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 מבוא
 

1935(קסא די אללדמותו ההיסטורית של עז א נודעת חשיבות ניכרת בהוויה ) 1882

י "לי והאופרטיבי המיוחס לה עבגלל הער הִסמ, הביטחונית הנוכחית במדינת ישראל

תיני וביתר שאת מאז התלקחות העימות , 1987מאז פרו הִאנִתפאדה בדצמבר . הפל

קסא מופת משמשת דמותו של אל, 2000באוקטובר ) 'אקצהִאנִתפאדת אל'(הנוכחי 

תיני מהזר הִאסלאמי הלוחמני מתנועות החמאס ו . 'יהאד הִאסלאמי'הג'והשראה לפל

', קסאדי אלגדודי עז א ' נקראי כוחות הזרוע הצבאית של החמאס שמועל

תינית . ושחק בעל השפעה במערכת האזורית, המהווי גור משמעותי בזירה הפל

 ִהקנתה לארגוני הקנאות הִאסלאמית מעמד ייחודי 11.9.2001ב ב"מתקפת הטרור על ארה

קסא וניתוח מורשתו הרעיונית ל אלנראה שלימוד פרקי חייו ש. ג במערכת הגלובאלית

מציאות ימינומהווי מפתח חיוני להבנת חלק מהתהליכי בסכסו הישראלי ִ תיני  פל

 .אנו

 

 שאלת המחקר

 נועדה להתחקות אחר הפרקי ' הדמות והמיתוסקסא די אלעז א'עבודת המחקר 

ס שהתפתח מדמותו לבחו את מקורות המיתו, קסא האישהביוגרפיי ופועלו של אל

תיניתולזהות את ההשפעות העכשוויות של מיתוס אל, ההיסטורית . קסא בחברה הפל

   בבסיס עבודה זו מוצבות שתי שאלות מחקר עוקבות 

 ?קסאדי אלמי היה עז א .א

 ? ומה השפעתו, קסאמדוע וכיצד נוצר מיתוס אל .ב

, ומטבע הדברי', קסאמיתוס אל 'הדגש בעבודה ממוקד בסוגיית מיהותו ומהותו של

מסד הביוגרפי ַ  .מתבסס ומותנה המענה לשאלת המיתוס 

 

 מבנה העבודה

 :נושאי העבודה משתרעי על פני למעלה ממאה שני ומתוארכי בשני עוגני

 .1935 עד חיסולו ב19קסא משלהי המאה הדי אלתולדות חייו של עז א .א

 .21 ועד ראשית המאה ה1935י מיו הריגתו בקסא הנפרפרקי מיתוס אל .ב

בשל . העבודה מבוססת על שני עמודי תיכו מרכזיי הנתמכי במבואות ספורי וחיוניי

נדרשו מספר מבואות להבהרת הרקע של תכני העבודה , מש התקופות והיק הנושאי

פק במבואות שאפתי להסת. המרכזיי ג בשעריה של שני הפרקי המרכזיי בעבודה

לבד ִ שיהוו מעי חוליית קישור הכרחית שתכליתה לשמש פרוזדור לנושאי , נדרשי 

 .העבודה נחתמת בסיכו הִממצאי ובמבט לעתיד. המחקר

 

 פרק הרקע נועד לסקור את התהליכי ההיסטוריי שהתחוללו באר  הרקע: 'פרק א

פרק זה . קסאו של אלישראל בתחילת המאה העשרי ויצרו את הנסיבות לפעילות

תיני באר ישראל בשני  1935מתמקד בשורשי העימות בי היהודי לפל 1919 ,

 .ומתאר בתמציתיות רבה את שלבי התפתחותו
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קסא על רקע  תיאור קורות חייו של אל קסאדי אלהביוגרפיה של עז א: 'פרק ב

הפרק כולל .  הראשונההתהפוכות הדרמטיות במערכת האזורית בעקבות מלחמת העול

מעברו לאר ישראל ופעילותה של כנופייתו , קסא בסוריהאת הרקע המשפחתי של אל

 .י המשטרה הבריטית"קסא ע בשומרו בו נהרג אל1935עד לקרב האחרו ב
 

 בפתיח לפרק מוקדשי שני מבואות לאקוניי להסברת  קסאמיתוס אל: 'פרק ג

הפרק סוקר את . סלילת התשתית האקדמית לגו העבודהל', שהאדה'ו' מיתוס'הערכי 

, בדעיכת המיתוס תו שימור זכרו, קסאהתהפוכות שחלו בצמיחת מיתוס אל

תינית ובהשלכותיו"בהתפרצותו לאחר למעלה מיובל שני ע  .י התנועה הִאסלאמית הפל
 

ת ומסקנות  בפרק החות את העבודה נכרכות מספר התייחסויו ניתוח ִממצאי: 'פרק ד

הפרק ממוקד במורשת לוחמת הטרור של . 'קסאמיתוס אל'מחקריות שהפקתי בסוגיית 

תינית בימינו"שאומצה ע, קסאאל בָנה באסטרטגיית הרשות הפל  .י תנועת החמאס ומ
 

ע הערכת תקפותו , במלוא הצניעות,  בדפי הנעילה של העבודה ניסיתי להתמודד סיכו

 .עתיד לבואקסא בשל מיתוס אל

 

 מקורות

 כתיבת העבודה התבססה בעיקר על ספרות  )מקורות ִמשניי(ספרות מחקרית 

ע זאת נדרשתי לאיתור מקורות נוספי שיתרמו להעמקת בקיאותי האישית . מוסמכת

התגייסתי לאיסו כל שביב מידע מהתקשורת הכתובה . ולביסוס התזה המחקרית

באוניברסיטאות ואת , את הספריות בעמק חרודלמדתי להכיר . והאלקטרונית בנושא

בתל'  בית אריאלהשער ציו 'בספריית ' אוצר העיתונות'במיוחד (הספריות הציבוריות 

 ובמאגרי המידע של החמאס 1הסתייעתי בארכיוני במכוני מחקר אקדמיי). אביב

וני ביטא, התבססתי על מאמרי מכתבי עת מדעיי. 2והתנועה הִאסלאמית באינטרנט

ספרי זיכרו ותרגומי , ביוגרפיות, מקומייפרסומי היסטוריי, תנועת החמאס

 .טקסטי מערבית שנעשו במיוחד לעבודה זו

נעזרתי רבות בעבודת המוסמ ,  האיש ופועלוקסא בהכנת הפרק הביוגרפי על אל

 .ספיומקורות נו) 1995(מחקרו של מר יגאל גרייבר , )1995(המקפת שכתב מר נחמ טל 

 

 לאחר שלב הלימוד הראשוני של הנושא ריאיינתי מספר  )מקורות ראשוניי(ריאיונות 

 דִוד " ואל4אבר'גר איברהי אבו"ד, 3ר יגאל אייל" ד" אלמומחי בתחו המחקר 

ריאיונות אלה היקנו לי ראייה כוללת לנושא בפרספקטיבה היסטורית וַבהקשרי . 5חכ

 .האקטואליי
                                                           

המכו הבינלאומי , 'אביבבאוניברסיטת תל' מרכז משה דיי ללימודי המזרח התיכו ואפריקה  '1
 .ונוספי, במרכז הבינתחומי בהרצלייה'  טרורלמדיניות נגד

לאחר קריסת , 2001במהל המתקפה האמריקנית באפגניסט בנובמבר ,   בשלב סיו העבודה2
לפתע ללא ' נעלמי, 'הבחנתי שאתרי ִאסלאמיי ששימשו אותי, יורקמגדלי התאומי בניו

 .סימ וזכר
י הצבא " דיכוי המרד הערבי עה הראשונה הִאנִתפאד' מחבר הספר  ר יגאל אייל" ד"אל  3

1939הבריטי באר ישראל   .ל"ולשעבר ראש מחלקת היסטוריה בצה', 1936
פאח והעומד באו אל' המכו למחקרי בני זמננו ' מייסדו שלאבר 'גר איברהי אבו"ד   4

 . הקשור לתנועה הִאסלאמית בישראל, בראשו
ולשעבר קצי מודיעי בכיר ברצועת עזה , ו לענייני ערביי יוע שר הביטח  דִוד חכ"אל  5

תינית בכללשנועד בפגישות אי וע מייסד החמאס אחמד יאסי , ספור ע המנהיגות הפל
 .ובכירי הארגו בפרט



 4

ערכתי מספר סיורי כדי ללמוד באורח בלתי אמצעי וממראה עיניי את נושאי   סיורי

ויצאתי , העלמי המוסלמי בנשרקסא בביתדי אלביקרתי בקברו של עז א. העבודה

להתחקות אחר חלק ממסלול הקרב האחרו , למעיי עי הסמל בהר הברק ברכס הגלבוע

 .קסאשל כנופיית אל

 

י קביעות " העבודה התבססה על כללי התעתיק והכתיב המלא עפ כתיבת כללי הכתיבה

תי'הש . 1האקדמיה ללשו העברית , כמקובל מאז תקופת המנדט הבריטי, נכתב' פל

תיניות ). פלשת(בסיס הקשרו המקראי על ח " הַפְתשמותיה של שתי התנועות הפל

 .בותנכתבו בעבודה זו ללא גרשיי המתחייבי בראשי תי, ס"והחמא

 

*          *          * 

 

 יורקמהמעיי ברכס הגלבוע למגדלי התאומי בניו

בבחירת נושא העבודה ביקשתי לשלב נושא מקומי מתולדות עמק יזרעאל בעל משמעות 

קסא נבעה מהזיקה בי פרשייה די אלהבחירה בדמותו של עז א. במישור הלאומי

ות אקטואליות מובהקות בזירה היסטורית שהתרחשה בעמק לתחו בעל השלכ

 .המדיניתהביטחונית

. במהל הכנת העבודה התוודעתי לֶהקֵשרי המשפחתיי המשיקי לפרשייה זו ולספיחיה

שמעתי כבר בילדותי , הנוטר במשטרת היישובי, ל"על פרשת הריגתו של משה רוזנפלד ז

, יוסבת קיבו תל, סבתי גינה מ. יוס הישנה למרגלות הגלבועבטיול משפחתי לתל

ל ואת שני בניו שהתחנכו איתה "סיפרה שהיא זוכרת מילדותה את הסמל משה רוזנפלד ז

כשִשחזרנו את מסלול הליכתו של רוזנפלד בעקבות . הספר המשות בעמק חרודבבית

היא ציינה שהצמחייה באותה השנה נבטה מוקד , קליפות האשכוליות במדרו הגלבוע

 .פי שזכור לה מיו ההלוויהכ, לאחר גשמי היורה

סיפר לי את זיכרונות ילדותו המעורפלי על יוס , ב מושב נהלל, רוני אורי, דוד של ִאמי

 1932קסא בי כנופיית אל"ל ועל חקירת הרצח שלו ושל בנו דויד יעקובי ע"יעקובי ז

 .2בנהלל

ד . ישראלבמרוצת השני התוודעתי לקשר הד המשפחתי שלי במערכה על עצמאות 

. ח"תש' באדר ב' נפל בקרב על הגלבוע בח, אחיה של סבתי שעל שמו נקרא אבי, ל"צביק ז

 .3 בנפלו כשנחל ע חבריו להגנת יישובי העמק19היה ב , יוסב תל, ד צביק

את הכפר , לוי מ,  בפיקודו של סבי25ש " כבש גדוד החרמ1967במלחמת ששת הימי ב

 .קסא הקרב האחרו של כנופיית אל1935בו התחולל ב, 4יעבד

 

                                                           
 .  הערה זו חלה במיוחד ביחס לכללי התעתיק של שמות מהשפה הערבית1
 .28.12.1932 האר. ספד לנרצחי בהלוויית בנהלל, אורי) רוני(אביו של אהרו ,   יעקב אורי2
19' עמ, יוסתל, לדמות, )1950י"תש(, "ֵננו", אריה,   צביק3 13. 
תל,  במלחמת ששת הימי45 חטיבה ברק , "25ציו לשבח לגדוד ", )1967(, משה, כוכבא  בר4

 .92' עמ, אותפז, אביבתל, אנשי הפלדה, )1969(, גול, ואביעזר; 755' עמ, מת, אביב
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לקחתי איתי מספר ספרי לכתיבת הפרק על . ב"האחרו נסעתי לארה' חופש הגדול'ב

יורק לקראת שובי  הייתי בניו11.9.2001בבוקרו של יו ה. הטרור הִאסלאמי לעבודה זו

. שקרסועמוד עש שחור וסמי התאב מעל מגדלי התאומי . פתאו נחרדה העיר. לאר

יומיי קוד לכ . מעל אלפי הנספי במרכז הסחר העולמי, ענ ֵאפר כיסה את השמיי

ולפתע כמו זינק ֵשד הטרור במלוא אימתו מדפי הספרי על , ביקרתי במגדלי התאומי

 .של הטרור הִאסלאמי נחשפה בממשיות מזוויעה' תאורטית'רצחנותו ה. קסאאל

יהאד והטרור הקסאמי מהמעיי ' בי אידאולוגיית הג,בעיניי, קשר ישיר ומוחשי נמתח

. סמל העוצמה של העול החופשי, הנסתר על רכס הגלבוע לחורבנ של מגדלי התאומי

, רשמי תוצאותיה של מתקפת הטרור הִאסלאמית על מגדלי התאומי חרוטי בי עמוק

תיני. וכנראה לתמיד , דית בארשהחל מראשית ההתיישבות היהו, המאבק בטרור הפל

. ועדיי ִקצו לא נראה, ממשי לגבות מחיר דמי כבד במציאות הנוכחית במדינת ישראל

, במהל הכנת עבודה זו למדתי פרק משמעותי בתולדות הסכסו המדמ באר ישראל

 .והעמקתי את שורֵשי מורשת זהותי הנטועי באדמת העמק
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 'פרק א
1936המצב באר ישראל בשני : רקע 1919 

 

נוצרה מציאות , ומנית'לאחר התפוררות האימפריה העות, העול הראשונהתו מלחמתב

שתי המעצמות הקולוניאליות , צרפת ואנגליה. התיכואסטרטגית חדשה במזרחגאו

 את אישור חבר1920חלוקה זו קיבלה ב. 1התיכוחילקו ביניה את השליטה במזרח

ישראל החלה  המנדט הבריטי על ארע החלת. רמו באיטליההלאומי בוועידת ס

 התנועה הציונית והתנועה תקופת עימות חדשה בי שתי התנועות הלאומיות באר 

תינית  . הפל

 

 החליטה הממשלה הבריטית לתמו בדרישתה של התנועה הציונית 1917בשניי בנובמבר 

ת הבריטית המדיניו. להועיד את אר ישראל כמולדת מתחדשת ובית לאומי לע היהודי

בהצהרה . ללורד רוטשילד, הלורד ארתור בלפור, התבטאה במכתבו של שר החו הבריטי

ממשלת הוד מלכותו מביטה בעי יפה על ייסוד בית לאומי לע היהודי באר : "נכתב

. התגובה הראשונית בעול היהודי והציוני ַלהצהרה הייתה אופוריה מוחלטת..". ישראל

הינה מסמ מעורפל ולא מחייב דיו ' הצהרת בלפור'א הבחינו כי רבי היו מסונוורי ול

התיישבות וביטחו נכונו , שלושי שנות מאבק מפר למע עלייה. בהגדרותיו המדיניות

 . 2לציונות עד להקמת מדינה עצמאית

 

מעורבותה של בריטניה הגדולה באר ישראל החלה נוכח צרכיה המעצמתיי להבטיח את 

האינטרס הבריטי העליו היה כינו מסכת . 3וניאליי שלה במזרחהאינטרסי הקול

, אינטרס זה נבע משיקולי השפעה על ארצות מפיקות נפט. יחסי תקינה ע העול הערבי

הצהרת '). אפריקה ואסיה(ושליטה על נתיבי תעבורה יבשתיי וימיי ברחבי האימפריה 

תחילת המאה העשרי לִמשגה חמור נחשבה בעיני חוגי שלטוניי בבריטניה ב', בלפור

 ".השמש לא שקעה בה מעול"באסטרטגיה האימפריאלית של הממלכה ש

, במועד זה נמסר השלטו לִמנהל אזרחי.  התקיי באר ִמנהל צבאי בריטי1920 ביולי 1עד 

 .4בראשות נציב עליו

חמת י לאחר מל"סדר פרקי הִמשנה בפרק המבוא נפתח בהתפתחות היישוב היהודי בא

מפני שהעלייה היהודית הייתה הקטליזטור להתפתחות הכלכלית , העול הראשונה

גרמה ַלגידול , הצמיחה המשקית משכה את ערביי המדינות השכנות. הנמרצת שחלה באר

תינית סקירת שלושת גלי העימות . 5הדמוגרפי הערבי ולתהליכי גיבושה של היישות הפל

 .קסאועלת את תיאור הרקע לתקופת פעילותו של אלי נ"בי שתי התנועות הלאומיות בא
                                                           

 .1916, פיקו  הסכ סייקס1
כנה , ירושלי, כר שני, 19141939מגולה לתקומה לאומית , )1988(, ישראל, זאב וזינגרוב,  בוי2

 .55' עמ, כרטא
 .16' עמ,  משרד הביטחומערכות , אביבתל, האינתיפאדה הראשונה, )1998(, יגאל,   אייל3
לעומת נספרו בִמפקד אוכלוסי . בקירוב,  יהודי64,000אי היו באר   ע סיו השלטו הצב4

