החמאס להידברות בי שני הצדדי וקריאה לאחדות

ארבעה חיילי נרצחו : הגביר החמאס את פעולתו', 93 בספטמבר 13 שנחת בוושינגטו ב, אוסלו

                                                           
 .1992 בנובמבר 24, האר, "פרשנות", טיי דני רובינש54
 .1992 בדצמבר 24, האר, "הקנאי משתלטי",  דני רובינשטיי55
 .1992,  בדצמבר21, ידיעות אחרונות, "הסלמה בשטחי: לאחר הגירוש",  רוני שקד56
 .32' עמ,  משעל57
 .1993 ביולי 5, האר, "שורה של מעילות כספיות",  גיא בכור58
 .1993 במאי 18, 844/0003,  חצב59
 . 1993 בספטמבר 13,  האר60
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אשר , מקרי קשי ביותר של ירי בחברומיד לאחר ההסכ אירעו . בעזה ונהג אוטובוס ליד אשקלו

. נרצח אד בבצרה והתגלו שלושה מקרי של הכנת מכוניות תופת, פצעו קשה מספר חיילי

נבעו מתחרות ' 93 ו' 94שהלכו והפכו לרצחניי וראוותניי יותר מש כל שנת , אירועי אלו

למעט כינו , נית חלופיתלחמאס אי תכ.  ובכדי למנוע סח בפופולריות שלה לעומתו"באש

לכ מבחינת החמאס היתה זאת צומת דרכי חשובה היות ורצה , המדינה האסלאמית האידיאית

פיגועי בישראל יכולי . ל מהשטחי יחד ע העלאת דעת הקהל"הוצאת צה: להשיג שני דברי

לה מה נשאלת השא. א יכולי להביא ג לעצירת הנסיגה, לעצור את התהלי או להאט אותו

ברור שהחמאס מעדי נסיגה חד ! ?ל או לא"הא הוא מעוניי בנסיגת צה? החמאס רוצה למעשה

הדילמה היתה שעליית מפלס האלימות עלולה . המחייב ג את הפלסטיני, צדדית ללא הסכ

צידוד באי אלימות בישראל ייחשב כהתרחקות מהאידיאולוגיה . ל" וצה"להוביל למלחמות ע אש

הוחלט בתנועה , לפיכ. ויכול א להוביל להיעלמות הפוליטית, בפופולריות בעקבות זאתולירידה 

. 61צדדי ובלא קשר להסכ שהושגל מהשטחי באור חד"לתמו במאבק המזוי לצור הוצאת צה

חזית סירוב דמוקרטית "גיבשה תנועת החמאס מסביבה , לצור המחשת אי האלימות הפנימית

מרבית הארגוני שבו אינ נמצאי , חבש' ורג'שר למעט ארגונו של ג א"אסלאמית לאומית

חזית זו הביאה לניצחו הסטורי באוניברסיטת ביר . 62בשטחי ואינ מהווי מוקד השפעה כלשהו

דבר זה .  תשעת המושבי במעוז הלאומי הפלסטיני המובהק ביותר בשטחיבכלכאשר זכו , זית

 . 63 ואת הכרסו הגדול באמו התושבי בהסכח"מציי את הכרסו במעמדו של פת

 

 )באחוזי(' 93סקרי דעת קהל בשטחי החל מספטמבר 

' דצמ
94' ' 

 
' '

 
' '

' אוג 
94

מאי
94 

' אפר
94 

מרס
94 

' פבר
94 

' ינו
94' 

' דצמ
93' 

' נוב
93' 

' אוק
93' 

' ספט
93' 

 חמאס 7.4 13.3 14.6 12.6 14.7 13.9 15.6 15.9 12.3 13.9 16.6

 ח"פת 45.6 44.7 41.3 42.2 34.9 41.6 36.4 37.8 44.4 39.0 43.1

ח בהנהלת הפלסטיני למחקר המרכז בסקרי גולמיי כפי שהופיעו שקאקי'עובד מנתוני שכ, ליל        . 

                                                          

) המרכז למחקר וללימודי פלסטיני(ליל שקאקי בשכ 'מסקרי דעת הקהל שנערכו במכונו של ח

 45.6% ונמוכי ביותר לחמאס "תמיכה גבוהי באשעולה שפריצת הדר באוסלו הביאה לאחוזי 

המצב החמור של , א ע דשדוש השיחות, )ראה טבלה מלאה בנספחי( בלבד לחמאס 6.6%לעומת 

קפ מדד , ובמיוחד ע עליית ר האלימות של החמאס נגד ישראל"  10 חזית ה"התחברות , "אש

א מאורע כלשהו , המשי הפער לקטו' 93בנובמבר שנת . דעת הקהל והכפיל עצמו לטובת החמאס

יכול להיות שהיתה זאת הציפייה לביצוע הסכ עזה , "הביא לירידת התמיכה בחמאס ועלייה לאש

 ירדו "לאש" הצבעה"עלה שוב אחוז התמיכה בחמאס ושיעורי ה, א ע אי יישו ההסכ, ויריחו

גורמי הקיצוניי בשטחי והיחלשותו הדבר מרמז על התחזקות ה. '94באופ דרסטי בחודש ינואר 

בינואר : ארעו עוד מספר תהפוכות בשטחי', 94במאי , עד כינו הרשות הפלסטינית. 64של ערפאת

 למנוע "ח והדבר הראה על חוסר יכולת של הנהגת אש" תומכי חמאס בחברו על ידי הפת21נרצחו 

מיד לאחר הטבח ,  אותה שנהשיא הפופולריות של החמאס היה בחודש מרס. רציחות פנימיות

 
 .21' עמ,  משעל61
זה בנשק זה ", יוסי טורפשטיי. Kurz, p.34. 1993 בספטמבר 7, האר, "ארגוני מקרטו",  גיא בכור62

 .1993 בספטמבר 14, האר, "בכרוזי
 .1993 בנובמבר 25, ידיעות אחרונות,  רוני שקד63
 .1993ר  בדצמב14, האר,  אלו ב64
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, קרי, א במאי חזר מדד דעת הקהל למימדיו ההתחלתיי, במערת המכפלה על ידי ברו גולדשטיי

הרשות הפלסטינית סימלה מהפ בדר החשיבה הכללית .  לחמאס12.3% לרשות ו/" לאש44.4%

כאשר מטרתה , הפלסטינית מאחר וכעת המנהיגות יושבת בשטחי ומנהיגה מקרוב את הענייני

מבחינת ערפאת היתה עדיפות לדיאלוג . העיקרית היא החלשת החמאס ושליטה על מוקדי הכוח שלו

 מחד ותו רצו ליצור לגיטימיות אצל החמאס 65על פני עימות תו המחשה מיהו בעל הבית האמיתי

, מבחינתו, אסהחמ. מאיד על ידי אמירות בוטות כנגד ישראל והכרזות שירושלי היא בירת פלסטי

א יחד ע זאת ראה ברשות איו , רצה להראות כאופוזיציה לגיטימית ולהעלות בכ את דעת הקהל

פחדה התנועה מחשיפה ללח שיביא לשאיבתה , יהאד'משעל טוע שללא נשק הג. אסטרטגי קיומי

 של שיתו פעולה ע הרשות יסכ את אובד הסממני: לתהלי קואופטציה שיוביל לאבד כוחה

המסקנה . תנועה לוחמת לעצמאות פלסטי ובסופו של דבר ג לאבד המדינה האסלאמית המיוחלת

תו הקפדה על אי אלימות כנגד , היא המש הטרור והעלאת הר מדרגה, לדעת משעל, הנובעת מכ

לנסות ולהיכנס למערכת הפוליטית , כצעד אסטרטגי, בכל זאת העדי החמאס. 66הרשות הפלסטינית

הטרור בגדה וברצועה המשי (' 94 עד ספטמבר 67בתו ישראלפסיקה את הפעילות הטרוריסטית וה

ספטמבר נעשו מספר רב של פיגועי בתו השטחי אשר נעשו במהל יולי). במש כל חודשי אלו

כ הוא :  ונראה שערפאת העדי ארגו קיצוני מימינו68ברוב תו הסכמה שבשתיקה של ערפאת

בה נהרגו , לאור התקרית שהיתה באוקטובר. והפופולריות שלו בישראל ובעול עולהנראה כמתו 

הבינו ,  איש ומאתיי נפצעו מאש המשטרה הפלסטינית במהל פיזור הפגנה ליד מסגד בעזה16

החל  ,  ישראל ולכ החלובתו בתהלי השלו ובמפלגת העבודה יעבור רק "בחמאס שפגיעה באש

 .69בסדרה של פיגועי והתאבדויות באוטובוסי בתו ישראל', 94מחודש אוקטובר 

 

                                                           
 . 1994 ביוני 27, האר, "המקל והגזר",  עמנואל סיו65
 .21' עמ,  משעל66
 .1994 ביולי 26, מעריב,  טל שח67
 .1994 באוגוסט 19, ידיעות אחרונות. 22' עמ,  משעל68
69 Kurz, p. 44. 
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 פרק שלישי

מחבלה זעירה ורצח משתפי פעולה ועד : םדין אל קסא-גדודי עז א
" ל וישראללפעילות אלימה כנגד צה

                                                          

 

" אנמיי"היו הפיגועי המזוהי ע החמאס , במש חמש שנות האינתיפאדה הראשונות בשטחי

דקירות סכיני אקראיות ולעתי , זריקת בקבוקי תבעירה, ל חבלה זעירהיחסית והתבססו בעיקר ע

אשר החזיקה , מדוע התנועה, ראשית: מתו האמור לעיל עולות מספר דילמות. נדירות א על ירי

הא '? 92החלה בפיגועי האיכותיי רק בשלהי שנת , "בקו כה מיליטנטי כלפי ישראל ואש

? ה משמעות או שהדבר היה תלוי בהחלטה שרירותית של התנועהלעיתויי של פיגועי אילו הית

 .בעזה' 91די אל קסא בתחילת שנת התשובה לשאלות אלו גלומה בהיווצרות גדודי עז א

, התהוות הטירור, סקירה קצרה על התהוות, ראשית, לצור הבנת הקמת הגדודי חייבי לעבור

 .המידור וההנהגה

כחלק ) 5' ראה עמ(' 83ת היתה בזרוע הצבאית שהקי יאסי בשנת ראשית פעילות הטרור החמאסי

' כאשר השיח, החלה הזרוע לפעול מחדש' 87נעצרו יאסי ורוב חבריה ורק ביוני ' 84בשנת . מע'מהמג

פועלי , הפועלי במידור, כשהוא עומד במרכז וכל פעילי השטח, נוקשה, מגבש פיקוד היררכי

באימוני וא ביצע פיגועי חובבניי ובלתי ,  בעיקר בגיוסארגו זה עסק. בפיקודו הישיר

מתו . 70אביב שכתוצאה ממנו נהרגה מתרחצתששיא היה בפיצו מטע בחו תל, משמעותיי

חוליה זו . הראשונה של החמאס" חולית המבצעי"אשר נחשבת כ, 101חוליות אלו צמחה חוליה 

אשר שיא , )ש בשיטות מתוחכמות להעברת מסרישימו(קבעה נורמות חדשי של פיגועי ומידור 

 .71'89היה חטיפת ורציחת החיילי אבי סספורטס ואיל סעדו באפריל ומאי 

, ל"זמ קצר לאחר גלי המעצרי הנרחבי שביצע צה', 91תחילת גדודי אל קסא היתה בתחילת 

לצור הצלת ומטרת הראשונית היתה רצח משתפי פעולה כחלק מהמלחמה שהכריזה התנועה 

נרצחו ' 91עד סו שנת . הזנות ושאר הרעות החולות שפשעו בה, החברה הפלסטינית מנגע הסמי

מנגנו הפעילות . 72 פלסטיני חשודי בשיתו פעולה על ידי חוליות אל קסא השונות19ברצועה 

תה רצח על ידי וליד עקאל ופעולתו הראשונה הי' 91ל החל להתארג רק באוגוסט "נגד חיילי צה