פלישתי ", )1979(, עזריה, אלו). לרבות נוצרי ודרוזי(' ערבי '660,000 1922שנער ב
שרו לאר, "עלי  .269' עמ, בית ומוד, זמורה, אביבתל, ישראלִ

נקרע מתחומי הבית הלאומי שהובטח  הקיפאו הכלכלי בעבר הירד המזרחי ש לראָיה 5
 .ליהודי' הצהרת בלפור'ב
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  19191936התפתחות היישוב היהודי באר ישראל בשני                   .1
 

1936במהל השני   : היו שלושה גלי עלייה יהודית לאר ישראל1919
 

 19191923: העלייה השלישית .א

סיה של מאות אלפי פליטי והמצוקה החריפה אליה נקלעה יהדות רו' הצהרת בלפור'

היו שני הגורמי , מורעבי לאחר מלחמת העול הראשונה והמהפכה הקומוניסטית

העלייה השלישית הורכבה . העיקריי שהשפיעו על חידוש העלייה היהודית לאר ישראל

רוב העולי היו צעירי . 'החלו'בעיקרה מקבוצות מאורגנות של חברי תנועת 

בעלייה השלישית . חדורי להט מהפכני, ציוניתשקפה סוציאליסטיתאידיאליסטי בעלי ה

כמעט שילש את ( נפש 93,000והיישוב היהודי באר הגיע כדי ,  יהודי35,000עלו ארצה כ

 .1)גודלו

 

 19241928: העלייה הרביעית .ב

 בורגני בפולירוב יהודי העלייה הרביעית היו בעלי משפחות מקרב המעמד הבינוני הזעיר

עלייה זו זרמה . שהביאו ִעמ הו וניסיו מסחרי, )שר האוצר הפולני', עליית גרבסקי'(

 1923 ב16,000שמספר תושביה גדל מ, אביבבעיקר לערי ובראש וראשונה לתל

 יישובי יהודיי חדשי ונמשכה 30בשנות העלייה הרביעית הוקמו . 1925 ב40,000ל

. קרקעות רבות נקנו בהו פרטי). ל"קק(' לישראלהקר הקיימת 'י "רכישת האדמות ע

 תושבי 150,000ובאר היו כ,  דונ אדמה805,000 היו בבעלות יהודי 1928בשנת 

במשק החל תהלי מודרניזציה ונוצרה בהדרגה כלכלה המבוססת על ייצור לש . יהודי

יתוחה של ממשלת המנדט עשתה רבות בשני אלה לפ). ולא רק לצריכה עצמית(שיווק 

תשתית מסילות , כבישי נסללו. אינטרסנטיימתו שיקולי קולוניאליי, האר

שבקרבתו ) מעיראק(מי לייצוא נפט ובחיפה הוחל בבניית נמל עמוק, הברזל הורחבה

בעלייה הרביעית הונחו יסודות . כ החל תהלי החשמול של הארכמו. זיקוקהוקמו בתי

האוניברסיטה העברית בירושלי ומוסדות , ספר תיכונייהוקמו בתי: מערכת החינו

 .2להכשרת מורי וגננות

 

 19291939: העלייה החמישית . ג

 עליית יהודי ארצה בעקבות 1929התחדשה ב, )ט"תרפ(למרות מאורעות הדמי באר 

עלייה .  יהודי235,000במהל העלייה החמישית עלו ארצה כ. המשברי באירופה

אירופה שסבלו מהמדיניות התחוללה נוכח מצוקת של יהודי מזרחעצומה זו 

 .  מעליית היטלר והנאציז בגרמניה 1933ומראשית , האנטישמית של ממשלותיה

 בשנה זו הוכפל מספר העולי לעומת ,  הגיעה העלייה לממדי שלא היו דוגמת1932מ

 . עולי10,000אשתקד והגיע לכדי כ

                                                           
 .45' עמ, כרטא, ירושלי, ישראלאטלס כרטא לתולדות אר, )1972(, יהודה,   ואל1
52' עמ, ש  2 50. 
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 עלו ארצה 1935 יהודי ומאז עלה מספר העולי בכל שנה עד שב4,944 עלו ארצה 1930ב

 17% (1931 בסו 175,000י מ"עלייה זו העלתה את מספר היהודי בא. 1 יהודי61,854

 .19362ערב פרו המאורעות באביב )  מכלל התושבי31% (400,000ל) מכלל התושבי

י " נקנו ע1931ב: אחר העלייהי היהודי לא פיגרה בממדיה "רכישת הקרקע באר ע

 .3 דונ72,905 נקנו 1935 דונ וב19,365יהודי 

הודות לרמת , עולי גרמניה הטביעו במידה רבה מאוד את חותמ על התפתחות היישוב

בעיצומו של המשבר . מקצועיות והשקעות ההו שהזרימו לאר, האינטלקטואלית

, שרר באר שגשוג כלכלי, )ב"סטריט בארההאינפלציה בגרמניה והוול(הכלכלי העולמי 

ל שרויה במצוקה "בשנות הֵגאות הכלכלית הייתה הקק. 1936ב' המרד הערבי'עד פרו 

1936בשני ,  דונ בלבד110,000כספית שהתבטאה ברכישת  ההתיישבות היהודית . 19304

 .בעמק חפר יצרה רצ טריטוריאלי בי השרו הדרומי לצפוני

 

 
 

1936ישראל בשני תהליכי בדמוגרפיה הערבית באר    .         2 1919 

 

. המוסלמית האיצה את תהליכי הלאומיות הערבייומנית'התפוררות האימפריה העות

, יצא נגד עליונות השלטונית של מנהיגי הדת) 'התורכי הצעירי'מנהיג (אתא תור 

 . 5בטענה שהדת גרמה לנחיתות האימפריה מול המערב

.  ערבי660,000ישראל  נספרו במפקד אוכלוסי של השלטונות הבריטיי באר1922ב

ריבוי טבעי : לכאורה הגידול הוא סביר.  ערבי1,282,000 היו באר 1948ב, לעומת זאת

אכ יביא להכפלה של ) מידה עולמיישהוא ריבוי עצו לפי קני(של שלושה אחוזי לשנה 

ודאי שלא בחלקה , א שריבוי כזה לא היה קיי כללאל.  שני25האוכלוסייה בתו 

 הייתה תוחלת החיי הממוצעת של האוכלוסייה 1927ב: הראשו של התקופה הנדונה

.  ילודי מתו בחמש השני הראשונות לחייה1000 מתו כל 412!  שני37הערבית 

תיני, אמנ כלוסייה אלא ג את האו, במש השני בנתה הציונות לא רק את הע הפל

 בעוד שהרגלי הילודה , תוחלת החיי הערבית עלתה ותמותת התינוקות פחתה: הערבית

ניתוח דמוגרפי מפורט יותר מוכיח כי ככל שהיה היישוב הערבי קרוב יותר . לא נשתנו

 .6כ היו התמורות הללו בו מהירות יותר, ליישוב היהודי

; ו של האוכלוסייה הערביתהריבוי הטבעי לא היה יכול להביא להגדלה עצומה ז

גרמה להגירה ערבית רבתי מעבר, ישראל בזכות המפעל הציוניהתפתחותה של אר

המהגרי . פסקה הגירת ערבי מ האר החוצה, במקביל. מסוריה וממצרי, הירד

נקראו בימי הֵגאות , שלא היו זקוקי לרשיו כלשהו כדי להיכנס לאר, הערבי

                                                           
 .1391' עמ, מערכות, אביבתל, חלק שלישי, כר ב, ספר תולדות ההגנה, )1967(, )עור(דינור , ציוב  1
ספר , )1967(, )עור(דינור , ציוב: מתו. במספר היהודי כולל ג את הריבוי הטבעי  הגידול 2

 .479' עמ, מערכות, אביבתל, חלק ראשו, כר ב, תולדות ההגנה
 .1391' עמ, מערכות, אביבתל, חלק שלישי, כר ב, ספר תולדות ההגנה, )1967(, )עור(דינור , ציוב  3
 .54' עמ, כרטא, ירושלי, ישראלאטלס כרטא לתולדות אר, )1972(, יהודה,   ואל4
 .18' עמ, משרד הביטחו, ירושלי, טירור בש הִאסלא, )1999(, סאלח, יעקב ושכיב,   חבקוק5
שרו לאר, "פלישתי עלי", )1979(, עזריה, אלו  6  .269' עמ, בית ומוד, זמורה, אביבתל, ישראלִ
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ורבי מה נטלו חלק בכנופיות הרצח ', חורני'ות השלושי של שנ) 'הפרוספריטי'(

 מהגרי ערבי שהגיעו 100,000נוקבי במספר , אפילו הממעיטי. 1936במאורעות 

ע "ומהווי כיו , )הקימו משפחות והתרבו, וכמוב(ארצה במהל שנות המנדט 

תיני השוכ באר מדורי דורות לא הייתה קיימת כלל לגבי מהגרי ירדני וסורי ". פל

תיני'רק לאחר שנהיו . בעיית הלאומיות הערבית הנפרדת שוב אי ה יכולי ', פל

 . להתערב בשו אוכלוסייה ערבית שהיא

ישראל מרוכזת  הייתה האוכלוסייה הערבית המקורית של אר19עד אמצע המאה ה

. יוטה מדרו לחברודהריה ו,  האזור ההררי שבי עמק יזרעאל לבי דורהבגוש אחד 

כל שאר האזורי היו . בגליל ובכמה ערי חו' כיסי'קבוצות קטנות יותר היו פזורות ב

העיר . בירושלי חיו אלפי תושבי בלבד.  ריקי לחלוטיריקי מיישובי קבע ובחלק 

 .'כר הגדול'עזה הייתה אז ה

, זועבי, חורני, איבדו(במהל ההיסטוריה היו קבוצות ערביות ומוסלמיות שונות 

) אפריקאי אחריירי וצפו'אלג, סודני, בוסני, רקסי'צ, תורכי, כורדי, דרוזי

בתקופת מלחמת העול הראשונה הייתה הגירה ניכרת של מצרי , לדוגמה. שהיגרו ארצה

 . וה השתקעו באר, שהאנגלי הביאו בתור פועלי לאר ישראל

ולא והיא , 1947שכנות לאר ישראל לא פסקה עד שנת הגירת ערבי מ הארצות ה  

הטבעי  י  במספרהריבו התלולה  לעלייה  גרמה   1. 

 

תינית .א  ניצני ההקצנה הפונדמנטליסטית הפל

י היהודי והעלייה הציונית היו שתי אבני נג עיקריות מבחינת "רכישות הקרקע ע

תינית הוועד הפועל 'תה חולשתו של  התגל30בראשית שנות ה. התנועה הלאומית הפל

מספר העולי היהודי גדל . המפעל הציוני התקד והתעצ בקצב גובר והול: 'הערבי

לא זו בלבד שלא , פ הערבי"הוועה. ע עליית הנאצי לשלטו וקצב רכישת הקרקעות גבר

 .2אלא שחבריו עסקו במכירות בעצמ, הצליח למנוע את מכירת הקרקעות ליהודי

במש , ומאז, 1921 במאי 8חוסייני מונה לכהונת המופתי של ירושלי ב אלאמי' חאג

1928השני  . חוסייני עלתה השפעת של הכוחות הלאומניי בראשות משפחת אל1922

, ישראלבקרב ערביי אר) ס"האח(' האחי המוסלמי'המופתי מיקד את התעניינות 

וראש ' הוועד הערבי העליו' ראש :מתוק היותו כוה דת כריזמטי ומנהיג פוליטי

 .3'המועצה המוסלמית העליונה'

1928(לא רק גורמי פנימיי הביאו לסיומה של תקופת הרגיעה  , ישראלבאר) 1922

והעלייה בכוח של ) התחזקות התנועות הלאומניות באירופה(ל "אלא ג האקלי הבינ

וי דרישותיה לשלטו הגורמי הלאומניי בארצות השכנות שהתקדמו לקראת מיל

ההתקדמות בדו, 1923הירד בשנת אשר הוק בעבר', הממשלה העצמית'משטר . עצמי

, 1927חתימת חוזה הידידות בי ממשלות בריטניה ומצרי ב, שיח בי בריטניה לעיראק

והבריטי נאלצו לפתוח במשא, במצרי התעוררו הגורמי הלאומיי לתבוע עצמאות

                                                           
שרו לאר, "פלישתי עלי", )1979(, עזריה, אלו  1  .270' עמ, בית ומוד, זמורה, אביבתל, ישראלִ
 .41' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאדי אלעז א' שייח, )1995(, נחמ,   טל2
תיניתצמיחת התנועה הלאומית הערבית, )1976(, יהושע,   פורת3 ע , אביבתל, 19181929, הפל

 .156' עמ, עובד
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' וופד'מותו של המל פואד פינה את הדר לשלטו מפלגת ה. מצריגלוומת על חוזה אנ

בחתימה על חוזה שקיד את עצמאותה של , 1936 הסתיי באוגוסט "המו. הלאומית

נוכח . ההתפתחות במצרי השפיעה על התהליכי הפוליטיי הפנימיי בסוריה. מצרי

נודעה למצב , ישראל ארקרבת הגיאוגרפית וההיסטורית של ערביי סוריה לערביי

הסכמתה של הממשלה הצרפתית לדרישות . 1המתהווה השפעת יתר על ערביי האר

ישראל את הפטריוטיות  כל אלה עוררו בקרב ערביי ארהתנועה הלאומית הסורית 

 . הלאומית ונטעו את השאיפה להשגת עצמאות מדינית

 

. בנאי חס אל"ע' וסלמיהאחי המ' הוק באיסמעילייה שבמצרי ארגו 1928ב

. 2 מאבק טרוריסטי בשלטו הבריטישמטרתה , הארגו היה בגדר זרוע צבאית חשאית

היה פונדמנטליסט וכפר בלאומיות הערבית מכל וכל , בנאממשיכו של אל, סייד קטב

 .3")האמונה לבדה היא המולדת והלאו("

יצרו , " להשתלט על המסגדירצו היהודי"פרסומי לאומניי בעיתונות הערבית נגד 

לראשונה את הקשר בי היסוד הִאסלאמי הדתי לבי ההתנגדות הערבית הלאומית למפעל 

 .הציוני

 

 500בה נכחו כ,  התכנסה בירושלי ועידה מוסלמית בראשות המופתי1928 בנובמבר 1ב

 פעולות ההשתלטות"הוועידה מחתה נוכח . נכבדי ערבי מהאר ומהארצות השכנות

אגודה להגנת המקומות הקדושי "והחליטה להקי , "היהודיות על קודשי המוסלמי

תינית כבעלת". של המוסלמי . בריתה של הדתבינתיי הצטרפה הפוליטיקה הפל

תיניות התקיימו ברחבי האר , שנשאו אופי של תעמולה לאומית, סדרה של אסיפות פל

בראש מסע . ו סניפי של אגודות מוסלמיותבערי השדה הערביות נוסד. 1928החל מסתיו 

 .4לתת בידי הערבי שלטו עצמי, התעמולה עמדה הדרישה

 

 החל המופתי בפעילות בעול המוסלמי כדי להרחיב את מעגל התמיכה 1929בשלהי 

תיני לבנוני על רקע דתי בי מוסלמי הוא התערב בסכסו פני. בדרישות הפל

הוא ידע כי חשוב להדק את המגעי . עניקו למופתי עידוד רבהמוסלמי בהודו ה. לנוצרי

) האימפריה הבריטית' היהלו שבכתר'(מאחר שהשפעת על המצב הפנימי בהודו , ִעמ

צעד חשוב להאדרת שמו של . לב רבה של השלטונות הבריטיימזכה אות בתשומת

, מוחמד עליע הבאתו לקבורה של , 1931המופתי ושמה של ירושלי היה בינואר 

 הובא 1931ביוני . אקצא בירושליבמסגד אל, ממנהיגיה של הקהילה המוסלמית בהודו

מנהיג המרד ההאשמי בתקופת מלחמת העול , עליאקצה השרי חוסיי בלקבורה באל

מימוש הרעיו לכנס ועידה . שנפטר בגלותו בקפריסי, אז לשעבר'הראשונה ומל חיג

.  היה צעד משמעותי נוס לביסוס מעמדו של המופתי1931ר מוסלמית בירושלי בדצמב

הנימוק לכינוס הקונגרס היה תביעת ערביי אר ישראל מראשי המדינות המוסלמיות 

                                                           
 .57' עמ,  משרד הביטחומערכות , אביבתל, הִאנִתפאדה הראשונה, )1998(, יגאל,   אייל1
 .21' עמ, משרד הביטחו, ירושלי, טרור בש הִאסלא, )1999(, שכיב, יעקב וסאלח,   חבקוק2
 .23' עמ, ש  3
 .28' עמ, ד הביטחו משרמערכות , אביבתל, הִאנִתפאדה הראשונה, )1998(, יגאל, אייל  4
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 1931 בדצמבר 7הקונגרס נפתח ב. לסייע בשמירה על המקומות הקדושי לִאסלא

 . 1 מדינות22בהשתתפות מוסלמי מ

ו כנושא דגל המאבק של העול המוסלמי בשלטו בקונגרס הצליח המופתי להציג עצמ

, שלא להבי את השלטונות הבריטיי, בניגוד להבטחותיו לנציב הבריטי העליו. הבריטי

למעשה נכנע לחוגי הקיצוניי . בריטיותלא הצליח המופתי למנוע קבלת החלטות אנטי

למרות . ציב ווקופוהעלה את חמתו של הנ', אסתקלאלאל'שהונהגו בידי הצירי ממפלגת 

למ קונגרס זה ואיל הפכה שאלת . י השלטונות וספג רק נזיפה"זאת לא נענש המופתי ע

לאומית ולעניינ המשות של הארצות מוסלמית ביישראל לבעיה ערביתאר

 .2המוסלמיות

 