היה הבעת שאט נפש , כ נטע, הירי הזה. בירי לעבר מכוניתו, מתנחל מכפר דרו, דורו שורש

ג שתי הפעולות הבאות של החוליות . 73מהמשא ומת המדיני בי ישראל לפלסטיני וניסיו לשבשו

יות כנגד החלו פעולות הרצח הראוותניות של החול' 92א רק מאוגוסט , היו כנגד מתנחלי ברצועה

לאחר שבעה חודשי בה לא נרשמה , וזאת) כ"מפעילי שב, ב"אנשי מג, ל"חיילי צה(אנשי ביטחו 

לפי . למעט מטעני חבלה קטני ושימוש בנשק קר בלבד, ל"פעילות בלתי שגרתית כנגד חיילי צה

 מאחר וכללי, הדבר נבע מחוסר תשתית צבאית מתאימה ומחוסר קשר בי החוליות בשטח, דעתי

העלייה באיכות הפיגועי נובעת . המידור קבעו שכל חוליה מקושרת ישירות ע המפקדה בירד

תשתית זאת יכלה לצאת . ב ובירד"מבניית תשתית כלכלית וארגונית חזקה על ידי ההנהגה בארה

 
128' ע'ע,  שקד70 133. 
 .1996 במרס 8, דבר השבוע, "יהאד נוסח אל קסא'ג",  נחמ טל71
 .300'  עמ, שקד72
 .ש,  ש73
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: ע מדינות המפר במלחמה" ברית"לפועל רק כתוצאה מאספקת המזומני שבאה בעקבות ה

השכרת , ה זרימת מזומני רבה שאפשרה קניית נשק וחומרי חבלה טובי יותרכתוצאה מכ החל

לכספי אלו נוספו כספי שהגיעו כתוצאה מההסכ ע . 74דירות וכלי רכב ומימו אימוני בירד

שיפור איכות הנשק והלוחמי הביאה בהכרח . אשר ג אימנה את הגדודי בלבנו ובטהר, אירא

 הזרוע לתשתיתראוי לציי שסכומי הכס שנכנסו שימשו . עי ובראוותנותג לשיפור ברמת הפיגו

. 75ה לא נזקקו כלל לסיוע והיו א כאלה שמימנו פיגועי מכספ הפרטי, לאחר מכ. הצבאית בלבד

ביצעו אנשי הגדודי עשרות פיגועי וגרמו לעשרות , התקופה בה דנה עבודה זו', 94עד סו שנת 

 הפיגועי השתנה בתקופות מסוימות בהתא למדיניות שהותוותה על ידי אופי. אבידות בנפש

א ברוב המקרי לא היתה התערבות וא לא ידיעה של האג המדיני , ב ונזאל בירד"מרזוק בארה

פעולות התאבדות ופעולות , למעט הפיגועי הגדולי כמו חטיפות (76לגבי הפעילות בשטח

 ).א.ראוותניות נוספות  ת

. היו שלוש רציחות מתנחלי ברצועה' 92מדוקדקת במפת הפיגועי עולה שמינואר עד מאי מסקירה 

לדעתי בעקבות חידוש השיחות בוושינגטו ובעקבות גיבוש התשתית עליה דובר לפני ', 92מספטמבר 

רצח פני לפני ורצח ממכונית נוסעת או , מדריסה: ל במספר אופני"החלו פיגועי בחיילי צה, כ

היה ג פיצו מכונית תופת שהופנה לאוטובוס (נייח על רכב נוסע ועד חטיפה ורצח של חיילי ירי 

התווספו פעולות רצח מאסיביות , בנוס לרצח חיילי', 93מדצמבר . בשטח ישראל) של חיילי

החלו , כחודש לפני הקמת הרשות הפלסטינית', 94כאשר באפריל , שהופנו בעיקר נגד מתנחלי

, פעולות אלו היו. ווה בערי הגדולות בישראל שנמשכו עד סו התקופה האמורה ולאחריהפיגועי רא

, לדעתי. 77כמלחמה פסיכולוגית כלפי ישראל ובכדי להראות שהשלו אינו אמיתי, על פי קור

ברוב . עליו אדבר בהרחבה בהמש, פעולות אלו היו מודגשות כנקמה על טבח ברו גולדשטיי

א א התכוונו פעולות אילו לבלו לגמרי את , ועי הקשי הישג תעמולתיהמקרי היוו הפיג

הוכח הטרור , מבחינת, במקרה הטוב. הרי שה לא הצליחו בכ במאת האחוזי, תהלי השלו

 . ככלי היכול להאט את התהלי

 נית לראות מאסה של פיגועי לפני ואחרי חתימה על הסכ ע, א מחפשי שיטתיות בפיגועי

א באופ כללי נראה שהפיגועי המשיכו , ישראל ובאותו חודש וג לאחר הריגת מבוקש חשוב

, כפי שנאמר בפרק הקוד. '94ועד סו ' 92מספטמבר , היינו, כמעט ללא הפסק במש כל התקופה

ואיל לא היו מקרי של רציחות ועימותי פני פלסטיני והדבר איפשר פעילות ' 92הרי שמדצמבר 

. כ בתקופות השונות"ל והשב"אפילו לאחר מעצרי המוניי שביצע צה, אה בזירה הישראליתמל

במרבית המעצרי נמצא שאחוז העצורי מאנשי הזרוע הצבאית נמו בהרבה מעצורי הזרועות (

 מה היו אנשי אל 22רק , יהאד האסלאמי' אנשי החמאס והג415 כ למשל בגירוש האחרות 

 ).78קסא

כ רמת הביזור גוברת וחלוקת התפקידי בתו הארגו משתנה בהתא לכוח , עוברככל שהזמ 

חוליה נתפסת ובמקומה בא משוחרר מהכלא ומאחד את תפקידיה , לדוגמא: האד שנמצא בשטח

קושי לחדור לתו הארגו , כ למצוא אנשי"ל ולשב"כ יש קושי לצה. השוני של חברי החוליה

. ל יורד והפעילי בשטח הופכי לעצמאיי יותר"הקשר ע המפקדה בחוכ יוצא ג שרמת . מבחו

                                                           
 .1993 במאי 7, מעריב,  חנ שלאי74
 .ראיו,  רוני שקד75
 .19.05.93/844/0003,  חצב76
77 Kurz, p.37. 
 .174' עמ,  קור78
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שהדרג המדיני אחראי על היעדי האסטרטגי בלבד וכל שאר הפעילות מופקדת בידי , מכא

 .79הפעילי בשטח

 

                                                           
 .19.05.93/844/0003,  חצב79
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 פרק רביעי

" לכשלון מדיניות צה

                                                          

 

הצרת , הראשו: כ לגבי הפעילות החבלנית האסלאמית היתה מכוונת לשני יעדי"ל והשב"עמדת צה

צעדיה של המפגעי האסלאמי על ידי השקעת מאמצי מודיעיניי אשר בעקבותיה נערכו 

, השניו, פעילי רבי אחרי משטחי ישראל" הורחקו"נהרגו מבוקשי ו, מספר גלי מעצרי גדולי

ני יעשה את מדיניות זו באה על מנת שהציבור הפלסטי. מדיניות יד קשה כלפי האוכלוסייה המקומית

מדיניות . כלכלי ויוקיעו את הטרור מתוכהקורלציה בי פעילות טרור להרעה מיידית במצב הפיזי

פיצו בתי , סגירת מסגדי ומוסדות סעד המזוהי ע החמאס, זו כללה הטלת סגרי ממושכי

 . משפחות המבוקשי וסייעניה ועוד

אי התמודדה עימה תנועת החמאס , ל" צהבפרק זה אנסה לבדוק עד כמה באמת פעלה מדיניות

 ?הא היה זה גור שהשפיע על עליית או ירידת היק פעילות הזרוע הצבאית, והחשוב ביותר

 

 מעצרים וגירושים

בעקבות רצח השלושה ,  מאנשי הזרוע הצבאית של החמאס250נפתחה במעצר של ' 91שנת 

" הורחקו"מהמפקדה הראשית ו, הפע, ספי נו350בעקבות המעצרי הללו נעצרו . במסגרייה ביפו

אשר היווה את גל המעצרי הגדול ביותר , גל מעצרי נרחב זה. ארבעה נוספי) גורשו, כלומר(

א בא בעת היווה קטליזטור לבנייה מחדש , היווה מכה קשה לארגו, שבוצע נגד החמאס עד כה

 הבינו שמעצר פעילי מסוימי הביא מאחר ובארגו, במנגנוני ממודרי ובשיטות משוכללות יותר

, במהל השנה גובשה הזרוע הצבאית המחודשת. לחשיפת התנועה כולה ולכ יש חובה במידור יתר

אשר בעקבותיה נער , החלה את פעילותה' 92ובינואר )  ראה פרק קוד (101ממשיכתה של חוליה 

אשר נער באוגוסט אותה ,  הבאבי גל המעצרי הנוכחי לגל המעצרי. 80'92גל המעצרי בינואר 

בירה ושלושי נוספי בשטחי קסא באלובמהלכו נעצרו שלושה חברי אל) במהל חצי שנה(שנה 

אירעו שלושה מקרי רצח נוספי ברצועה על ידי החוליות שביצעו את רצח דורו שורש , 81הגדה

 למעצר של אנשי הזרוע נית בהחלט להביע סברה שהעלייה החדה ברציחות באה כתגובה. בינואר

עלייה , ל"שהרי מספטמבר ואיל נית לראות עלייה במספר מקרי הירי לעבר חיילי צה, הצבאית

 .82ברמת התכנו ואיסו המודיעי לקראת, )חטיפות ורציחות(באיכות הפגיעות 

ו שישה חיילי נרצח, )מתוכ אחד נרצח(במהל ארבעת החודשי הבאי נחטפו שני לובשי מדי 

בירי ונפצעו קשה חיילי נוספי ובנוס לכ היה נסיו ראשו ואחרו לפיצו מכונית תופת בתו 

כתגובה .). א.רק לאחר רצח גולדשטיי חודשה הפעלת מכוניות התופת בתו שטחי ישראל ת(ישראל 

 1992 בדצמבר 13 ב נסי טולדנו ב"לפיגועי הקשי ובמיוחד לאור חטיפתו ורציחתו של שוטר מג

, מתוכ( פעילי החמאס  415להורות על גירוש , ראש הממשלה ושר הביטחו דאז, החליט יצחק רבי

 
 .304' עמ,  שקד80
 . 1992,  באוגוסט9, האר, אית רבי,  יוסי טורפשטיי81
 .תיאור שיטות הפעולה של עאקל וחבריו: 1993 בנובמבר 26, "הזיקית",  דוד רגב82
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התגובה לגירוש . 83 פעילי1500בנוס למעצר , יהאד האסלאמי'והג) קסא בלבד חברי אל22, כאמור

, קסאמבחינת אל. 1993כ בירושלי בשלישי בינואר "חטיפת איש השב: היתה החרפת הפעולות

כ לא יישארו ללא תגובה על "ל והשב"כ מהווה הישג תעמולתי עצו וידיעה שצה"פגיעה באיש שב

 25 של החמאס בשיקגו ב" קצי כוח האד", התגובה היתה במעצרו של מחמד צלאח. אירוע שכזה

הכוונתו , תפקידו היה בארגו כוח האד וגיוסו לזרועות החמאס.  ע הגיעו לישראל1993בינואר 

רוב כוח האד היו פלסטיני . בחינה אידיאולוגית והכשרתו הצבאית לקראת פיגועי בישראלמ

אשר הולי לחשיפת , למרות מעצרו. 84כאלו שבאו במיוחד מהשטחי, מיעוט, ב"שלמדו בארה

, ל"לרבות ההנהגה בחו, שיטות המימו והקשר בי הזרועות השונות בחמאס, חומר ארכיוני רב

יכולת המוביליזציה , המקצועיות, שהמידור, שוב, היא הוכיחה: ושר הישרדות רבהראתה התנועה כ

ל היא בלתי אפקטיבית "ה שמניעי אותה ושפעילות צה, והגיוס ובמיוחד הדבקות האידיאולוגית

שישה ימי בלבד לאחר מעצרו של ,  באותו חודש 31 ב. לטווח הקרוב ובאופ ישיר על פעולותיה