, מטרתו הייתה למשו לִצדו את הצעירי; מעשיו של המופתי כוונו ג כלפי פני

א'ה הוא לא . 1929 שהיו מהגורמי הבולטי בציבור הערבי באר בעקבות מהומות ',ש

 יכול היה להתעל מתרומת של הצעירי להתרחבותה של התנועה הלאומית הערבית

תינית לאחר פרסו ִאגרת , באורח בולט, עליית הארגוני הרדיקלי החלה. הפל

אגודות לאומיות . 1931בפברואר ) כפי שכונתה בפי הערבי', האיגרת השחורה'(מקדונלד 

וכי מתינותו של דור האבות , פעל במתינות רבה מַדי' הוועד הפועל'שונות החלו לטעו כי 

. תקווה וחדרה נעזבו במאורעות האחרוני ונותרו ללא פגעגרמה לכ שאזורי פתח

עות לכ שהמאור) לפי הטענה(שהביאה , האשמה דומה הועלתה נגד השפעת של זקני יפו

אחרי המאורעות טרחו זקני חברו לפייס את : ועוד. אביבכמעט שלא הורגשו בתל

שהתנגדה למעשי , התנועה הלאומית. שעזיבת הייתה מכה קשה לכלכלת העיר, היהודי

א'החלה לעודד את ה, הזקני אחדות , חירות"שוב הושמעו התביעות הקודמות ל. 'ש

 את כניסת הדור הצעיר והמשכיל לשדה הפעילות זו הייתה האווירה שאפפה". ועצמאות

 .הפוליטית

עסקו מספר ,  לארגו הנוער הערבי במסגרת נפרדת1931במקביל לצעדי שננקטו בשנת 

 גדלה התנועה ופלוגות 1932במרוצת . ערבי' צופי'פעילי לאומניי בארגו פלוגות 

תיני ב. חדשות הוקמו ברחבי האר לב רבה הקדישה תשומת 1933ועידת הנוער הפל

כמו הצבת משמרות נגד מעפילי (לארגו החדש שחבריו נשלחו למבצעי לאומיי שוני 

 ).יהודי בחו הי

, 1929שהתעורר לתחייה בעקבות מאורעות , ארגו רדיקלי נוס משמעותי יותר בהשפעתו

אל'שי בתקופת השקט היחסי של שנות העשרי השאירו אנ. 'אסתקלאלאל'היה מפלגת 

תיני' אסתקלאל שדגלו ברעיו כי (ערבית בעלי האידיאולוגיה הלאומנית הפא, הפל

תי היא חלק טבעי של סוריה" המצב השתנה . 'מפלגות המשפחתיות'את הזירה ל, ")פל

 .3לחלוטי בעקבות המאורעות

                                                           
, 46' עמ,  משרד הביטחומערכות , אביבתל, הִאנִתפאדה הראשונה, )1998(, יגאל,  אייל1

 .27' עמ, משרד הביטחו, ירושלי, טרור בש הִאסלא, )1999(, שכיב, יעקב וסאלח, וחבקוק
 .47' עמ,  משרד הביטחומערכות , אביבתל, הִאנִתפאדה הראשונה, )1998(, יגאל,   אייל2
 .47' עמ, ש  3
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 1933מאורעות  .ב

לדווח על התעוררות , קופהגנרל סר ארתור וו,  החל הנציב הבריטי העליו1933בסו שנת 

שיתו קונגרס אי'. וארגוני הנוער' אסתקלאלאל'בפעילות הפוליטית של אנשי מפלגת 

היה השיא במערכת התעמולה , 1933הכנס הארצי הלאומי שנער ביפו במארס ', הפעולה

ניצלו את הבימה החשובה הזו ודרשו ' אסתקלאלאל'אנשי . 'הפועלוועד'שִארג ה

 התלקחו 1933באוקטובר . רבית לנקוט בשיטות שונות של מרי אזרחימהקהילה הע

ירושלי ושכ לכוחות משטרה , יפו, עימותי אלימי בי מפגיני ערבי בחיפה

 . שגבו קורבנות בנפש, בריטיי

התקשו להסכי ע , חוסייני הישיש אל'מוסה כאט', וועד הפועל הערבי'ר ה"אנשי יו

מדיניות של , כלומר, הייתה ג דרכ הפוליטית, "משלה ִעמנוהמ"דר זו שכ סיסמת 

 .שיתו פעולה ותיאו ע השלטו המנדטורי

 

חוסייני את יכולתה  אל'בשנה זו הוכיחה המנהיגות הערבית בראשותו של מוסה כאט

 אל'ע מותו של מוסה כאט. לאחד את הרחוב תחת רעיונות לאומיי ולשלוט בו

נשארה התנועה הלאומית , חר התחזקות המגמה הִאסלאמית, 1934חוסייני במארס 

תינית בשליטת החוגי הפוליטיי המתוני .  חל שינוי במחנה הערבי1934במארס . הפל

ע פטירת מוסה . פעלו הפלגי היריבי במסגרת אחת, חוסייניתחת הנהגת המופתי אל

 ". יתהסתלק השריד האחרו של האחדות הערב"חוסייני  אל'כאט

 

, י כוחות בריטיי"קסא עדי אל התחולל הקרב בשומרו בו נהרג עז א20.11.1935ב

תינית הִאסלאמית ההתעוררות הלאומית . והפ לעמוד תוו במיתוס הלאומנות הפל

גיבשו ראשי חמש , 1935 בנובמבר 25ב. בעקבותיו הביאה לשינוי בזירה הפוליטית

אותו הגישו לנציב הבריטי ', מסמ שלוש הנקודות'ת ישראל אהמפלגות הערביות באר

 :המנשר כלל שלוש תביעות. העליו

 .הקמת שלטו דמוקרטי )1

 .איסור על העברת קרקעות ליהודי )2

הפסקה מיידית של העלייה היהודית והקמת ועדה שתבדוק את יכולת הקליטה של  )3

 .האר

. 1בישר על תחילתו של המאבק הגדולהיווה ציו דר במאבק הלאומי הערבי ו, מסמ זה

 1936פר באפריל , קסא בקרב נגד הבריטידי אלחמישה חודשי לאחר מות עז א

 .ישראלהמרד הערבי הגדול נגד שלטונות המנדט הבריטי באר

ווא אל'אח' פעולת של חברי ה1936את התפרצות התבערה האלימה הציתה באפריל 

 .קסא וממשי דרכודי אל יורשו של עז א,פרחא' בהנהגת השייח' קסא

 
 
 
 
 

                                                           
56' עמ,  משרד הביטחומערכות , אביבתל, הִאנִתפאדה הראשונה, )1998(, יגאל,   אייל1 50. 
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תיני בא  .             3  19191936י בשני "גלי העימות בי היהודי לפל
 

היו שלושה , 1936ישראל ועד לפרו המרד הערבי במתחילת שלטו המנדט הבריטי באר

 .גלי עימות בי יהודי לערבי באר

 

 19201921מאורעות  .א

 חילפרשת ת

להיות תחת , פיקוי הסכ סייקס"עפ, שנועד, שטח הפקר' אצבע הגליל' הייתה 1919מאז 

, מטולה: ארבע נקודות יישוב עבריות' אצבע הגליל'באותה עת היו ב. שליטה צרפתית

י מוסדות היישוב לְספר המרוחק "יוס טרומפלדור נשלח ע. חיגלעדי ותלכפר, חמרה

בכל אזור הגליל העליו ודרו לבנו . 1וטוריטה מוכרתכמפקד צבאי בעל א, והמנותק

שררה אנרכיה שלטונית בעקבות ניסיו המרידה של האמיר פייסל במשטר המנדט הצרפתי 

) חלסה(התלקח קרב בי ערביי הסביבה , 1.3.1920, פ"א באדר תר"ביו י. 2בסוריה

חי בעקבות נפילת תל. 3ביניה יוס טרומפלדור, חי ושישה ממגיניה נהרגולתושבי תל

 .לנטוש את יישוביה) חמרה ננטשה עוד קוד(גלעדי החליטו אנשי מטולה וכפר

ויתרו הצרפתי על , לאחר סילוקו מדמשק של האמיר שרי שחולל את המתיחות בצפו

מבחינת , הלקחי הנלמדי. והאזור נמסר לשליטה בריטית' אצבע הגליל'שליטת ב

, ל"י הסכמי בינ"י ההתיישבות ולא רק ע"ות האר ייקבעו עהיו שגבול, היישוב העברי

מהמסקנה האחרונה . אלא על היישוב להג על עצמו, ושאי לסמו רק על השלטו הזר

 .4'ההגנה'צמחה 

ודמותו של יוס טרומפלדור הפכה , חי וקורבנותיה נעשו סמל לגבורה לאומיתפרשת תל

 .למיתוס מכונ בתולדות התנועה הציונית
 

 פ בירושלי"מאורעות פסח תר

באות ימי הלכה והחריפה . 'נבי מוסה'חל החג המוסלמי ) 1920אפריל (פ "בפסח תר

המטיפי במסגדי טענו בדרשותיה שמיליוני . ההסתה של מנהיגי ערבי נגד הציונות

לייהד את , וה עתידי לנשל את הפלאחי מאדמותיה, יהודי מתכווני להגיע ארצה

לשלטונות המנדט וליישוב העברי נודעו שמועות .  ולהכריז על הקמת מדינה יהודיתהאר

אמר למקורביו שא אכ , קצי בריטי, מושל יפו. על טבח מתוכנ של הערבי ביהודי

, חוסייניאמי אל' חאג. יתרחש טבח ביהודי הוא יתייצב ליד חלו ביתו ויצפה בו בהנאה

 .וליבה את ההסתה' נושבת הרוח'חש להיכ , רמנהיג הלאומני של ערביי הא

לעיר עלו לרגל ג יהודי . פ הגיעו אלפי ערבי לירושלי"במהל חול המועד פסח תר

טבחו (' אדבח אל יהוד'קריאת המטיפי . רבי שהתכוונו לחוג בה את חג החירות

הרובע ההמו המוסת שיצא ממסגדי הר הבית ירד אל . שימשה אות לפורעי) ביהודי

                                                           
1

' החלו'טרומפלדור ִארג בתו מלחמת העול הראשונה את גל העלייה הגדול של תנועת   
 .אר להכי את קליטת החלוצי ב1919בנובמבר ) בשנית(והגיע ארצה , מרוסיה

 . 22' עמ, הספרייה הציונית, ירושלי, חיפרשת תל, )1994(, נקדימו,   רוגל2
, לסקוב. פ"א באדר תר"נהרגו לפני י, שניאור שפושניק ואהרו שר, חישניי ממגיני תל  3

 .217 ו203' עמ, כתר, ירושלי,  סיפור חייוטרומפלדור , )1995(, שולמית
4

כנה , ירושלי, כר שני, 19141939מגולה לתקומה לאומית , )1988(, ראליש, זאב וזינגרוב, בוי    
162' עמ, כרטא 161. 
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מאות הוכו , אחדי נהרגו. היהודי בעיר העתיקה ועשה שפטי במתפללי היהודי

 .בתי כנסת וחנויות יהודיות נבזזו ונהרסו, בתי מדרש, ונפצעו

רק בעקבות . השלטונות הבריטיי לא נקטו בצעדי משטרתיי לדיכוי מהומות הדמי

 נקטו וד השליטה על המצב ומחשש לאיב, מחאות נמרצות של מנהיגות היישוב היהודי

שנוכחו בשינוי שחל בעמדת , המסיתי. הצבא והמשטרה פעולה יעילה כלפי הפורעי

 . 1מיתנו את הפורעי וכ שככו המהומות, השלטונות
 

 1921מאורעות 

הפסקת .  החלה התקפה של אספסו ערבי על שכונות יהודיות בפרברי יפו1921 במאי 1ב

התקפות נוספות היו על . חת הדרישות העיקריות של המסיתיהעלייה היהודית הייתה א

 146,  הרוגי47כשחל שבוע הפרעות ִנמנו ביישוב העברי . חדרה ורחובות, תקווהפתח

 . פצועי קשה ורכוש רב שירד לטמיו

, יל'רצ'בהשראת שר המושבות וינסטו צ, בעקבות המאורעות פרסמה הממשלה הבריטית

הכרזת הממשלה הבריטית על דבקותה :  שעיקריו היו19222של ' הספר הלב'את 

יכולת הקליטה הכלכלית של "הגבלת העלייה היהודית ארצה לפי ', הצהרת בלפור'ב

 .ישראלהירד המזרחי מגבולות ארוקריעת עבר" האר

 

  1929 ט "מאורעות תרפ .ב

רוב , רוני הנבערשהפלאחי וההמו העי, חוסייניבמהל שנות העשרי הבי המופתי אל

אינ בשלי עדיי לקליטת מסר פוליטי או לאומי , מניינה של האוכלוסייה הערבית באר

תינית  היו 3נוכח גלי מהגרי ערביי מהארצות השכנות. בגלל היעדר מסורת לאומית פל

לכ החליט המופתי . ולפיכ התקשו להזדהות ִעמ, מסרי אלה מתוחכמי מַדי עבור

חרב : נגד הכופרי) מלחמת קודש(יהאד ' נגד הציונות צביו דתי ולהכריז על גלתת למאבק

המופתי ידע כי בחברה .  היהדות' בעלת בריתה'ג על , ומעתה, יהאד תונ על הציונות'הג

, כיתר על. יהאד להיענות רבה'שמרנית של ערביי אר ישראל תזכה הקריאה לגהדתית

עשויה בעיית אר ישראל להפו לבעיה של , יהאד'גהוא הערי שבעקבות ההכרזה על 

שהרי הִאסלא מצווה על כל מאמיניו להתלכד ולסייע זה לזה , העול המוסלמי כולו

 .יהאד'תחת דגל הג

, אביבתל, צפת, חברו, ט התנפלו אלפי ערבי על יהודי בירושלי"בתשעה באב תרפ

 ).טוביהבאר(ה וקסטינה חולד, הרטוב, מוצא: חיפה וא על יישובי כפריי

,  יהודי133הִממשל הבריטי הצליח לדכא את המהומות לאחר מספר ימי בה נרצחו 

 . נפצעו ורכוש יהודי רב נהרס340

של פאספילד ' הספר הלב' את 1930בעקבות המאורעות פרסמה ממשלת בריטניה ב

ות והפסקה של מת מניעה של מכירת קרקעות ערביות לידיי יהודי: שביטויו המעשי היה

 .קרקע ממשלתית להתיישבות יהודית

                                                           
, ירושלי, כר שני, 19141939מגולה לתקומה לאומית , )1988(, ישראל, זאב וזינגרוב, בוי   1

 .165' עמ, כנה כרטא
176' עמ, ש     2 169. 
תי עלי", )1979(, עזריה, אלו  3  .269' עמ, בית ומוד, זמורה, אביבתל, ישראלשרו לאר, "פל
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כוונתו של המופתי להבהיל את היישוב ולמנוע עלייה והתנחלות באמצעות מעשי טבח 

שבע השני 'ב' הגנה'כתוצאה מהמאורעות הגיע לִקצו הרפיו שאחז ב. נכשלה כישלו חרו

1928(' הטובות ישוב בימי המצוקה שבאו כמו כ התעוררה יהדות הגולה לסייע לי). 1922

בחודשי : ההתעוררות באה לידי ביטוי בגל עלייה גדול ארצה. בעקבות המאורעות

 הגיעה העלייה ארצה לממדי שלא היו כמות בשלוש השני 1929האחרוני של שנת 

 .1האחרונות

 

 ט"תרצו"לקראת מאורעות תרצ .ג

 המוכתר של ערביי אר חיזקו את מעמדו של המופתי לדרגת מנהיג1929מאורעות 

 1932ב. ישראל לבעיית העול הערבי כולוהוא ניצל את כוחו להפיכת בעיית אר. ישראל

המפלגה . שהייתה בעלת סגנו חדש, הערבית) 'עצמאות'ה(' אסתקלאל'הוקמה מפלגת ה

אלא לאנשי צעירי שלא היו בני , לא הייתה כפופה לזקני ולנכבדי מסורתיי

, חרתה על דגלה את מטרות הפסקת העלייה היהודית' אסתקלאל'ה. חסותהמשפחות המיו

האסטרטגיה . מניעת מכירת קרקעות ליהודי והקמת מדינה ערבית באר ישראל

 .הפוליטית שלה התבססה על הקצנת המאבק בי שני העמי

כנופיות של ערבי . החלה התנועה הלאומית הערבית לעלות על דר הדמי, במקביל

ברוב המקרי היו אלה פורעי חוק בעלי עבר פלילי שנכלאו . ו כדי לשפו ד יהודיהתארגנ

בעיני , רצח היהודי מחק מעל מצח את כת עבר הפלילי. סוהר אזרחייבעבר בבתי

 .ויצר לה הילת גיבורי לאומיי, סביבת הערבית

 ייווכחו שכאשר, הטרוריסטי סברו. מטרת הטרור הייתה להטיל אימה על היישוב

תחדל , והאר איננה חו המבטחי עליו חלמו, היהודי לדעת שחייה נתוני בסכנה

 .העלייה והיהודי שבאו לאר ירדו ממנה בחיפוש אחר מקו בטוח יותר

נקט , וחר ההתלהבות ברחוב הערבי על רצח יהודי, למרות גילויי העוינות והטרור

מנהיגי היישוב וראשי . א להקצי את הסכסוכדי ל, היישוב העברי מדיניות של הבלגה

או לשכנע להסכמה , לא חדלו לחפש דר להגיע להבנה ע הערבי' ההסתדרות הציונית'