שני חיילי נוספי בעזה ושבועיי מאוחר יותר נדרסו שני , רי ממכונית נוסעתבי, נרצחו, צלאח

במהלכו נהרגו שבעה ', מרס האדו'המכונה , 1993שיא הפיגועי עד כה היה במרס . חיילי בחדרה

עד למעצר עשרות . מתוכ חמישה לובשי מדי בירי ושני מתנחלי על ידי דריסה ליד עלי, ישראלי

ב שהביאה לנטישת רוב את מדינות המערב ומעבר לארצות "רת האג המדיני בארהחקי, הפעילי

קסא לפוצ מכונית הצליחו חוליות אל, 85ערב וסגירת מוסדות המזוהי ע החמאס בשטחי

 עצורי 25אשר הניבו , הפעילות הבינלאומית והמרד אחרי המבוקשי. תופת בפונדק מחולה

בראשו באותו . 1993עד תחילת יולי ,  לעצירת הרציחות לזמ קצרהביאה, קסאנוספי מקרב אל

יאסי ' קסא לבצע חטיפת אוטובוס לצור מיקוח שמטרתו החלפת שיחחודש ניסתה חוליית אל

כתוצאה מאי . תמורת הנוסעי, אשר נחט זה לא מכבר, כרי עובידעבד אל, ומנהיג החיזבאללה

, קסא וחטפו מכונית פרטית ובמהל הנסיעה בה אלברחו פעילי, הצלחת חטיפת האוטובוס

בתחילת , נחט, על השריפה, כנקמה. נתקעה המכונית בע ונשרפה על חוטפיה, מסיבות לא ברורות

בכניסה הצפונית לירושלי , ראאוגוסט ונשר למוות החייל ירו ח ונורו שני חיילי במחסו א

324' עמכל האירועי מתוארי אצל שקד בפירוט ב( נית להבי מכרוזי , כנקמה, על האירועי, 325

 ).החמאס שהוצאו לאחר האירועי

) קסאדי אלאחוליית עז(הביא להרג רב כתוצאה מפעילות חמאס ישירה , כצפוי, הסכ אוסלו

ולהוכחה נוספת שמעצרי החמאס ואנשי ) מפגעי יחידי שאינ קשורי לחמאס ישירות(ועקיפה 

וג לכידת והריגת , כ הוכח, מעצרי נרחבי.  כוח יפה לתקופה מוגבלת בלבדיתהזרוע הצבא

רצו לנקמה ולפעולות ראוותניות אשר יוכיחו : לתוצאה ההפוכה, ברוב המקרי, מבוקשי הביאו

ששורות הארגו מתמלאות בנקל והמאבק בישראל לא ייפסק עד שייצאו אחרוני החיילי 

, עימאד עאקל: ה הריגת שניי מהמבוקשי הבכירי ביותר בשטחיההוכחה לכ הית. מהשטחי

לאחר הריגת של שני . 86 ביהודה1המבוקש מספר , וחאלד מצטפא זהייר, קסאמפקד גדודי אל

איש , שני חיילי, חברו נרצחו שבעה מתנחלירמאללהחלה החמרה ברציחות ובמשולש עזה, אלו

שרדנות : נית לזהות מרכיב חשוב בהתנהגות החמאס, עד כא. כ ורבי אחרי נפצעו קשה"שב

מהירה ורצו לנקו על מעצרי והריגת מבוקשי ולהראות שהמאבק בתו השטחי לא יסתיי עד 

                                                           
 .99' עמ, " מהכשרת לבבות אסלאמית למאבק לאומי מזויחמאס",  גיא בכור83
175' ע'ע,  שקד84 176. 
 .ראיו,  שקד85
 .1993 בנובמבר 28, דבר. 1993 בנובמבר 26, האר, "הזיקית",  דוד רגב86

 20



פעילות זו לוותה בטרור כלפי לובשי המדי . ל את השטחי הכבושי"יציאת אחרו חיילי צה

השתנתה , 1994מפברואר .  בשטח ישראלומתנחלי בשטח הפלסטיני בלבד ותקיפת לובשי מדי

 פלסטיני ופצע מאות בקרבת מערת 37רצח ברו גולדשטיי ,  לחודש25 ב: המפה לחלוטי

פיגועי , מעתה: רצח זה טר את הקלפי ושינה את המדיניות המסורתית של החמאס. המכפלה

. פיגועי הטרור בשטחיבנוס להמש , כנקמה על נרצחי מערת המכפלה, ראוותניי בתו ישראל

,  נוטרלו3(א אחרי הסכ אוסלו איימה תנועת החמאס בפיצו חמישה מטעני תופת ועמדה בה 

כעת איימה התנועה בפיצו חמישה מטעני בתו ) אחת התפוצצה במחולה ועוד אחת בבית אל

רו לנזק כבד שמטרתה לג, אכזרית יותר, זהו שינוי מדיניות מבחינתה ומעבר לפאזה נוספת: ישראל

 . 87ביותר בנפש בתו ישראל לצור נקמה

שהרי סיכול חדירת מכוניות וחומרי נפ , אילו נקלעו לחוסר אוני, מבחינת שירותי הביטחו

מהשטחי לישראל הוא כמעט ובלתי אפשרי מאחר ואי אפשרות לסגור את האר והשטחי 

כיחו עד כמה ישראל פגיעה ועד כמה הו' 94מכוניות התופת בעפולה ובחדרה באפריל . הרמטית

בנוס להרוגי ,  אזרחי נהרגי ועשרות נפצעי בישראל13כאשר , שירותי הביטחו חסרי אוני

, אביב בתל5פיגוע בקו : המש לסידרת הפיגועי המובטחי היה באוקטובר(הישראלי בשטחי 

 ). גאביב וברמתבתל' 95 קורבנות ועשרות פצועי ועוד שני פיגועי בשנת 20שגבה 

נציגי כוחות ; הקפיאה התנועה את פעולות הטרור שלה', 94ע כינו הרשות הפלסטינית במאי 

נראה שהיתה זאת החלטה . 88הביטחו הסבירו זאת בתיפקודה הטוב של המשטרה הפלסטינית

מוניי על מנת למנוע ממנה לבצע מעצרי ה, אסטרטגית שתכליתה ליצור מודוס ויונדי ע הרשות