אול הערבי לא גילו פתיחות ונכונות . טריטוריאלית לפיה יש מקו לשני העמי באר

 .2)הארלסלק את היהודי מ (להתפשר ורצו להחזיר את גלגל ההיסטוריה לאחור 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
, ירושלי, כר שני, 19141939מגולה לתקומה לאומית , )1988(, ישראל, זאב וזינגרוב, בוי   1

236' עמ, כנה כרטא 224. 
263' עמ, ש   2 261. 
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 'פרק ב
 קסאדי אלהביוגרפיה של עז א

 

 קסא וראשית דרכו רקעו המשפחתי של אל.                             1

 

בלה אל' בכפר ג1882נולד בשנת , קסאדי עבד אל קאדר מוצטפא יוס אלעז א

י 'סבו היו שייחקסא ואחי סבו של אל. קיה שבמערב סוריה'במחוז לאד, דהמייה

עסק בהוראת , עבד אל קאדר, אביו. בלה'שהיגרו מעיראק לג, ידועי בִמסדר הקאדרייה

מעי מהדורה , חדר ללימוד הקורא(שלו ' ותא'הלכה וקורא לילדי ב, קרוא וכתוב

האב היה .  וכ בעבודה חלקית בבית הדי השרעי במקו1)היהודי' חדר'מוסלמית ל

קסא היה מאל אלדודו עבד אלוב, בלה'של ִמסדר הקאבלייה בגהמדרי הרוחני 

אשתו הראשונה של האב הייתה חלימה כסאב והיא אמ של . בלה'האימא של ִמסגד ג

  .2די ונביהר א'די וֶאחיו פחעז א

 ידוע מביירות בש 4'עאל'מורו בילדותו היה . 3קסא נמנה על האסכולה החנפיתאל

המבנה החברתי . 5בלה ולימד נערי במסגד המקומי'ארה שהתיישב בגסלי טי' שייח

כאשר פורסמו . היה מבוסס על ניגודי וסתירות, קיה'בכפר השוכ על החו מדרו ללאד

ו בתקופה העות נוס לתשלו ,  מערכה5%חויב כל בעל קרקע לשל , ומנית'חוקי הטא

וכ נוצר מעמד של , כלו לעמוד בכהפלאחי העניי לא י. כדמי רישו בטאבו, במזומ

מעמד של פלאחי עניי , ומנגד, אפנדי תקיפי שהצליחו לרשו על שמ את הקרקעות

קסא הייתה במשפחה דתית ילדותו של אל. שנאלצו לחכור קרקעות מ האפנדי

יצא ,  לער14בהגיעו לגיל , 1896בשנת . שמעמדה הכלכלי נמו והוא היה פאר המשפחה

איתו . 6בקאהיר' אזהראל'באוניברסיטת ) 'שריעה'(א ללמוד הלכה ִאסלאמית קסאל

' קסא תלמיד של השייחהיה אל' אזהראל'ב. ר וצעירי סורי נוספי'יצא אחיו פח

קסא מהפכ חברתי ולא איש דת שבו ראה אל, מוחמד עבדו'  והשייח7ראשיד רדא

מפעילותה של התנועה הלאומית קסא בשבתו במצרי הושפע אל. 8מוסלמי קפד

 . 9המצרית וייתכ שנטל חלק בהפגנות נגד הבריטי בקאהיר

אביו ביקש לקחתו . בלה'קסא לביתו בגשב אל', עאל'לאחר שהוסמ כ, 1903בשנת 

. לביקור נימוסי, שהיה דמות משמעותית ובעלת השפעה בֵאזור, לארמונו של האפנדי דיב

הג מוסכ לרצות את בעלי הקרקעות המקומיי לאחר קסא סירב ובכ ֵהפר נואל

 . היעדרות מ הכפר

                                                           
 .295' עמ, כתר, ירושלי, חמאס, )1994(, רוני, אביבה ושקד,   שאבי1
 .22' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאעז אל די אל' שייח, )1995(, נחמ,   טל2
 .   ת"הינה אחת מארבע האסכולות המקובלות בִאסלא והנפוצה יותר במזה,   האסכולה החנפית3
 .בקאהיר' אזהראל'בוגר אוניברסיטת , מוסמ ללימודי דת,  חכ דת מוסלמי עאל  4
תיני המאורגקסא די אלעז א' שייח, )1995(, אלישר, גרייבר   5 עבודת ,  ראשית הטרור הפל

 .12' עמ,  אוניברסיטת חיפהסמינריו 
6  http://www.muslimehia. com/archives/special 99/izz-din.htm - Izz al-Din al-Qassam 

an inspiration for muslims By Ramzy Baroced  
 .תמר גלעד: תרגו, 30' עמ, קבסספריית אל, נצרת,  הגדולה1936מהפיכת , )1988(, דאוד, מוסטפא, בהא  7
 .23' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאעז אל די אל' שייח, )1995(, נחמ, טל  8
תיני המאורג רקסא די אלעז א' שייח, )1995(, ישראל, גרייבר  9 עבודת , אשית הטרור הפל

 .12' עמ,  אוניברסיטת חיפהסמינריו 
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ייה כדי ללמוד שיטות הוראה יצא אל, לפני שהחל בעבודת ההוראה בכפרו קסא לתור

קסא את בתבשובו נשא אל. במסגדי ואת נוסחי התפילות והדרשות של יו השישי

הוא התמסר להוראה בבית ספרו של . תבלה שלוש בנו'לאישה ולזוג נולדו בג, אמינה, דודו

כמו כ נשא דרשות בימי שישי במסגד אל. 'הסולטא איבראהי ב אדה'אביו  ובמסגד 

על , הוא עודד הקפדה על תפילה. קסא הקדיש עצמו לחינו הקהילהאל. בלה'מנצורי בג

ת הוא א נהג לשלוח א. צו הרמדא ועל הפסקת הימורי ושתיית משקאות משכרי

ולהשמיד , שפעלו בסביבת הכפר, נאמניו לתקו שיירות של מבריחי משקאות אלכוהוליי

הוא סח את העיירה . הוא היווה דוגמה באישיותו ובאורח חייו הדתיי. את סחורת

שמסופר שבימי שישי הסתובבו הנשי נטולות רעלה בשעה , בלהט דתי עד כדי כ

 .שהגברי כול התפללו במסגד

. הפ לאישיות מפורסמת ובקרב האפנדי התעורר חשש מפגיעה ביוקרתקסא אל

א הדבר לא , קסא בכוונה לצמצ את השפעתוהפעילו האפנדי לח על אל, בתגובה

 .אול ג בכ נכשלו, ומני למטרה זו'ה ניסו לגייס את השלטו העות. עלה ביד

קסא ִארג הפגנות נגד אל. בצר הצי האיטלקי על טריפולי שבלו, 1911 בספטמבר 30ב

הוא אס .  מתנדבי למאבק באיטלקי250גייס , ומשהפ המצור לכיבוש, צעד זה

ומני את 'כ תיא ע השלטו העותכמו, תרומות מתו דאגה למשפחות המתנדבי

ייה : לא כל מאמציו נשאו תוצאות. העברת אנשיו  ללוב באונייה דר אלכסנדריה תור

מהל ). 18.10.1912כ בהסכ מ"החלטה שהתבטאה אח(ח לוב לאיטליה הסכימה לסיפו

קסא ואנשיו הקימו אל, בכספי שנאספו לפני צאת.  זה מנע את ההתלקחות הצפויה

 .1ספר לקידו חסרי ההשכלה בכפרבית

הוא לא ניצל את . ומני'קסא לצבא העותהתנדב אל, בפרו מלחמת העול הראשונה

והתגייס ליחידה ) 'עאלמא'כמקובל לגבי כל ה(יד דתי בעיירת מגוריו זכותו לשרת בתפק

ע סיו . והוצב כקצי דת בבסיסו, הוא נשלח לאימוני באזור דמשק. צבאית משימתית

 .2בלה'קסא לכפרו גחזר אל, ומני'המלחמה והתמוטטות  השלטו העות

ואילו צרפת חיזקה את כוחות בריטיי התפרשו בסוריה . בשטח שרר תוהו ובוהו שלטוני

בלה ' נועדה ג1916מ) בי צרפת לבריטניה(פיקו לפי הסכ סייקס. אחיזתה בלבנו

 נכנסו כוחות צרפתיי לאזור כשבדמשק נאבקה 1918בסו . להימצא בשליטה צרפתית

.  3להקמת ממלכה סורית עצמאית בהנהגת האמיר פייסל' התנועה הלאומית הערבית'

 להקי מיליציה מקומית להגנת התושבי והחל באימוני קסאבמצב זה מיהר אל

פעולות אלו מומנו באמצעות הכספי שנותרו מהתרומות למסע המבוטל . וברכישת נשק

ניהלה , את הקרבות הראשוני. 4לטריפולי ומתרומות חדשות של בעלי רכוש מקומיי

שפעלו למע הצרפתי נגד כנופיות עלאוויות , קסאבלה בפיקודו של אל'המיליציה של ג

, בלה'העלאווי נהדפו בתחילת הקרבות מתו ג. קיה'נגד הקהילות הסוניות באזור לאד

מהכפר . צהיוקסא  ואנשיו לסגת להראול כשהגיעו כוחות צרפתיי לכפר נאלצו אל

מאבק הגרילה של . קסא במאבק גרילה נגד הצרפתיפתח אל, הנמצא באזור, זנקופה

                                                           
 .24' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאעז אל די אל' שייח, )1995(, נחמ,   טל1
תיני המאורגקסא די אלעז א' שייח, )1995(, ישראל, גרייבר  2 עבודת ,  ראשית הטרור הפל

 .13' עמ, אוניברסיטת חיפה סמינריו 
 .25' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאעז אל די אל' שייח, )1995(, נחמ, טל  3
תיני המאורגקסא די אלעז א' שייח, )1995(, ישראל,   גרייבר4 עבודת ,  ראשית הטרור הפל

 . 13' עמ,  אוניברסיטת חיפהסמינריו 
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קסא נהג ללמד את אנשיו מדי חודש פרק אל.  מאוד את הצרפתיקסא הביאל

 .יהאד'בקורא המחזק את תפיסת הג

קסא למכור את ביתו הספיק אל, 1918בלה בידי הצרפתי באוקטובר 'ערב נפילת ג

יהאד ומרד נגד 'הטי לג, כהרגלו, ג ש. חפהולהעביר את משפחתו אל הכפר אל

מיליציה שלו שלחמו נגד הצרפתי היו מיליציות נוספות קסא והמלבד אל. 1הצרפתי

שתיי . שפעלו באזורי שוני, שניהלו מלחמת גרילה נגד צבא הכיבוש הצרפתי

 .ביטארמהבולטות שבה היו כנופיית איבראהי הנאנו וכנופיית עמר אל

ו קסא ויחד המשיכאנשיו הצטרפו אל כנופיית אל. ביטארבאחד הקרבות נהרג עמר אל

בלה לשל מיסי או לאבד 'החלו הצרפתי ללחו על בעלי הרכוש בג, בינתיי. במאבק

קסא ולמעשה ִאפשרו את בי בעלי הרכוש היו שתמכו פיננסית בכנופיית אל. את רכוש

הוא החליט . קסא כי ננטשכאשר נכנעו לבסו ללח הצרפתי חש אל. המש קיומה

 פגעו 1920במחצית יולי . ו של איבראהי הנאנולעזוב את בסיסו ולהצטר לכנופיית

קסא וארבעה מאנשיו החליטו אל. הצרפתי קשות בכנופיית הנאנו שנאלצה להתפזר

ה הספיקו להגיע . להיפגש ע האמיר פייסל בדמשק לבקש נשק וסיוע מכל סוג אפשרי

ת וסגר על הל צבא צרפ, כאשר באותו הזמ,  רובי50לדמשק וא קיבלו מהאמיר פייסל 

 .2דמשק

לפיה יפסיק את המאבק , 3קסא ושיגרו אליו הצעההצרפתי ניסו לשחד את אל

בית די צרפתי מיוחד . קסא סירבאל. ובתמורה ה יתירו לו לשוב לביתו ולקבל ִמשרה

 ניצחו 1920 ביולי 24ב. קסא למיתה על חלקו במלחמה נגד הצרפתיד את אל

בעקבות . שסימלה את ניצחו הצרפתי במלחמה כולה, לו'הצרפתי במערכת מיית

קסא בנסיבות שנוצרו החליט אל. הניצחו הצרפתי נפלה ממשלתו של האמיר פייסל

תי במטרה להקי ש תנועה ג יהאדית בעלת 'לעזוב את דמשק ולעשות את דרכו לפל

 .4ציוניבריטי ואנטיאופי אנטי

 מזויפי ובאמצעות עברו את הקווי קסא ואנשיו צוידו בדמשק בדרכוניאל

שש . 5 ה הגיעו לחיפה דר טרטוס וביירות1921בראשית . הצרפתיי שהקיפו את העיר

' שייח, עלי עביד' חאג, 6אחמד אדריס'  שייחקסא בדרכו לחיפה נפשות התלוו לאל

בהגיע לעכו . קסאמאל אלקסא ועבד אלזאפר אל, חאלד' חאג, מחמד חנפי

דעות שהיו לו ע אדריס לעזוב את החבורה ולחזור לסוריה בגלל חילוקי' חליט שייחה

, שהחליט לשוב למקו הולדתו, חאלד מ החבורה' כעבור חודשיי נשר חאג. קסאאל

חאלד נפל ' חאג. קסאבתנועתו של אל) תמיכה כלכלית(במגמה לתמו מש , הר צהיו

 .7ציאוהו להורג בהצית אותו לעיני תושבי הכפרוה הו, בלה'לידי הצרפתי סמו לג

 

 

                                                           
  .25' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאעז אל די אל' שייח, )1995(, נחמ, טל  1
תיני המאורגקסא די אלעז א' שייח, )1995(, ישראל,   גרייבר2 עבודת ,  ראשית הטרור הפל

 .14' עמ,  אוניברסיטת חיפהסמינריו 
 .י קרוב משפחה שהיה מקורב לצרפתי"  ההצעה הגיעה לידיו ע3
תיני המאורגקסא די אלעז א' שייח, )1995(, ישראל,   גרייבר4 עבודת ,  ראשית הטרור הפל

 .15' עמ,  אוניברסיטת חיפהסמינריו 
 .26' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאעז אל די אל' שייח, )1995(, נחמ, טל  5
 .י הצרפתי"ו למוות עג הוא ניד. קסאאחמד אדריס נמנה על מקורביו של אל'   שייח6
 .27' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאעז אל די אל' שייח, )1995(, נחמ, טל  7
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 קסא ופעילותהכינונה של כנופיית אל.                               2

 

ללא , קסא ואנשיו בדירה קטנה שהעמיד לרשותאת ליל הראשו בחיפה עשו אל

קסא מש עבר  אל. בעיר' רינה'גאל'שניהל את מסגד , עבדאללה מוסמר' חאג, תמורה

עבד ' ולאחר מכ התגורר בבית חאג, אמי נוראללה' חאג, להתגורר אצל קרוב משפחתו

כא שהה עד בוא של אשתו ובנותיו זמ קצר . חס בשכונת היהודיואחד אלאל

 .1ה הגיעו ארצה ע נהג מביירות אשר ציר את שמותיה לדרכונו. לאחריו

הפכה באותה עת למרכז גולי ופליטי ש, עברה לגור בעיר העתיקה בחיפה, המשפחה

הספר קסא קיבל משרת מורה בביתאל. י צבא צרפת"לאחר כיבוש ע, מסוריה ולבנו

 .2הִאסלאמי

קסא לקיי מגעי ע גולי שוני ובמיוחד התיידד והושפע נהג אל, באותה עת

 .3גולה סורי מדמשק שנטל חלק פעיל מאוד במאבק נגד הצרפתי, כסאבמכאמל אל

ועד מהרה השתלב , י המנהיגי המקומיי"קסא התקבל בחיפה בחמימות רבה עאל

קסא התמנה אל, זמ קצר לאחר שהחל לעסוק בהוראה. בפעילות הקהילה הערבית

אישיותו , הטפותיו הכובשות, דעותיו המקוריות. 4'אסתקלאלאל'לאימא של מסגד 

ריזמטית ופרסומו כלוח חופש נגד הצרפתי . הפכוהו לדמות מוכרת ואטרקטיבית, ה

עובדה זו סייעה לו לבסס את מעמדו הדתי ולקב תחת מנהיגותו קבוצת נאמני שהיו 

, אול. ג פעולותיו למע עניי השכונה היקנו לו פרסו רב. נכוני להישמע להנחיותיו

. ת דתהספר נהגו עוברי אורח לעכבו ולשאול לעצתו בשאלובדרכו לבית. אליה וקו בה

דרש , כסאבאל, הספרמנהל בית. לשעת תחילת הלימודי,  לא אחת, בשל כ היה מאחר

הוא נאל . קסא לא יכול היה לעמוד בכא אל, קסא להתייצב לכיתה בזממאל

אל'לתפקיד אימא במסגד , כאמור,  ואז התמנה1925להתפטר מִמשרתו כמורה בשנת 

 .5'אסתקלאל

בו הרבי את , מדרש לאומי ממקו פולח מסורתי לביתקסא הפ את המסגדאל

ג . פועלי מחצבות ויורדי י חיפאיי, ִאסלאמית בפני פועלי רכבתמשנתו הערבית

בהרצאותיו שילב הוראת . קסאאיכרי מכפרי הצפו באו לשמוע את דבריו של אל

: עדת מאמיניבאחת מדרשותיו אמר ל. יהאד'קריאה וכתיבה לביעור הבערות ושיעורי ג

עליכ לדעת כי . הפוחדי ממוות ומגרדומי ושקועי בפטפטת, את ע של ארנבות"

קסא בלילות ע אנשי יצא אל, בחלו הזמ. 6"דבר לא יושיענו זולת כלי נשקנו

 .7ש אימ אות בהפעלת נשק, שנבחרו על ידו מקרב תלמידיו אל הר הכרמל

תינית נעשתה דר קסא בפוליטיקה ההשתלבותו של אל אגודת הצעירי 'פל

שבא מעית אל'ג' בקאהיר בשמה הערבי 1927אגודה זו נוסדה בשנת ). "אצ(' המוסלמי

                                                           
 . בחיפה1923נולד ב, קסאבנו היחיד של אל,   מוחמד1
תיני המאורגקסא די אלעז א' שייח, )1995(, ישראל,   גרייבר3 עבודת ,  ראשית הטרור הפל

 . 15' עמ,  אוניברסיטת חיפהסמינריו 
 .28' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאעז אל די אל' שייח, )1995(, נחמ, טל  3
 .1925 והסתיימה ב1922בנייתו החלה בינואר . י המועצה המוסלמית העליונה"  המסגד הוק ע4
 .28' עמ, אוניברסיטת חיפה עבודת מוסמ , קסאעז אל די אל' שייח, )1995(, נחמ, טל  5
 .295' עמ, כתר, ירושלי, חמאס, )1994(, רוני, אביבה ושקד,   שאבי6
 .29' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאעז אל די אל' שייח, )1995(, נחמ, טל  7
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. מטרתה הייתה הפצת תרבות הִאסלא תו ביצוע תיקוני ברוח הזמ. 'מסלמיאל

י מייסד הסנ.  הוקמו סניפי של האגודה באר וביניה ג סני בחיפה1928במרוצת 

בנו של , איברהי' חאגרחמא אלקסא וסגנו היה עבד אלדי אלעז א' היה השייח

 .1וחיפאי ידוע' אסתקלאל'איברהי שהיה איש מפלגת ' חאגרשיד אל

 ונבחר לממלא מקו נשיא "קסא חלק בוועידה הארצית של אצ נטל אל1932בשנת 

 מחיפה בכנס הארצי שנער "אצ היה נציגה של 1933במארס , מכשנה לאחר. הוועידה

 .2ביפו

קסא לרש נישואי את אל) ע"ממ(' מועצה המוסלמית העליונה' מינתה ה1929בשנת 

ייתכ כי הועבר לתפקידו החדש בגלל החשש של . מטע בית הדי השרעי בחיפה) ו'מאד(

ה כלל א אכ זו הייתה הכוונה היא לא הושג. הממסד הדתי בחיפה מהטפותיו הקיצוניות

קסא לצאת בקביעות אל כפרי הצפו תפקידו החדש חייב את אל, נהפו הוא. ועיקר

בדר זו יכול היה להמשי בהפצת דעותיו ולנצל את . לרישו ועריכה של טקסי נישואי

 . קשת ההיכרויות החדשה לאיתור אנשי מתאימי לפעילות

חוסייני מירושלי אמי אל' המופתי חאג, ע וראשה"קסא ע ממסוגיית קשריו של אל

קסא ע אחרי על  חת אל1921 באפריל 12סמו לבואו לחיפה ב. מורכבת ובעייתית

, חוסייניאמי אל' עצומה של נכבדי ואנשי דת אל הנציב העליו בתביעה למנות את חאג

 אי בו כדי להצביע על מהות היחסי בי, נית להערי שצעד זה. למופתי של ירושלי

הספר וכאימא במסגד קסא כמורה בביתלמופתי לא היה קשר למינויו של אל. השניי

היה , קסאהספר המוסלמי בו לימד אלהקשר היחיד בי המופתי לבית. 'אסתקלאלאל'

לאחר מותו של אל. ס"הופעתו של המופתי ִמֵדי שנה במסיבת הסיו השנתית של ביה

קסא כדי לזכות בתהילה שהניבה קה בינו לאלניסה המופתי ליצור קשר וזי, קסא

 . 3קסאיהאדית של אל'פעילותו הג

י "קסא ע המופתי וע המפלגות השונות מתאפייני בסתירות מהותיות עפיחסי אל

למנהיגי המסורתיי , ב למשפחה ענייה, קסאפער רחב היה קיי בי אל. המקורות

תינית המיוחסת קסא לא הצליח לשכנע להצטר  אל.העשירי ולאליטה הפל

תיניות, אמי' המופתי חאג. 4לדרכו ניסו להתהדר בתהילתו של , כמו ג המפלגות הפל

קסא ג לא היה קשר לאל. במיוחד נוכח הפופולריות שלו לאחר מותו, קסאאל

לקבל מהמופתי הקצבה כספית בת ' קסאמי'החלו ה, רק לאחר מותו. ע"כלשהו ע ממ

אמי ' קסא ע חאגהמשלי על יחסי אל, פרט מעניי נוס. ירות בחודש לחברמאה ל

 יו 40וא לא באזכרה במלאת , קסאהוא שהמופתי לא השתת בהלווייתו של אל

המופתי הגיע לביקור תנחומי אצל המשפחה והעניק לאלמנה ולילדיו עשר לירות . למותו

 .כתמיכה

                                                           
תיניתחרב מבית , )1981(, יובל, אוחנה ארנו1 תל,  המאבק הפנימי בתנועה הלאומית הפל

 .267' עמ, הדריריב, אביב
תיני המאורגקסא די אלעז א' שייח, )1995(, ישראל,   גרייבר2 עבודת ,  ראשית הטרור הפל

 .16' עמ,  אוניברסיטת חיפהסמינריו 
 .30' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאעז אל די אל' שייח, )1995(, נחמ, טל  3
תיני המאורגקסא די אלעז א' שייח, )1995(, ישראל,   גרייבר4 עבודת ,  ראשית הטרור הפל

 .16' עמ,  אוניברסיטת חיפהסמינריו 



 21

שנמנה על , 1קסא ִהנו סובחי יאסיותו של אלמקור הדיווח היחיד על ראשית פעיל

 הוא ִפרס בדמשק את ספרו על פעילותו 1959בשנת . כנופייתו בראשית שנות השלושי

תי 'קסא ועל תקופת המאורעות של אל 1936המהפכה הערבית הגדולה בפל עקב . '9

קורתיות מעורבותו האישית והכתיבה המאוחרת על האירועי יש להתייחס לספרו בבי

, קסאיאסי טוע שאל.  קסאא הוא מכיל מידע רב ער על פעילותו של אל, מחקרית

 .אמי' לא היה חבר מפלגה כלשהי ולא היו לו קשרי מיוחדי ע חאג

קסא לא נית להערי כי אל.  קסאהאחרו ג התנגד לפעילות ולתפיסות של אל

א היו לו מגעי ע . סר למרותו של המופתיהשתיי לשו מפלגה פוליטית ובודאי שלא 

באוקטובר . (יהאד'ה נועדו בראש ובראשונה לקד את הכנותיו לג, אישי או מפלגות

תינית, קסאלאחר מותו של אל, 1938 , השתתפה אשתו אמינה כחברה במשלחת הפל

 מזוי קסא על ההכנות למאבקמאז הגיעו לחיפה שקד אל).  בוועידת הנשי המוסלמיות

העיקרו המרכזי בניהול הארגו . נגד השלטו הבריטי ונגד היישוב היהודי באר ישראל

1935בשני ' אסתקלאלאל'הוא ניצל את תפקידו כדרש במסגד . היה חשאיות ומידור

 .ההתארגנות וביצוע אימוני, יהאד'הטפה לג:  כדי להשיג שלוש מטרות1925

א לבנות את ארגונו החשאי וא אמנ נית לראות קסאי לדעת בוודאות מתי החל אל

קסא הקי רשת מסועפת של תאי סובחי יאסי גורס שאל. בו ארגו מסודר לכל דבר

 :במסגרת תוכניתו בת חמשת שלבי, 1925חשאיי החל משנת 

 .הכנה נפשית של הציבור והפצת רוח המהפכה .א

 אנשי 200קסא עמדו לרשות אל) 1935( לאחר עשר שני הקמת תאי חשאיי  .ב

 .יהאד'לג' מוכני'

לפרסו , למודיעי וריגול, לאימוני, לקניית נשק, לאיסו תרומות(הקמת ועדות  .ג

 ).וועדה פוליטית

 .הרג יהודי .ד

 .2הכרזה על המהפכה ויציאה למאבק מזוי .ה

 

אל'במסגד קסא שלב הכשרת הלבבות הושג במידה רבה באמצעות ההטפה בה עסק אל

אליה הגיעו אנאלפביתי , קסא ג כיתה ללימודי לילה פתח אל1925בשנת . 'אסתקלאל

קסא שניח תלמידי אלה העריצו את אל. כדי ללמוד קרוא וכתוב ושיעורי בקורא

ריזמה סוחפת בכישוריו התרומיי ,  )זקנו המטופח(הוא הרשימ בהופעתו החיצונית . ב

מה האישית שהמחיש בהליכותיו ובמידותיו כאד ישר ומתפלל ובדוג, כמורה מצוי

קסא את המתפללי מפני  הזהיר אל1927באחת מדרשות יו השישי בשנת . מאמי

הוא קרא למאמיני להתייחס לעולי היהודי . ישראלסכנת העלייה היהודית לאר

                                                           
קסא בראשית  והיה מגויס זוטר בכנופיה של אל1913 נולד בעיירה שפרע ב סובחי יאסי  1

ר שנועד קסא והוציא את הספחקר את חיי אל,  השתקע בדמשק1948לאחר . שנות השלושי
 הקי 1963בשנת . קסא וכנופייתוראשיתו באל, י"להוכיח כי המאבק המזוי של ערביי א
תי'בש , בקאהיר ארגו מתחרה לארגו הפתח הוא ראה . 'ארגו חלוצי ההקרבה לשחרור פל

 התמזג ארגונו ע הפתח ומספר חודשי 1968בשנת . קסאבארגונו את המש דרכו של  אל
 .31' עמ. אביבתל, פתח, )1970(, אהוד, יערי: ראה. עמוי אחד מאנשיו ברבת"רצח עכ הוא נ"אח

32' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאעז אל די אל' שייח, )1995(, נחמ, טל  2 31. 
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 ג מפני מכירת ,מעת לעת, קסא התריעאל. 1כאל אויבי ולא כאל מהגרי או אורחי

יד כבסיס הוא התייחס לעליית היהודי ארצה ולרכישת קרקעות על. קרקע ליהודי

תי יהאד עליה הקפיד 'יותר ויותר ִהדהדה במסגד המילה ג. להשתלטות הציונית על פל

יהאד נועד למנוע מהציונות להגשי את 'הוא הדגיש כי הג. קסא לחזור שוב ושובאל

תי הקמת מדיחלומה  התבטא אל, "יהאד הוא התאו של הדלות'הג. "נה יהודית בפל

לוח : "ביטוי נוס שלו. קסא בהכירו בעובדה שקהל שומעיו נמני על דלת הע

ע "קסא תק את מדיניות ממאל". יהאד הוא החלו של עמו ולא יכזיב את עמו'הג

ישוטי הח של המסגדי ותבע להשתמש בק) מלושכיוונה לשיפו מסגדי ולהקמת בתי(

, ט"שהיה למעלה מחצי מיליו ליש, הוא טע כי בתקציב ההקדשי. למימו רכישת נשק

הוא אפילו קרא למוסלמי לדחות את העלייה לרגל .  לוחמי5000נית היה לחמש 

יהאד היה חשוב יותר מ העלייה 'כי לפי תפיסתו הג, ולחסו את הכספי לרכישת נשק

החברי . לחלו היטב לשומעיו והדר להתארגנות בתאי חשאיי נסללהדבריו ִח. לרגל

אלה . קסא מקרב המתפללי במסגדי אל"בהתארגנות החשאית נבחרו בקפדנות רבה ע

תישנראו מתאימי הוזמנו על . 2ידו לביתו לצור שכנוע להצטר למאבק להצלת פל

לפיה גייס אל, מוסטפא דאוד כבהאִגרסה שונה לגבי אנשי הכנופייה מציג החוקר הערבי 

וכדי , בגלל האומ שלה לבצע מעשי עבריינות, שודדי ורוצחי לקבוצתו, קסא גנבי

 .3יהאד'לגייס את האומ הזה לג

היה זה בסו תפילת יו : "1934קסא בי אל"חליל תיאר אי גויס ע' איברהי שייח

. תי אליו ושיבחתי את דברי הדרשהקסא סיי לשאת את הדרשה ניגשלאחר שאל. שישי

אז הבנתי שהוא רוצה . והוא הגיב בשתי לחיצות על ידי, קסאלחצתי את ידו של אל

. קסא את אנשיוכ גייס אל". עד שהגענו לביתו, לפי הוראותיו, הלכתי אחריו. לראותני

ו היה ארגונ. הוא סבר שמוסלמי עני הנו דתי מתו כנות ולש שמיי ולא למטרות רווח

תיני הראשו שהתבסס על פלאחי עניי ובדואי ולא על האריסטוקרטיה  הארגו הפל

. 4קיצוני ודמה למסדר דרווישיקסא נשא אופי דתיארגונו החשאי של אל. הכפרית

מסרו , בטקס ההצטרפות לארגו החשאי. י'החברי גידלו זקני פרא וקראו לעצמ שייח

דתית בעלת מחויבות חמורה לשמור על סודיות ולהקדיש קסא שבועה החברי בפני אל

שהתקיימו , קסא נהג בפגישות במסגרת התאיאל. את חייה למלחמה נגד היהודי

יהאד ולהקרבה 'להטי לאנשיו להכי עצמ לג, במסגדי ובמקומות מסתור סביב חיפה

 .5עצמית

די  עז אשה אנשי  ומנה חמי1928קסא בשנת י אל"אחד התאי הראשוני הוק ע

כביר  ואבו איברהי אל6מוחמד צאלח, מחמוד זערורה, עבד קסאאל, קסאאל

 . 1)הגדול(
                                                           

 . 32' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאעז אל די אל' שייח, )1995(, נחמ, טל  1
תיני המאורגקסא די אלעז א' שייח, )1995(, ישראל, ייבר  גר2 עבודת ,  ראשית הטרור הפל

 .16' עמ,  אוניברסיטת חיפהסמינריו 
בהא3 : תרגו, 31' עמ, קבסספריית אל, נצרת,  הגדולה1936מהפיכת , )1988(, דאוד, מוסטפא,   

 .תמר גלעד
 .ני ומיסטי מסדר מוסלמי בעל אופי סגפ הדרווישי  4
34'  עמ, אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאעז אל די אל' שייח, )1995(, נחמ, טל  5 33. 
הוצאת , ירושלי, 19391936פלאחי במרד הערבי באר ישראל , )1978(, יובל, אוחנה  ארנו6

 .15' עמ, אביב אוניברסיטת תלאגודת הסטודנטי 
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. ההתארגנות נוסדה במתכונת דומה לקבוצת המאמיני הראשונה של הנביא מוחמד

. 2שהיה אחראי על הכוונת התא',  נקיב'ובראש עמד , התאי מנו חמישה אנשי כל אחד

 : חמש יחידות כלהלהארגו כלל

 .4סעדי ונימר אל3באיריחידה לרכישת נשק שעליה נימנו חס אל .א

 .יחידה לאימוני צבאיי בפיקוד קצי לשעבר בצבא הטורקי .ב

י 'נאג' שעל אנשיה נמנה שייח, יחידה לאיסו מודיעי על היהודי והִממשל הבריטי .ג

 .5זיידאבו

 .יחידה להפצת רוח המהפכה .ד

 .חידה לקשרי פוליטייי .ה

הגור לכ היה דרישת של . קסאחל פילוג בארגונו של אל,  1929לאחר מאורעות 

ולהכריז מייד על , לאסו כספי בכל דר, איברהי הגדולבראשות אבו, מספר חברי

. קסא גרס שיש צור להמשי בהכנות וכי כס יש לאסו רק באמצעות שכנועאל. מרד

שכ חלפו שנתיי עד ,  שפרישת של החברי הללו החלישה את הארגו,סביר להניח

 .6אימוני ומעשי אלימות, צבירת נשק: לתיעוד המהל הבא על פעילות הארגו

הקי , במקביל להקמת התאי החשאיי. קסא הל והשלי את ההתארגנותאל

, מטעמי סודיות). ודאסכ אלמעית אל'ג(' כנופיית היד השחורה' גו נוס בש 1930ב

אגודת 'או ' אגודת לוחמי קודש סודית'כמו , כונתה הכנופייה לִעתי ג בשמות אחרי

 רוב ככול , ג בחינת מוצא של אנשי כנופייה זו מעלה מכנה משות ברור. 'החימוש

, חלק מצאו פרנסת בחיפה בעבודות סבלות, חסרי רכוש והשכלה, היו פלאחי עניי

 .7מי ונפטמכירת פח

קסא לשלב הבא של עבר אל, ע השלמת הקמת התאי החשאיי בחיפה ובכפרי הצפו

. חימוש האנשי והכנת מרכזי לאחסו הנשק, הכנות צבאיות שעיקר אימוני בנשק

. 1929ככל הנראה אחרי מהומות אוגוסט , קשה לקבוע במדויק מתי הוחל באימוני אלה

הוא נהג לצאת בלילות ע אנשיו . קסא בעצמוהעביר אלאת ההדרכה והאימו התחיל ל

, קסאאחד מאנשי אל. ש הדרי אות בנשק ובשיטות המאבק המזוי, להר הכרמל

מספר שהאנשי היו נפגשי באחד , שהיה מבעלי המחצבות על הכרמל, חס שבלא

ה היו . 'המסגד הקט'או ' המסגד הגדול', 'רינה'גאל', 'אסתקלאלאל 'מהמסגדי 

סיפור הכיסוי לאימוני . שכללו שלושה אנשי בכל תא, יוצאי לאימו במסגרת תאי
                                                                                                                                                                      

נמנה על ראשוני אנשיו של , משפרע) חליל מחמד עיסא,  המקוריבשמו(  אבו איברהי הגדול 1
. וזוכה) ראה להל(הוא הועמד לדי ע אחרי באשמת רצח משפחת יעקובי בנהלל . קסאאל