ערפאת מצידו טע בפומבי . בחמאס וג מתוק המאמ למנוע מלחמת אחי בקרב הפלסטיני

ועוד , לאחר חודש וחצי ללא פיגועי, באמצע אוגוסט. 89שלא יילח בחמאס אלא ימנע מה לפעול

א מעצרי אלו לא מנעו , 90עצרה הרשות הפלסטינית עשרות פעילי חמאס, חודש וחצי רבי פיגועי

ל וממשלת ישראל היו שני "מבחינת מדיניות צה.  המש הרציחות בשטחי ובתו ישראלאת

במקו : הגירוש פעל בעצ כבומרנג לישראל. הראשו הוא הגירוש והשני מדיניות הסגר: כישלונות

התהפכה הקערה על פיה וערפאת היה מחויב ,  לכיסא הדיוני ולגרו לו ללגיטימציה"לקרב את אש

 . להשהות עצמו מהשיחות ע ישראל ולצאת בהצהרות אסלאמיות, האקט הישראלילגנות את 

 

 מדיניות הסגר

ל על מנת שהתושבי "היה חלק ממדיניות היד הקשה שהפעיל צה, כפי שנאמר בתחילת הפרק, הסגר

הבעיה היתה . יעשו את הקורלציה בי טרור ובי נזק כלכלי ישיר ויוקיעו את הטרור ופעיליו מעליה

לית לא נתנה את דעתה להשלכות השליליות שיכולות להיגר כתוצאה ממדיניות "המדיניות הצהש

ל לאחר פיגוע רצחני היתה סגר ארו על אזור או על עיר מסוימת "התגובה המיידית של צה. זאת

מצב זה יצר בהכרח מצב של אבטלה וחוסר מעש מחד . בשטחי ויצירת מצב של אי יוצא ואי בא

הקהל , האחת: מתו מצב זה נית לצאת לשלוש אופציות אפשריות. צרכי חיוניי מאידוחוסר במ

הקהל מביע שאט נפש ממדיניות הטרור ומוחה על ידי שביתות והפגנות , השניה. נותר אדיש למצבו

המצב הכלכלי הקשה מביא קהל רב אל מוסדות , השלישית. ועל ידי הצבעות בקלפי נגד החמאס

                                                           
 . ראיו ע רוני שקד87
 .1994  ביוני20, האר,  אלו ב88
 .1994 באוגוסט 19, ידיעות אחרונות,  שמעו שיפר89
 .1994 באוגוסט 16, האר,  אלו ב90
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כתוצאה , היו בשקיעה, כפי שנאמר בתחילת העבודה, "מאחר ומוסדות אש. סהרווחה של החמא

אשר היו מושרשי עמוק בחברה עוד , מוסדות החמאס, מהמשבר הכלכלי שרווח בשורות הארגו

מקומית ) זכאת(מהפזורה ומצדקה , מאירא, ונהנו כעת מסיוע מאסיבי מסעודיה' 70 משנות ה

כ מתרחבת הפריפריה של החמאס ונית להניח שזאת אחת . 91ה שקלטו את אלפי האנשי, רחבה

מש שנות האינתיפאדה בהצלחת בבחירות למוסדות השוני שנערכו , הסיבות לעלייה התלולה

הצלחה בבחירות משמעה עלייה בדעת קהל ועלייה בהכרה של החמאס כגו פוליטי . 92בשטחי

שלא ). '94נראה כאיריברסבילי עד שנת , אמורכ, שמצבו הכלכלי והמוסדי( "לגיטימי המתחרה באש

המקבל את שטיפת המוח שלו במסגדי של , כמו הפריפריה אשר מורכבת מההמו המשולהב

זוהי קבוצת אנשי : הזרוע הצבאית פעלה בנפרד מההמו, התנועה ובלשכות הסעד השונות שלה

הפועלת , שכילה ביותרמ, מסורה אידיאולוגית ודתית, )כ"לא יותר ממאה בסה(קטנה ביותר 

 אינה זקוקה לכספי הרבי שהגיעו מהמקומות השוני במקצועניות ובמידור והחשוב ביותר

, מאחר ופעילות אינה מצריכה משאבי רבי והיות ורוב הפעילי היו מבוססי כספית, לתנועה

עלו זרועות פ, כאמור, במקביל לזרוע הצבאית. 93היו א פעולות שמומנו על ידי הפעילי עצמ

. אשר היתה אחראית על ליבוי המרי האזרחי, אחת מה היא זרוע הפעילות: נוספות של הארגו

יחד ע שלהוב היצרי . הביא המוני למוסדות הסעד ולמסגדי התנועה, א כ, המצב הכלכלי הרע

 יוקרתה של זרוע הפעילות והמש הפיגועי מצד הזרוע הצבאית יצרו שני אלמנטי אשר הגבירו את

שמשמעה המיידי , מבחינת היק ומבחינת מש הזמ, ל"הגברת העוצר מצד צה, ראשית: של התנועה

לח בינלאומי על ישראל להפסקת מדיניות היד , שנית. חברתי קשה על האוכלוסייהלח כלכלי

הקשה הביא לתנועת החמאס פרסו תקשורתי רב בעול והגברת התמיכה הכספית של מדינות 

תמיכה אשר התווספה לתקציבי מערכות הסעד , )בנוס להגברת התמיכה מהפזורה(יות בה אסלאמ

 . כאמור, והחינו

אמנ פעולות מרי : ברי שהסגר הביא לתוצאות הפוכות ממה שהתיימר להשיג, מתו האמור לעיל

 א אילו היו זעומות בהשוואה להצטרפות המאסיבית של ההמו, כנגד מעשי הטרור קרו בשטחי

כפועל יוצא , כ נראה, הסגר. למוסדות השוני של התנועה ולעידוד הטרור כצעד לגיטימי

שקד טוע שכל . ברוב המקרי, נראה שלא מילא את ייעודו ופעל כבומרנג כנגד ישראל, מהפיגועי