1939במאורעות  חשיבות של יתר חברי התא הייתה .  היה מראשי הכנופיות הערביות1936
 . משנית

 .34' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאי אלעז אל ד' שייח, )1995(, נחמ, טל  2
בקרב יעבד , 1935בנובמבר , השתת). ני'י ג"ע(ב הכפר בורקי , 1895יליד   באירחס אל  3

 .ש נפטר מעט מאוחר יותר,  עבר לדמשק1948לאחר . ולאחריו נתפש ונכלא) ראה בהמש(
השתת . מראשוני המגויסי לכנופייה. פר ציפוריב הכ, 1905יליד , בדואי  סעדינימר אל  4

 .1948נפטר ב. נתפש ונשפט לשנתיי בכלא, בו נפצע, בקרב יעבד
. שעבד והתגורר בחיפה) היו קיבו יזרעאל(איש דת מהכפר ַזרעי   זיידי אבו'נאג' שייח  5

 מאוחר ש נפטר, עמו ברח לרבת1948וב,  שימש כמפקד קבוצה בנצרת1936במאורעות 
 .יותר

 .35' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאעז אל די אל' שייח, )1995(, נחמ, טל  6
 אוניברסיטת הדר בשיתו מכו שילוח יריב, אביבתל, חרב מבית, )1981(, יובל, אוחנה  ארנו7

 . 267' עמ, אביבתל
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 עובדי 700מאחר שרוב , היה יציאה לעבודה במחצבה והוא הוכיח היטב את יעילותו

אל'האימוני התקיימו ג במסגד . קסא או אוהדיוִנמנו על אנשי אל, המחצבות

ה מסיי את ההוראה או ההטפה הוא פינה את הבמה קסא הילאחר שאל. 'אסתקלאל

כל חבר המתי עד . עיו שער הדרכה אישית בתפעול רובהלמדרי בש מוחמד אבו אל

) לא פחות מעשרה גרושי(המימו הושג מתשלומי דמי חבר . שהגיע תורו להתאמ

ו קשרי בי התורמי היו מספר חיפאי עשירי שקיימ. ומתרומות של חברי ואוהדי

את חומרי הנפ . חברי בארגו התבקשו להשיג נשק על חשבונ. קסאקרובי ע אל

מה נהגו להרכיב פצצות , קסא להשיג מעובדי המחצבות על הכרמלהצליחו אנשי אל

 .1פרימיטיביות מתוצרת בית

 :קסא את תוכניתו שוב ושובלקראת המעבר לפעולות טרור הבהיר אל

 א זה יושג תתבטל ג היישות הציונית . הבריטי באר ישראלביטול השלטו  .1

 .בהיותה תלויה בבריטי

התפטרות ההנהגה הערבית הלאומית באר בשל חוסר יכולתה להוביל את הע  .2

שהוא הדר היחידה למנוע את הקמתה של מדינה יהודית בחלק , למאבק מזוי

 .י"משטחי א

 . של מאות לוחמי והשגת נשק וכסי אימו"להכי את האנשי למרד ע .3

 .2הקמת בריתות ע אויבי בריטניה לרכישת תמיכה בארגו .4

 

' פתווה'קסא לבצע את פעולות הטרור רק לאחר קבלת בהיותו מוסלמי אדוק העדי אל

הסורי ' מהשייח' פתווה'קסא  קיבל אל1930בשנת . האישור הושג במהרה). אישור דתי(

האישור התיר שימוש בכוח נגד הבריטי . שישב בדמשק, י חוסי'גתאדי אלבאדר אל

אל'במספר אסיפות סגורות שער במסגד ' פתווה'קסא הקריא את האל. והיהודי

ראש . 3הדר לפעולות טרור הייתה פתוחה עתה. ובכפרי בסביבת חיפה' אסתקלאל

הוא . 'פתווה'בלת קסא לא היה זקוק כלל לקסבור שאל, אחמד יאסי' שייח, החמאס

הוא היה ג בחזקת מופתי ולכ ג בעל ', אזהראל'בוגר ' עאל'ו' שבהיותו שיח, סבור

 . 4ורשאי לבצעו, יהאד באופ עצמאי'סמכות להכריז על ג

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .36' עמ,  אוניברסיטת חיפהת מוסמ עבוד, קסאעז אל די אל' שייח, )1995(, נחמ, טל  1
 .37' עמ, ש  2
 אוניברסיטת הדר בשיתו מכו שילוח יריב, אביבתל, חרב מבית, )1981(, יובל, אוחנה  ארנו3

 . 268' עמ, אביבתל
 .100' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאעז אל די אל' שייח, )1995(, נחמ, טל  4
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 קסאמבצעי מרכזיי של כנופיית אל                    .3

 

 רצח השלושה בקיבו יגור

. 1931 באפריל 5, א" ע רצח שלושת חברי יגור בפסח תרצהאות להתחלת הטרור נית

. עשר חברי הקיבו חזרה לקיבו עגלה רתומה לפרדות כשעליה שני21:30בשעה 

מהיריות נהרגו במקו . נפתחה עליה אש מ המארב,  מטרי מהמשק200במרחק של כ

. מכיו לאחרנפצע קשה ונפטר מפצע, יעקב זמיר, העגלו. הינדה פישמ ושמואל דישל

מה שלוש , הפרדות המבוהלות פתחו בדהרה לעבר המשק כשבעגלה עוד ארבעה פצועי

 .1בחורות

מקו , למחרת היו יצא מסע ההלוויה כשהוא עובר בבית הפועלי ברחוב החלו בחיפה

הקהל הרב ליווה אות עד בית . 2גוריו בנוכחות כעשרת אלפי אישבו ספד לה דִוד ב

כל , למשל, לא היה(לאור הממצאי בשטח . 3ש נטמנו בקבר משות, יגורהקברות ב

היה ברור כי המקרה איננו אירוע פלילי , )ניסיו לשדוד את הבהמות ואת חפצי הנפגעי

 . מבצעי הרצח מעול לא נתפסו. אלא רצח פוליטי', רגיל'

חי היו נחושי שהרוצ, 1931 במאי 9הבריטי כתב בתזכיר מ) C.I.D(סג מפקד הבולשת 

 .   4י ארגו פוליטי"וכי ה משתייכי לכנופייה המונחית ע, בדעת להרוג יהודי

. המשטרה הבריטית התייחסה לרצח ברצינות רבה ומינתה את טובי חוקריה לפענחו

הממשלה א הקציבה פרס . 5הממונה על  כל החקירה היה מפקד המשטרה בצפו האר

היו מספר כיווני . שימסור מידע שיביא ללכידת הרוצחיכספי ב מאתיי לירות למי 

 .פ.ק.פחקירה ואחד מה היה חשד למעורבות המפלגה הקומוניסטית היהודית ה

קיבלה המשטרה דיווח על ערבי מזויני , בעקבות ההכרזה על הפרס, 1931 באפריל 10ב

ק באזור מארב. באזור הקישו נלכדו בשעות הלילה  באפריל 23וב, לאחר דיווח נוס מ

מבדיקת שמותיה הסתבר כי ה נמני על שרידי . שלושה דרוזי מזויני מעוספייה

 . מצפת וה מבוקשי על שוד ורצח' היד הירוקה'כנופיית 

עובדה זו רק חיזקה דעה שרווחה בקרב החוקרי כי מבצעי הרצח ביגור נמני על שרידי 

השלושה שנעצרו . על כיוו חקירה זה' נעול'יה אחד מחוקרי הכנופייה ה. הכנופייה הזאת

א בסופו של דבר לא הצליחה המשטרה למצוא כל קשר בינ לבי רצח , נחקרו בעינויי

. דינו של אחד נגזר לתלייה ושני האחרי נידונו לתקופות מאסר ארוכות, ה נשפטו. יגור

 שבכרמל וה עצרו למרות זאת היו החוקרי משוכנעי כי הרוצחי נמני על הדרוזי

רק לאחר לח של נכבדי העדה ושל מנהיגי יהודיי ה . חמישי מבני העדה לחקירה

 .6שוחררו

                                                           
 . 451' עמ, מערכות, אביבתל, חלק ראשו, כר ב, ספר תולדות ההגנה, )1967(, )עור(דינור , ציוב  1
 .7.4.1931, הארו, 6.4.1931, האר, "ר'יד משק אחווה יעגהתנפלות דמי על  "2
 .  הקבר נמצא בבית הקברות היש של הקיבו וממוק בי בנייני המגורי למרגלות הכרמל3
 . 38' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאעז אל די אל' שייח, )1995(, נחמ, טל  4
אחד מהמחוזות היה מחוז צפו . י הייתה מחולקת לחמישה מחוזות משטרתיי באותו הזמ"  א5

 .ובו היו חמישה מרחבי
 מידע מפליל שבעקבותיו' המציא, 'שסופח לצוות החקירה,   הסתבר כי שוטר ערבי ממשטרת צפת6

לאחר גילוי העניי הוא נדו . הוא עשה זאת כדי לזכות בפרס הכספי, נאסרו מספר אנשי
 . 28.2.1932, האר. לשמונה שנות מאסר
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, בהפעילה את אנשי המגזר הערבי שלה, השקיעה מאמ ניכר בפענוח הרצח' ההגנה'ג 

שנחשב למומחה בענייני ערבי והיה מראשוני אנשי , אהרו חיי כה. והעלתה חרס

במש מספר ימי . נשלח לחקור בעניי, )'ההגנה'שירות הידיעות של (י " של השהמודיעי

' מסתערב'כשבחלק מהמקרי הופיע כ, עכו ובכפרי האזור, ני'ג, נצרת, הסתובב בחיפה

י דיווחי שוני ושמועות שרחשו "כה הוטעה ע. בכיסוי של סוחר תבואות מירושלי

שריכז את כל המידע , י" דוח נוס של הש.בשטח והדוח שהגיש היה מוטעה לחלוטי

פלילי ' רקורד'רוב דמויות בעלות , מנה שמות רבי של חשודי, שנאס על הרצח

קסא די אלח מאזכר בפע הראשונה את שמותיה המסורסי של עז א"הדו. ולאומני

את כמי שתיכננו וביצעו , ע שמות נוספי) 'אבו איברהי הגדול'(וחליל מחמד עיסא 

 . 1הרצח

) 27' ראה להל עמ(רק לאחר חשיפת מבצעי הרצח בנהלל . מבצעי הרצח ביגור לא נתפסו

הסתבר כי לבריטי היה מידע רב על פעילות הכנופייה מפי סוכניה שפעלו , ומשפט

 .  כנראה מחשש לחשיפת, א ה לא מנעוהו, בתוכה ודיווחו לה עוד לפני ביצוע הרצח

 

  בבלפוריהרצח יוס בורשטיי

ככל , לאחר הרצח ביגור הפסיקה הכנופייה את פעולותיה לתקופה בת מספר חודשי

לאחר שנוכחו לדעת שהמשטרה איננה , אול. י המשטרה"הנראה מחשש לחשיפת ע

 .חידשו חברי הכנופיה את פעולות הטרור, בעקבותיה

אשתו ). לובקה(אריה שהה יוס בורשטיי בביתו ע בנו , 1932 בינואר 16, במוצאי שבת

 .פנינה ואחת מבנותיו ביקרו אצל חברי בקרבת מקו

שחשש שאלה גנבי פתח את דלת הכניסה , לפתע נשמע רעש מחו לצרי ובורשטיי

או אז נורתה ירייה . 2כשהוא עומד על רקע החדר המואר ומנסה להביט אל החשיכה

 הב אריה שהה בחדר אחר ולא .3מרובה אנגלי מטווח קצר ובורשטיי נפל מתבוסס בדמו

ששמעו את , האישה והבת. 4או שלא שמע דבר, ברור א שמע את הירייה א פחד לצאת

 .ה נתקלו בגופתו של יוס בורשטיי, החליטו לחזור הביתה ובכניסה החשוכה, הירייה

המשטרה הבריטית שהוזעקה למקו לא התאמצה בחקירת האירוע והתייחסה אליו כאל 

שהיה האחראי על השמירה , ישראל קוריס. כנראה על רקע ניסיו גניבה, יליאירוע פל

יש יסוד ראייתי . א ללא הצלחה, ניסה לחקור באופ פרטי את זהות הרוצחי, במושב

י שני שודדי "אלא ע, קסאי כנופיית אל"ונסיבתי להניח שרצח בורשטיי לא בוצע ע

, מושב היוגב(עוודי ט הכליבאת באלבדואי משב, כליבמיקבל עבדאללה אבו, רכוש

, השניי נעצרו לאחר רצח בורשטיי ושוחררו. מיסלה מכפר סולועאווד אל, )היו

 .6.9.19345ונכלאו שוב לאחר רצח משה בלנדר בעפולה ב
                                                           

תיני המאורגקסא די אלעז א' שייח, )1995(, ישראל,   גרייבר1 עבודת ,  ראשית הטרור הפל
 .30 'עמ,  אוניברסיטת חיפהסמינריו 

 .30' עמ, ש  2
 .452' עמ, מערכות, אביבתל, חלק ראשו, כר ב, ספר תולדות ההגנה, )1967(, )עור(דינור , ציוב  3
אי לכ . א לובקה חס את הדלת, לפי עדותה של רחל ברנר הרוצחי ניסו להיכנס לבית  4

 .תימוכי בעדויות אחרות
השמירה במושב בלפוריה וחבר האחראי על ' השומר' בנו של ישראל קוריס איש  פלטיאל סלע  5

, י שני חברי לא חמושי"הוא סיפר כי באותה תקופה השמירה הייתה מתבצעת ע. 'ההגנה'
וטי בלבד היו , אליעזר, פלטי ואחיו. שהיו מסתובבי בלילה בי המשקי כשברשות נא
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הביא מפקד , 1933 בדצמבר 6שנחשפו לאחר רצח נהלל ב, במשפט של אנשי הכנופייה

הפשעי הידועי שאירעו במושבות היהודיות "ה של כל משטרת הכפרי של חיפה רשימ

1932בסביבות חיפה ובעמק בשני  . ברשימה מופיע הרצח בבלפוריה' בסעי ד". 1931

, י הכנופייה" כל האירועי שלא נפתרו עד אותה תקופה והיו חשודי כמי שבוצעו עלִצדו 

ר בכל הספרות העוסקת רשימה זו הועתקה מאוחר יות. חלק ללא כל הוכחה או ביסוס

.  וכלה במחקרי מאוחרי יותר1החל בספר תולדות ההגנה, בעניי כעובדה מוגמרת

 .2הסתבר שחלק מהאירועי המופיעי ברשימה יוחסו לכנופייה בטעות

 

 חסידירצח שמואל גוטרמ בכפר

בשעות הערב שהו שמואל ושרה גוטרמ בצריפ בכפר, 1932 במארס 5במוצאי שבת 

. נורתה ירייה בודדה דר החלו שפגעה בבעל הבית והרגה אותו במקו, לפתע. 3יחסיד

. גיששה באפלה ולא היה לה כל כיוו חקירה, שהוזעקה למקו, המשטרה הבריטית

גוטרמ . השוטרי א חקרו את שרה אשתו מתו חשד כי הרצח בוצע על רקע רומנטי

. למרות שהוכרז פרס כספי, חי התגלו מבלי שהרוצ4נקבר בבית הקברות היש של חיפה

 .5'היד השחורה'רק שני לאחר מכ התברר כי ה השתייכו לכנופיית 

 

 רצח משפחת יעקובי בנהלל

.  נערכה בשעות הערב במושב נהלל אסיפת חברי בבית הע1932 בדצמבר 22בתארי 

בו בתחילה חש, שלא היו מורגלי בכ,  נשמע לפתע פיצו והתושבי21:00סמו לשעה 

על , גרמו לרעש הנפ ורצו לביתו של האחראי על הביטחו' ההגנה'כי אימוני של אנשי 

החלו , פיגוע, כנראה, משהוברר לה כי הסיבה לפיצו היא. מנת לבדוק את פשר העניי

בצרי נמצאו הב דִוד . תו דקות ספורות הגיעו אל  הצרי של משפחת יעקובי. בחיפושי

כי דר חלו חדר השינה נזרק לתו , הסתבר. פצוע קשה,  הרוג ואביו יוס)כב שמונה(

האב יוס . החדר חפ שמחובר אליו פתיל בוער והתגלגל אל מתחת למיטתו של הב דוד

אז אירע הפיצו . התכופ ושלח ידו כדי להוציא את החפ, שלא הבי כי מדובר בפצצה

 . 6צע אותו קשהריסק לאב את היד ופ, שהרג את הילד במקו

סרקה את הצרי ואספה את כל חלקי הפצצה , המשטרה הבריטית שהוזעקה למקו

י למוסר הידיעה שתביא לתפיסת " לא500כמו כ הוכרז פרס של . במגמה לשחזרה

                                                                                                                                                                      
ודיע לשני בליל הרצח ה שכחו לה. אחראיי להודיע כל יו לחברי תורו של מי לשמור בלילה

שהייתה מקרית לחלוטי ולא , עובדה זו. כ שלא הייתה שמירה במקו, השומרי המיועדי
די עז א' שייח, )1995(, ישראל, גרייבר. ייסרה את מצפונ כל השני, יכלה למנוע את הרצח