התנועה כבר הצליחה . לא היה בה כדי לזעזע את המסד שעליו נבנתה החמאס, צעדי הענישה

מבחינת שירותי , שפעתה ולגרו אחריה המוני ברחוב הפלסטיני ומה שנותר לעשותלהרחיב את ה

 .94הוא בלימת תנופתו של הגל האסלאמי בלבד, הביטחו

                                                           
 .1993 במרס 4, האר, "הבלו הבינלאומי של החמאס",  דני רובינשטיי91
 .174' עמ,  קור92
 . ראיו ע רוני שקד93
 .294' עמ,  שקד94
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 פרק חמישי

 השפעת הפעילות הבינלאומית
 

נפילתה של ברית המועצות הביאה לקשיי : מהווה שינוי קונספטואלי בעול' 90 תחילת שנות ה

עיראק . עיראק וסוריה, לרבות גרורותיה המסורתיות במזרח התיכו, יה בעולעצומי לגרורות

מצאה עצמה , אשר נתמכה מסיבית על ידי ברית המועצות, הובסה במערכה כנגד המערב וסוריה

ברור שזוהי לא הסיבה היחידה להגעתה של (חסרת אוני וניגשה א היא לשולח הדיוני במדריד 

כמעצמת העל היחידה בעול וכחתומה על , ב"ארה). ושא לעבודה אחרתא זה נ, סוריה לדיוני

מיד לאחר , הרגישה מחויבות עצומה לקידו תהלי השלו והחלה, הסכ השלו ע מצרי

' 91באוקטובר . במאמצי קדחתניי להבאת הצדדי הנצי אל שולח הדיוני, הפעילות בעיראק

צדדיות הסורי והלבנוני לשיחות דו, לחת הירדניתלעת עתה כחלק מהמש, התיישבו הפלסטיני

תפסה , כאמור, אשר התיישבה לשולח הדיוני, במקו סוריה. צדדיות ע ישראל במדרידורב

דבר שהבטיח חיזוק הקשרי ע גורמי פונדמנטליסטי , אירא את מקומה בראש חזית הסירוב

הביע שאט נפש , מבחינתו, החמאס. 95 החמאס ולתומכי השלו ובראש "אופוזיציוני לאש

 .96מהדיוני והצהיר שפתרו הסכסו בא על מנת לשעבד את מדינות ערב ולשרת את מדינת ישראל

מתי היתה , מעניי לבחו את תגובתה של התנועה להסכמי שנחתמו, א מדובר בתהלי השלו

אשר הוצאו ,  מכרוזי החמאסעל הכוונות והמטרות של הפיגועי נית להבי. התגובה ובאיזו צורה

 . באופ סדיר לאחר האירועי

א לגבי הרציחות שבאו במהל חצי , היה תגובה לועידת השלו', 92 בינואר 1 ב, רצח דורו שורש

נית לייחס אות למערכת הבחירות . השנה אחריו אי ודאות שהיו כתוצאה ישירה מועידת מדריד

א זאת אפשרות  , י להשאיר את הימי הישראלי בשלטושהיתה בישראל באותה תקופה ומאמצ

מאמציו מופני : רוני שקד פוסל על הס מתו טענה שאי לחמאס עניי במה שקורה בישראל גופא

וזה מוטיב חשוב ביותר (להוצאת הכוחות הישראלי מהשטחי בלא קשר למי שבשלטו בישראל 

 . 97)בדר פעולתו של הארגו

היו על רקע הקיפאו במשא ומת ע סוריה והפלסטיני א ', 92החל מספטמבר , המש הפיגועי

 . אי אפשר לייחס בודאות לתהלי השלו, שוב

א נראה שאי לייחס ג אות , ברמה הבינלאומית הקשורי לאזור, אירעו אירועי' 93במהל שנת 

באפריל חודשו : טע החמאסמאחר ובאפריל ועד יולי היתה הפסקה בפיגועי הטרור מ, לפיגועי

מציע חוסיי לערפאת לחזור , לאור אי הצלחת השיחות בוושינגטו' 93השיחות בוושינגטו ובמאי 

במהל חודשי אלו לא אירעו תקריות . '85עוד בשנת ' הוכנס לארו'ש, להסכ הקונפדרציה

מגל המעצרי כנראה שמיעוט הפיגועי נבע . למעט רצח שני מתנחלי בשוק בעזה, חמורות

, הפיגועי הקשי חודשו בספטמבר. ובריחת הזרוע הפוליטית ממדינות המערב למדינות ערב

למעט תקופה של חודש (' 94עד סו שנת , כתגובה ברורה להסכמי אוסלו ונמשכו לאור כל הדר

את ). לאחר כניסת הרשות הפלסטינית לעזה ויריחו, וחצי בה היה שקט יחסי בפעולות הטרור

                                                           
 .172' עמ,  קור95
 .195' עמ,  ש96
 .ראיו,  רוני שקד97
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קור (אשר עליו דובר בפרק הקוד , ואיל נית לייחס לטבח גולדשטיי' 94פיגועי שהיו ממרס ה

א מרבית , 98ג לשיחות בי ישראל לפלסטיני בקהיר' 94מייחסת את פיגועי התופת של אפריל 

 ). החוקרי תמימי דעי שהדבר נובע מטבח גולדשטיי

 "ות בהחלט להסכמי השלו שנערכו בי אשמתו כ נית להסיק שפעולות החמאס מתייחס

תשתית כוחות הזרוע הצבאית לא היתה מבוססת דיה לצור , מיד לאחר ועידת מדריד: לישראל

הפעולות הברורות . '92במאי וביוני , באו בינואר, כתגובה לאירוע, ביצוע הפיגועי ולכ הפיגועי

לפני ואחרי חתימת הסכמי אוסלו ולאחר ', 93היו בספטמבר , שבאו כתוצאה מהסכ שלו, הבאות

בראשו היו פעולות טרור בסדר גודל עצו על מנת להמחיש את : כניסת הרשות הפלסטינית

. ועשיית פסק זמ קצר עד לכניסת הרשות הפלסטינית לשיגרה" נצירת רובי"ובשני היתה " שלו"ה