תיני המאורגקסא אל  .42' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת סמינריו ,  ראשית הטרור הפל
 .452' עמ, מערכות, אביבתל, חלק ראשו, כר ב, ספר תולדות ההגנה, )1967(, )עור(דינור , ציוב  1
 אוניברסיטת הדר בשיתו מכו שילוח יריב, אביבתל, חרב מבית, )1981(, יובל, אוחנה  ארנו2

 מית הערבית התנועה הלאוממהומות למרידה , )1978(, יהושע, וכ פורת. 269' עמ, אביבתל
תינית   .165' עמ, ע עובד, אביבתל, 19291939הפל

 .  'יעקבנחלת'  היישוב נקרא אז 3
 . 129  בית הקברות נמצא ברחוב יפו בחיפה מול בית מספר 4
תיני המאורגקסא די אלעז א' שייח, )1995(, ישראל,   גרייבר5 עבודת ,  ראשית הטרור הפל

 .32' עמ, ת חיפה אוניברסיטסמינריו 
 .  36' עמ, ש  6
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, האב ובנו. 2ולאחר שלושה ימי נפטר, בחיפה' הדסה'האב פונה לבית חולי . 1הרוצחי

. נציגי המוסדות הציוניי ומושל העמק, השתתפונקברו בקבר משות כשבהלוויה 

, גוריוב, צביב,  ארלוזורובי "המספידי היו מנהיגי היישוב העברי המאורג בא

י שלח "הנציב העליו בא. שמואל דיי ויעקב אורי, שקולניק, אלמליח, שפרינצק

מעשה מכתב המגנה את ה, ראש המחלקה המדינית בהסתדרות הציונית, לארלוזורוב

 .ומשתת בצער המשפחה

כי היא הורכבה מקטע של צינור , הסתבר. שרידי הפצצה  נאספו ונשלחו לבדיקה במעבדה

שיובאה , כ הוברר. שנאט משני צדדיו בפקקי מתכת מיוחדי ונדירי מתוצרת יפ

, כשתוחקר בעל החנות. אביבמתל' דיזנגו'י סוכנות " יחידות בלבד ע50לאר כמות של 

 יחידות 30ניסה לקנות אצלו , סיפר כי בעל חנות לתיקו פרימוסי בש אחמד גלעיניהוא 

בבדיקת המשטרה עלה כי אחמד . 3ולבסו קנה רק שתי יחידות, קנייה חריגה מאוד, כאלה

הוא בעל חנות קטנה לתיקו פרימוסי ובחנותו עובד ,  שהתגורר בחיפה19כב , גלעיני

 .'איברהיאבו'סא המכונה אד נוס בש חליל מוחמד עי

י המשטרה "שנתפסו ע, בינתיי נודע כי שרידי הפצצה תואמי לפצצות מתוצרת בית

 נמצאו באוטובוס ערבי בבדיקה במחסו 1932 במארס 20ב. מספר חודשי קוד לכ

שהיו מיועדות לאיש , עשר פצצות חבויות בתו פח,  ציפורימשטרתי על כביש חיפה 

 .4וריהכנופייה בציפ

בחיפוש בבית . את אחמד גלעיני וחליל מוחמד עיסא, 1933 בינואר 5משטרת חיפה עצרה ב

בחודש אפריל . נמצאו חלקי מתכת דומי לשרידי הפצצה והשניי הועמדו לדי, המלאכה

בחיפוש . אחמדנעצרו בכפר ציפורי עוד מספר אנשי וביניה מוסטפה עלי אל, 1933

.  מצאו פצצות זהות לפצצה מנהלל וכ רובה צבאי ותחמושתנ, בביתו של מוסטפה עלי

' הובילה לשייח, החקירה. 5הודה וִשחזר בשטח את ביצוע הרצח, מוסטפה' נשבר'בחקירה 

הביאה לשיתוק , חשיפת הכנופייה בעקבות הרצח בנהלל. קסא וחבורתודי אלעז א

 המלאכה שייצר עבור תפיסת הנשק ובית, פעולתה בעקבות זיהוי חלק מאנשיה ומעצר

בעקבות . פעילות שהביאה לסופה, 1935הכנופייה חזרה לפעול רק בסו . את הפצצות

רק מוסטפה הוצא להורג , נדונו אחמד גלעיני ומוסטפה עלי למוות א לבסו, המשפט

 .6 שנות מאסר בכלא15ואילו אחמד גלעיני נדו ל, 1934 בפברואר 27ב

 

                                                           
 . 452' עמ, מערכות, אביבתל, חלק ראשו, כר ב, ספר תולדות ההגנה, )1967(, )עור(דינור , ציוב  1
, " הילד אנוש החבר יעקובי וילדו פצועי נעלמי זורקי פצצה לבית בנהלל ", דבר 2

 .28.12.1932, "הלוויית יוס יעקובי", הארו; 23.12.1932
תיני המאורגקסא די אלעז א' שייח, )1995(, ישראל,   גרייבר3 עבודת ,  ראשית הטרור הפל

 .37' עמ,  אוניברסיטת חיפהסמינריו 
כנראה שטהה היה סוכ . 1933  על פי עדותו של טהה אחמד טהה במשפט הרצח בספטמבר 4

 .לא נעצר איש, החשידוא כדי לא ל, נתפסו פצצות אלו, משטרתי ועקב דיווחיו
נקודת המפנה .   מוסטפה עלי הכחיש בתחילת חקירתו כל קשר לכנופייה ולנשק שנמצא בביתו5

 באוגוסט 2י כנופייה ב"נרצח ע(הקצי הערבי אחמד נאי : הייתה תרגיל שערכה המשטרה
סו שרי עוביד הוכנ, מוסטפה ועור דינו. התחבא מתחת למיטה בחדר חקירות)  בחיפה1936

קצי זה היה (י קצי משטרה יהודי "י נאי וע"בשיחה שנרשמה ע. לחדר והורשו לשוחח לבד
סיפר מוסטפה בפרוטרוט על השתייכותו לכנופייה ומעורבותו ) 'הרב'י וכונה "סוכ של הש

 .'שבירתו'עובדה שהביאה ל, ברצח
 . 40' עמ, יברסיטת חיפה אונעבודת מוסמ , קסאעז אל די אל' שייח, )1995(, נחמ, טל  6
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 פעולות טרור נוספות

 סיו פיגוע במושבה עתליתני .א

את חמדא עבדאללה ' היד השחורה'המשטרה הבריטית הפעילה כסוכ בתו כנופיית 

הוא סיפר כי חולייתו מתכננת , באחד מדיווחיו לממוני עליו. צעיר ערבי פשוט, צלאח

החוליה שמנתה . לערו פיגוע גדול במושבה היהודית עתלית וכי הנשק לש כ כבר הוכ

הייתה אמורה להיפגש באחד הלילות בביתו של איש , )כולל הסוכ(נשי חמישה א

, חמדא. ומש להמשי לעתלית) הכרמלטירת, היו(בכפר טירה לָיד חיפה , החוליה

להוביל את החוליה בציר מסוי ) סג מפקד משטרת הצפו(קיבל הנחיה ממפקדו בארקר 

אול בליל הביצוע כשיצאו לדר ). 'על ח'הכוונה הייתה להניח מארב וללכוד אות (

שהבי כי הרצח עלול , חמדא. לא הייתה הסכמה על כ, וחמדא הציע את הציר המסוי

. ופלט ירייה מרובהו' נפל'הוא , פעל בקור רוח וכשהגיעו לקרבת המושבה, לצאת אל הפועל

 .הפעולה בוטלה מחשש לערנות במושבה

 

  בחיפהר העדה היהודית"כוונה להתנקש ביו .ב

צעיר ערבי , הופיע כעד מטע התביעה, בעת משפט של מבצעי רצח משפחת יעקובי בנהלל

סיפר על פעילות , טהה.   בחיפהI.P.Cשעבד כפועל בחברת הנפט  ,  טהה אחמד טההכפרי 

הכנופייה ובעדותו סיפר כי באחד הימי כשהסתובב בשכונת הדר הכרמל ע חליל מוחמד 

גר אחד מראשי , ניי מגורי גבוה בשכונה ואמר כי בבניי זההצביע זה על ב, עיסא

 . להרגו היהודי בחיפה ויש כוונה

 

 תקיפות באזור חיפה .ג

בחיפה פיגועי שכללו ירי וזריקת פצצות לעבר ' גאולה' התרחשו בשכונת 1931באפריל 

 .1לא היו כל נפגעי, בתי השכונה

, שכונה ל גברת הרשקובי שהתגוררה באותה הושלכה פצצה לדירתה ש1931 ביוני 13בליל 

 .2פצצות נוספות בסריקה שנערכה סמו לבית נמצאו שתי. לא נגר נזק ולא היו נפגעי
לָיד ' נשר'נזרקה פצצה לצריפו של אחד הפועלי היהודי בשכונת , 1932 בינואר 2ב

 .שלא התפוצצה ולכ לא נגרמו אבידות או נזקי, חיפה

 י חוליות נפרדות"כנראה ע(נערכה פעולה משולבת של זריקת פצצות  1932 בינואר 4ב
 במקרה הראשו נזרקה פצצה תוצרת בית בצורת. בחיפה ובקרבתה) וממודרות זו מזו

 הפצצה לא. שעל הכרמל' אחוזה' השומר של שכונת כדור ברזל לביתו של יעקב מישקוב 
ג  ,במקרה השני נזרקה פצצה. ורניתוק קווי הטלפו באז: גרמה לנפגעי והנזק היה קט

בקרבת ' נוי הרדו'במושבה הגרמנית , לעבר ביתו של המתיישב גוטליב, היא תוצרת בית

 .שוב לא היו נפגעי בנפש א נגר נזק רב. הכפר הערבי טירה לָיד חיפה

 . בעת חיפוש משטרתי על הכרמל נתפסו שלושה ערבי מכיני פצצות1932 בינואר 25ב

                                                           
תיני המאורגקסא די אלעז א' שייח, )1995(, ישראל,   גרייבר1 עבודת ,  ראשית הטרור הפל

34' עמ,  אוניברסיטת חיפהסמינריו  33. 
 .452' עמ, מערכות, אביבתל, חלק ראשו, כר ב, ספר תולדות ההגנה, )1967(, )עור(דינור , ציוב  2
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רושמייה בחיפה פצצות מוסתרות  בעת חיפוש משטרתי נמצאו בוואדי1932י  ביול8ב

 .1בתו קיר צריפו של ערבי

קנוס   טוויל בשכונת אלמילה אל' מצאה המשטרה פצצה אצל היצאנית ג1932 ביולי 12ב

 .הערבי שהביא לה את הפצצה נעצר יומיי לאחר מכ. בשוק בחיפה

לאחר שפצצה , סליב בחיפהונעצרו שני ערבי בוואדינפצעו , 1933 במארס 3, בליל שבת

א , לא נית לייחס בוודאות את האירועי הללו לכנופייה. שנשאו התפוצצה בידיה

 .כנראה שחלק בוצעו על ידה

 

   תקיפות באזור העמקי .ד

יהאד ופנה למופתי ולאגודה המוסלמית בציפורי 'קסא התגייס בכל מאודו למאבק הגאל

 .2א הללו סירבו, יצטרפו אליו ויעוררו ִעמו את המרד הערבי בארבהצעה ש

יחזקאל וכתוצאה מכ  נורו יריות לעבר אחד הבתי במושב כפר1932 באפריל 30בליל 

 .נפצעו שני אנשי

שלא פגעו   , החורש נורו יריות לעבר הבתי הקיצוניי בקיבו כפר1932 ביולי 10ב

 .3באיש

ג , )ישירמת(דה 'לעבר משק חקלאי פרטי בג, ו יריות בשעות הלילה נור1932 ביולי 31ב

 .באירוע זה לא נפגע איש

שא בו נהרס קטע מפסי הרכבת בי בית בוצע פיגוע בבקעת בית1932 באוקטובר 22ב

כתוצאה מכ ירדה מהפסי רכבת שהובילה פועלי של חברת . שא לגשר נהריי

 .החשמל

נורו מתו חורשת אקליפטוסי ליד נהלל יריות על , 1932 בדצמבר 9, במוצאי שבת

למרות שהכביש נחס באבני הצליח האוטובוס . אוטובוס יהודי שנסע מחיפה לנצרת

 .4לעבור מבלי שנפגע איש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
תיני המאורגקסא די אלעז א' שייח, )1995(,  ישראל,  גרייבר1 עבודת ,  ראשית הטרור הפל

 .34' עמ,  אוניברסיטת חיפהסמינריו 
פפירוס , אביבתל, 19361939פלאחי במרד הערבי באר ישראל , )1992(, יובל, אוחנה  ארנו2

 .15' עמ, אביב אוניברסיטת תלומכו שילוח 
 .1173' עמ, מערכות, אביבתל, חלק שלישי, כר ב, ספר תולדות ההגנה, )1967(, .)ע(נור די, ציוב  3
תיני המאורגקסא די אלעז א' שייח, )1995(, ישראל,   גרייבר4 עבודת ,  ראשית הטרור הפל

36' עמ,  אוניברסיטת חיפהסמינריו  35. 
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  קסאדי אלסופו של עז א                                     .4

 

גרמו לתסיסה בקרב ערביי , לת שנות השלושיהתפתחות היישוב העברי והתרחבותו בתחי

ביפו .  פרצו הפגנות בקרב הערבי כמחאה נגד העלייה היהודית1933באוקטובר . האר

בירושלי . ניסה ההמו לפרו למשרדי מושל המחוז ונהד באש המשטרה הבריטית

י "ת עבדיכוי המהומו. דיכאה  המשטרה ניסיו של המו ערבי לפרו לשכונות היהודיות

הפגנות אלה נקראו . 1 נפצעו200 מפגיני וקרוב ל26נהרגו , כוחות המשטרה המנדטורית

 .'1933מאורעות '

הנשק הוטמ בתו . בהברחת נשק ארצה דר נמל יפו' ההגנה' עסק ארגו 1935במהל 

 אירעה תקלה במהל 1935 באוקטובר 18ב. סחורות אזרחיות וכ הגיע לחופי האר

, מחבית שנפלה ונפגעה. בנמל יפו' לאופולד השני'מ האונייה הבלגית ' ות מלטחבי'פריקת 

 .2סבל ערבי שראה את המחזה החל זועק ומייד פרצה בהלה. התפזרו כדורי תחמושת

. ההסתה והזע גברו בשיעור ניכר בציבור הערבי באר והוכרזה שביתת מחאה כללית

היהודי ולפעולות הטרור נגד קסא קשור למקרי הרצח של הבריטי חשדו שאל

אול בית , קסא עצמולאחר רצח נהלל עצרו הבריטי את אל. היישובי היהודיי

 . המשפט הורה לשחררו מחוסר הוכחות

תיהבריטי ראו באל כבר . קסא דמות דתית פנאטית מסוכנת מאוד מרגע בואו לפל

בו פורט חלקו ,  הבריטי בארבכניסתו ארצה שלח המודיעי הצרפתי בסוריה דוח לשלטו

הצרפתי הגדירוהו . קסא במרד נגד הצרפתי וצוי כי על כ נידו למוותשל אל

 ".סכנה לביטחו האזור"כ

אפשר . קסאקשה להשתחרר מ התחושה שלבריטי היו הוכחות ממשיות נגד אל

 .ששיקולי פוליטיי מנעו מהבריטי להחזיקו במעצר

. עדיי לא הצביעו על ההתרחשויות העתידיות,  כואבות ככל שהיו,פעולות הטרור והרצח

למאבק מזוי , למרד כולל: קסא שא כל העת להגיע לשלב הרביעי של תוכניתואל

ההתפתחויות ביישוב היהודי ותחושת חוסר הביטחו בחיפה גרמו להאצת . יהאד'ולג

 .נס המרדקסא לצאת לצפו השומרו כדי להני מש את החלטתו של אל

קסא לקבל את ההחלטה לצאת אל ההרי שבצפו האיצה באל' חביות המלט'פרשת 

קסא נפגש מספר אל. יהאד'השומרו ולפתוח מש בפעולות גרילה במסגרת הכרזת הג

בניסיו לשכנעו בצור לבצע , ע"ראש ממ, חוסייניאמי אל' פעמי ע המופתי חאג

תי בדר מדיניתאול המופתי השיב, יהאד'מהפכה וג  .3 שהוא פועל לפתרו בעיית פל

קסא אל המופתי אד מאנשיו ששמו מחמוד יהאד שיגר אל'כחודש לפני שיצא לג

קסא החליט לפתוח במרד בצפו האר מסר לו שאל, נפגש ע המופתי, האחרו. סאל

תי  כי הזמ המופתי השיב. וכי הוא מציע שוב שהמופתי יפתח במרד מקביל בדרו פל

מספיקי להשגת , אינו מתאי לכ ושהמאמצי הפוליטיי בה הוא פועל מול הבריטי

תי  . זכויותיה של ערביי פל

                                                           
 אוניברסיטת הדר בשיתו מכו שילוח  יריב,אביבתל, חרב מבית, )1981(, יובל, אוחנה  ארנו1