, גובות ישירות אלא עקיפותא לא כת, את שאר האירועי נית לייחס לתגובות לתהלי השלו

כאשר בי לבי קורי מעשי רצח רבי נוספי שיכולי להתפרש כפועל יוצא של אירועי שקרו 

כ נית לייחס פיגועי . ומשפיעי על הפיגועי) בלי קשר לתהלי המשא ומת(באותה תקופה 

רועי בתו החמאס לאי, )קדושי(לתאריכי מסוימי שאינ ידועי למערכת כמו מות שהידי 

כפי שהראיתי , כמו פעולות החיזבאללה,  בדצמבר או לאירועי חיצוניי14 יו ייסודו ב, כמו

 . בפרקי הקודמי

                                                           
98Kurz, p.36. 
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 אפילוג

 !? ויהאם הפך הנמר חברבורות
 

האסטרטגיה והטקטיקה של תנועת החמאס תו ניסיו , חיבור זה עסק בחיבור שבי האידיאולוגיה

הרי , כפי שניסיתי להראות. ופה הפורמטיבית של הטרור החמאסילשפו אור על התק

, כמערכת ערכי מקפת היונקת ישירות מדת האסלא ומהווה את השלב השלישי, שהאידיאולוגיה

היא שהניעה את ההנהגה ואת אנשי הזרועות , "אחי המוסלמי"של אידיאולוגית ה, יהאדי'הג

למרות , יאסי' אסטרטגיה אשר נקבעה על ידי השיחהאידיאולוגיה הניעה את ה. השונות בתנועה

' כשהשיח, ב ובירד"ומאוחר יותר על ידי האג המדיני המצוי בארה, מצבו הגופני והיותו במאסר

קרי על , שבשטח, הטקטיקה בוצעה על ידי הזרועות השונות הממודרות. הנכה מתפקד כאב הרוחני

כ נוצרה המשכיות בי השלב . האסטרטגיהידי הגו הארגוני שפעל בתיאו מלא ע קובעי 

: נכו לטעו ששו ארגו לא חי בואקו וחייב להיות מושפע מהסביבה. האסטרטגי לאופרטיבי

הארגו וההנהגה נותרו על תיל ג לאחר , א האידיאולוגיה, במקרה של חמאס ההשפעות ניכרו

אלו השפיעו על אופי , י והמאורעות הבינלאומי"אש, מהמורות שהתוה השלטו הישראלי

, מספר אירועי גרמו לשינויי אסטרטגי מסוימי. א לא על הפסקת הפיגועי בישראל, הפיגועי

, ל"כאשר הכישלו הברור ניבט ממדיניות צה, אידיאולוגי נותר על כנו כל העתא האפיו הארגוני

שכללה מעצרי נרחבי מעת , ל"מדיניות צה. אשר נראה כחרב פיפיות או כמפלצת נטולת גפיי

הפסקת העימות :  והחמאס"פעלה כבומרנג והביאה לשינוי האסטרטגיה מצד אש, לעת וגירושי

ג . ל וידו על התחתונה"בעימות זה יצא צה. ל והמתנחלי"ביניה והפניית כל החצי כנגד חיילי צה

אשר נת גושפנקא , לי רב שיחק לידי החמאס ואפשר לו לצבור כוח אלקטורא"המצב העגו של אש

אי אפשר להתעל מתהלי השלו והמהמורות שהיו . להמש האלימות כנגד ישראלי בשטחי

. מנהיגו והנהגתו הרחוקה והמושחתת, "אלו הביאו לחוסר אימו באש: בשלבי השוני במהלכו

אפקט  וקופתו המתמלאת תדירות של החמאס לא מילא אמנ "נושא הקופה המדולדלת של אש

שכ ממו זה נויד אל אגודות הסעד השונות של התנועה ולא אל הזרועה , ישיר בפעילות הפיגועי

הדבר מזכיר במידה רבה את (א שיחק תפקיד חשוב בעליית דעת הקהל לטובת החמאס , הצבאית

בעיקר בזכות רשתות הסעד , ס כמפלגה אשר זוכה בדעת קהל הולכת וגדלה"פעילותה של ש

 ). לההמקיפות ש

האידיאולוגיה החמאסית טענה שאסור לשאת ולתת ע ישראל : אי להתעל ג מתהלי השלו

א ', 91תהלי השלו החל אמנ בשנת . ויש לנהוג בטרור כלפיה עד שייצאו חייליה מהשטחי

ע . בתקופה זו רק גובשה תשתית הטרור של הארגו ולכ המענה נית מספר חודשי מאוחר יותר

 א עדיי האסטרטגיה לא שונתה, נית בהחלט לראות החמרה בפיגועי,  הסכ אוסלוחתימת

 לאחר אקט שלא נית היה לצפות אותו ' 94האסטרטגיה שונתה  החל ממרס . פיגועי בשטחי

ג לאחר הטבח הוכח שהטרור של החמאס אינו הרג והשתוללות המוני אלא . טבח גולדשטיי

הרי שפיגועי , מתו האמור לעיל. ת ולא סיפוק יצרי בלתי ניתני לריסופעולה רדיקאלית מתוכננ

אי חושבי בשטחי על הנהגה , א ג אז כמו היו, הטרור נבעו מחוזק פנימי וחולשה של הסביבה

לרשותו עמד , ח ולרשות הפלסטינית"החמאס היווה אופוזיציה חזקה לפת. דתית לרשות הפלסטינית
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זרוע צבאית ממודרת ומקצועית אשר היתה מסוגלת לבצע פיגועי איכות כוח אלקטוראלי רב ו

הכפיפות של . בהתא להגדרות האסטרטגיות הבאות מירד, מרשימי בתו ישראל כמעט בכל עת

היא שיצרה ארגו אידיאולוגי שהטרור הוא לא הצד , הטקטי לדרג האסטרטגי, הדרג האופרטיבי

, דוגמת אבו נידאל ואבו מוסא, טרור וארגוני הסירוב הפלסטיניבכ הוא שונה מארגוני . היחיד שבו

 . יהאד האסלאמי וארגוני גלובאלי דוגמת הבריגדות האדומות ועוד'הג

שינוי האסטרטגיה לא טמ בחובו שינוי , שכ, "שהנמר לא הפ את חברבורותיו"נית לומר , לפיכ

 . אידיאולוגי
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