 .250' עמ, אביבתל
   .540' עמ, מערכות, אביבתל, חלק ראשו, כר ב, ספר תולדות ההגנה, )1967(, )עור(דינור , ציוב  2
43' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאעז אל די אל' שייח, )1995(, נחמ, טל  3 41. 
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רכש , לאחר שכבר הקי את ארגונו. קסא בצעד מדיני בלתי שגרתי נקט אל1935במהל 

ע נציגי הוא התקשר , )1חות שוני מאותה תקופה"י דו"עפ( לוחמי 200נשק ואימ כ

איטליה הפשיסטית תחת שלטונו של בניטו מוסוליני הייתה . איטלקיי וזכה לתמיכת

היה כורח המציאות כדי ליצור , מגע חשאי זה. אז יריבה מדינית לאימפריה הבריטית

ע זאת ראוי לציי שהאיטלקי היו . העויני את הבריטי' אלמנטי'שיתו פעולה ע 

תי על רק  .2ידע דיכוי הע הלובי עלשנואי בפל

נשא אל, ערב צאתו. קסא ואנשיו את חיפה בדרכ להרי עזבו אל1935בנובמבר 

לימדתי אתכ את : "בדבריו אמר. 'אסתקלאלאל'קסא את דרשתו האחרונה במסגד 

 וג לימדתי אתכ את ענייני מולדתכ ומכא חובה עליכ לקיי את …ענייני דתכ

נישקו , כשסיי את נאומו פרצו האנשי בבכי". יהאד'צאו לג, וסלמי הוי המ…יהאד'הג

 .את ידו והתחייבו למות למע האל

ע סיו , לפי עדות אחד האנשי. מנת לעוצרושעה לאחר הנאו הגיעו השלטונות על

 .3יותר לא נראה בחיפה. קסא למכוניתו שהמתינה מחו למסגד ונעלהדרשה יצא אל

פנתה החבורה אל , מחיפה. קסא בדרכו להרי השומרולוו אל אלעשר אנשי נששה

 1935 בנובמבר 7בצהרי . סעדיפרחא אל' ש המתי לה שייח, 4הכפר נוריס שעל הגלבוע

, הגיע לשערי קיבו בית אלפא בעמק חרוד שוטר ערבי מתחנת משטרת שאטה הסמוכה

אותו הבוקר יצא ע סמל השוטר סיפר שב. 5אליעזר סקלר, וחיפש את שומר השדות

חרוד  כשה רכובי על סוסי בעקבות גנבי שפקדו את פרדס עי6משה רוזנפלד

ה מצאו קליפות אשכוליות מפוזרות לאור השביל שהולי . למרגלות הרי הגלבוע

השאיר , בו לא יכלו הסוסי לטפס, כשהגיעו למדרו ההר התלול. מזרחה לכוו הגלבוע

שמע השוטר , כעבור זמ מה. הערבי לשמור על הסוסי והתקד לבדורוזנפלד את השוטר 

, ביניה ג רופא, סקלר אירג קבוצת אנשי. ירייה ואז החליט לחזור ולהזעיק עזרה

כמאה מטרי לפני פסגת הר הברק בגלבוע ה הגיעו לרחבה . שהעפילו אל הרכס

ת גופתו של רוזנפלד ללא ליד המעיי הייתה מוטל.  מערהשבמרכזה מעיי ובקרבתו 

 .7ללא נשקו ופצע גדול פעור מעל עינו, נעליו

יוס ש הקי זמ קצר קוד לכ את ונקבר בתל, השאיר אישה ושני בני, רוזנפלד

 .8ביתו

                                                           
 .296' עמ, כתר, ירושלי, חמאס, )1994(, רוני, יבה ושקדאב,   שאבי1
 .44' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאעז אל די אל' שייח, )1995(, נחמ, טל  2
 .44' עמ, ש  3
 . מטרי זה מזה400  הכפרי מזאר ונוריס נמצאו בקצהו המערבי של רכס הגלבוע במרחק כ4
תיני המאורגקסא די אלעז א' שייח, )1995(, ישראל,   גרייבר5 עבודת ,  ראשית הטרור הפל

 .  53' עמ,  אוניברסיטת חיפהסמינריו 
בגיל . ישראלס מקווה"למד בביה, במושבה מנחמיה) 1905(ה " נולד בשנת תרס משה רוזנפלד  6

נשא את . עבר לשרת כנוטר במשטרה המנדטורית,  התגייס לחיל הספר ולאחר ארבע שני19
, נט' מונה למפקד תחנת המשטרה בשאטה בדרגת סרג1934בשנת . יהודית גורדו לאשה

שידע ערבית , היה ספורטאי מעולה ופרש מצטיי. יוסוהמשפחה עברה להתגורר בקיבו תל
 .על בוריה והכיר היטב את מנהגי הערבי

תיני המאורג ראשית הקסא די אלעז א' שייח, )1995(, ישראל,   גרייבר7 עבודת , טרור הפל
 .53' עמ,  אוניברסיטת חיפהסמינריו 

 עבר למקומו 1929 למרגלות הגלבוע וב1921הוק ב) ש יוס טרומפלדור"ע(יוס קיבו תל  8
 המשיכו חללי הקיבו להיטמ בבית הקברות היש 1940עד . הנוכחי במזרח עמק יזרעאל

 .עונהסמו למושב גד, למרגלות הגלבוע 
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כמי שייצג את , אי גירסה מוסכמת לגבי השאלות הא רצח רוזנפלד היה בכוונה תחילה

הגירסה לפיה הרצח . קסאיה בידיעתו של אלוהא הרצח ה, השלטו האנגלי וכיהודי

. מנומקת בכ שהאנשי ששהו במערה ברחו בבהלה בהשאיר חלק מציוד, היה מקרי

רוזנפלד הגיע למעיי מבלי שאנשי הכנופייה . ג אופ הפגיעה מחזק את הגירסה הזו

יה י איש הכנופי"הוא נורה ע, כשהתקרב בחשאי למעיי. יחשדו שהמשטרה בעקבותיה

קסא שהה באותו הזמ בכפר זרעי מצדדי גירסה זו סבורי שאל. שישב במקו כזקי

 .לש גיוס אנשי ונשק) קיבו יזרעאל, היו(

. קסא והשלטונות המנדטוריי באררצח רוזנפלד טר את הקלפי ביחסי אל

והחלה רודפת אחר החבורה , המשטרה לא יכלה להתעל ממנו ולעבור לסדר היו

קסא ואנשיו איבדו את גור ההפתעה אל. 1סיוע של סוכני ומשתפי פעולה מקומייב

שהייתה סמוכה לכפר פקועה , נוס לכ מצאה המשטרה במערת המסתור. והפכו לנרדפי

 תעודת עובד רכבת של אחד מאנשי הכנופייה ובה רשימה של שמונת החברי , על הגלבוע

קסא  נפתח מרד משטרתי אחר אל1935בנובמבר  8ב. קסאדי אלוביניה עז א

המרד נמש כשבועיי שבמהלכ התגלתה בבירור הרוח הִאסלאמית שפעמה . ואנשיו

ה מילאו בקפדנות את מצוות חמש התפילות ביו והקדישו זמ : בלבבות אנשי הכנופייה

של קסא בדבר מעלותיה הגדולות רב לקריאה בקורא ולהאזנה להטפותיו של אל

 .2וההקרבה העצמית) יהאד'ג(מלחמת המצווה 

באחת . מגע ע אנשי הכנופייה, שנעזרו בכלבי, במהל המרד יצרו הבריטי

קסא נתיב המילוט של כנופיית אל. ואחר נמלט לחיפה, ההיתקלויות נהרג  חבר כנופיה

ישבות נמתח מהגלבוע לעבר עמק דות בצפו השומרו שהיה אזור ערבי מובהק ללא התי

 . יהודית

לפיכ החליטו . הנרדפי חשו כי משתפי פעולה ערבי עוקבי אחריה במגמה להסגיר

סעדי חזרו על עקבותיה לכיוו חלק מהאנשי בפיקודו של פרחא אל: להתפצל לשניי

תשעה , עמק יזרעאל כדי לבצע פיגועי במסילת הברזל ובקווי הטלפו ואילו החלק האחר

 .3שבמערב עמק דות, קסא המשיכו בדרכ לכיוו יעבד של אלאנשי בפיקודו

אחמד סעיד בחירבת ' מצאו אנשי הכנופייה מסתור בביתו של שייח, 1935 בנובמבר 19ב

י המשטרה הבריטית בסיוע של משתפי "ואותרו ע, זיווד בקרבת הכפר יעבד'נזלת שייח

ל המשטרה "סג מפכ,  של רייסבפיקודו, המשטרה הכינה מבצע רחב היק. פעולה ערבי

כיתרו ) אנגלי וערבי(כמאה שוטרי . באר ישראל וראש המחלקה לחקירות ומודיעי

העמק נחס ני וכביש משמר'כוחות עתודה הוצבו בשכ ובג, במש הלילה את המקו

בחצות הלילה הבחינו חברי הכנופייה בתכונה חשודה וניסו לחמוק ליער יעבד . לתנועה

מצאו מסתור במערה , משכשל ניסיונ במהל הִמרד אחריה.  ולהתבצר בִפסגתוהטבעי

, הבחי רייס בכנופייה, 1935 בנובמבר 20בשעות הבוקר המוקדמות ב. באזור הגבעי

                                                           
קסא ואנשיו עדיי רוב   נראה שעניי שיתו הפעולה ע המודיעי הבריטי בִמרד אחר אל1

במיוחד נוכח מעמדה , פאחככת בעייתי על מצפונ של צאצאי המלשיני ביעבד ואו אל
 .העכשווי החזק של התנועה הִאסלאמית באזור

תינית הלאומית הערבית התנועה ממהומות למרידה , )1978(, יהושע,   פורת2 , 19291939הפל
 .167' עמ, ע עובד, אביבתל

תיני המאורגקסא די אלעז א' שייח, )1995(, ישראל,   גרייבר3 עבודת ,  ראשית הטרור הפל
 .54' עמ,  אוניברסיטת חיפהסמינריו 
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. וסימ לכוחות הקרקעיי על מקו הימצאה, במהל סיור אווירי בשמי אזור הפעולה

,  השוטרי לטווח מאתיי מטר מהמערהכשהגיעו. הוא החליט לנהל את הקרב מהמטוס

אלא , והורה לה לא לירות בשוטרי הערבי, "אסור לבגוד"קסא באנשיו כי ִהתרה אל

לפי ִגרסה אחרת נמש הקרב . הקרב נמש עד לשעות הצהריי. רק בשוטרי האנגלי

לבד ִ תו לאחר מו. קסא לח ברובה ואקדח לסירוגי ונהרג ראשואל. 1שלוש שעות 

כשהתקרב . יצאו ארבעה מחברי הכנופייה להסגיר עצמ לשוטר בריטי מהכוח המכתר

 .עד שנפצע ונתפס, שהמשי בקרב, נימר חוסי' י השייח"השוטר למערה הוא נורה ונהרג ע

שניי מאנשיו , קסאדי אל עז אארבעה מאנשי הכנופייה נהרגו : תוצאות הקרב

חמישה מאנשי . הבית שהלי את אנשי הכנופייהבנו של בעל , חסואחמד סעיד אל

ו, בה שני פצועי, הכנופייה אקדח אוטומטי ואלפי , וכ נתפסו תשעה רובי, נש

 .3מוט ונפצע שוטר נוס' מקרב הכוחות הבריטיי נהרג השוטר ג. 2כדורי

 

למי הוא ואנשיו נקברו בבית העלמי המוס.  שני53קסא נהרג בהיותו ב די אלעז א

 . 4)בכניסה המזרחית לחיפה,  נשרהיו (' שייחבבאלד א

והל , קסא הייתה אקורד הפתיחה במיתוס דמותו שנולד ע מותוהלווייתו של אל

 . יובל שני לאחר שנהרג, 1987והתעצ בפרו הִאנִתפאדה ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1    msanews/mynet/not/scholars/Nafi/qassam/html. - Dr. Basheer M. Nafi: Shaykh Izz 

al-Din al-Qassam: A reformist and a rebel  2פרחא ' ובה השייח, יתר אנשי הכנופייה.   לאחר זמ נתפסו ארבעה אנשי נוספי מהכנופייה
 .לא נלכדו, סעדי מכפר מזארא

 .55' עמ,  משרד הביטחומערכות , אביבתל, הִאנִתפאדה הראשונה, )1998(, יגאל,   אייל3
 .45' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאעז אל די אל' שייח, )1995(, נחמ, טל  4
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 'פרק ג
 קסאלמיתוס א

 

 'מיתוס'מהות המונח                                           .1

 

 מאי באה המיתוס הוא סיפור מורשת אידאלי שבאמצעותו מספרת החברה על עצמה 

המיתוס אינו מעורר שאלות אלא מציג מכלול תודעתי של המבוסס . ולא פניה מועדות

בסיפור המיתולוגי .  היוצרות ובהיווצרות החברהעל רעיו מכונ בעל היגיו פנימי בהסדרת

שאיש אינו מטיל , קדושה והגזמה דרמטית המתארות את ראשית הדברי, כ"בד, קיימות

יש דמויות וגיבורי מיתולוגיי שהתודעה העממית מרוממת בהילת . ספק באמיתות

י "הנוצר ע, חברה ואומה, מיתוס הוא יסוד מעצב קבוע של תרבות. אלוהיתזוהר אגדית

 .1התרבות ובה בעת ג יוצר תרבות

 

כש שמבחינת ההגדרה ', מיתוס'קיימות הגדרות לשוניות ומחקריות שונות לער 

עמימות זו נובעת . 3'השקפת עול' ו2'אתוס'האנליטית קיימת עמימות בניסוח מושגי ה

 על פני מדדי, ממשקל היתר הנודע לפרשנות הסובייקטיבית הניתנת לערכי אלה

מטבע הווייתו החמקמקה מתעוררת בעייתיות בקביעת . משמעיימחקריי קשיחי וחד

מבוסס על ' מיתוס'המכנה המשות לכל הגדרות ה. 4הקריטריוני המדעיי להגדרתו

, את אופייה, שחקר המיתוס מאפשר להבי טוב יותר את החזו של חברה נתונה, ההנחה

 .המתחוללות בהאת המבנה שלה ואת התופעות החברתיות 

 . אלילי בעל אופי דרמטי של קדושה5 אפוס מיתוס

 

כאשר הרלוונטיות שלו נגזרת , בתוק הנסיבות נוטה המיתוס להשתנות במש הזמ

ואלה גורמי לעיצוב מחודש של , שינוי חברתי כרו בשינוי תרבותי. מהמצב החברתי

רי המיתולוגיה בהקשר רומית תפסה את קדושת סיפוהקלאסיקה היוונית. המיתוסי

המיתולוגיה עסקה בבריאת העול מתו . כיישות נפרדת מעול בני האנוש, האלילי

ד גרעי האמת . כאשר האד הפרטי אינו אדו לגורלו, הכאוס במציאות המודרנית ע

מיתוס למטרה הפונקציונלית אותה הוא נועד לשרת ַ והמיתוס נתפס כמעצב , ההיסטורית 

מרטי בובר ראה במיתוסי גרעיני זיכרונות ' לוסו והוגה הדעות פרופהפי. התודעה

, המיתוס הוא זיכרו ולא דמיו, להשקפתו. היסטוריי ממשיי הנמסרי מדור לדור

ומתקיי כהוויה חיה ורלוונטית בקרב , הנרק סביב גרעי של התרחשות היסטורית

 .חסידיומאמיניו

 של זיכרו היסטורי ממשי הנמסר מדור לדור כגור חי  גרעי) י מרטי בובר"עפ (מיתוס

 .בקרב מפנימיו
                                                           

 .19' עמ, הקיבו המאוחד, ירושלי, מיתוס וזיכרו, )1997(, ויסטרי', דוד ורוברט ס, אוחנה  1
 ).אתיקה( מערכת רעיונות וקודי המאפיינת קבוצה או ציבור מסוי ) יוונית (אתוס  2
 .136' עמ, כתר, ירושלי, פרשנות של תרבויות, )1973(, גיר, ליפורד  ק3
 .222' עמ,  ספריית אופקיע עובד , אביבתל, אלו ואלו, )1986(, הנרי נפתלי,   אטל4
המגוללי את פרקי התולדות של ע או יישות ) או יצירה שירית( אוס סיפורי ) יוונית (אפוס  5

 .חברתית
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קיי קושי בחברה המערבית להפני את המיתוס כמכלול , לדעת חוקרי מודרניי

הרי , בעוד שלמיתוס יש ממד של קדושה. עובדתי המסוגל לספק הסבר למציאות

רסמה בנדב חילונית עליה מושתתת החברה המודרנית שהביקורתיות המחקרית ִ

הלאומיות המודרנית את המיתוסי ' חילנה, 'לשיטת אות חוקרי, לכ. קדושתו

נוכח , ע זאת ג החברה המודרנית יוצרת הקשרי רציונליי למיתוס. 1הקלאסיי

 .הצור הפרטי והציבורי העמוק בקיומו

 כצור המתקיי,  מבנה תודעתי במחשבה האנושית) שטראוסי קלוד לוי"עפ (מיתוס

בֶנה נוכח אי המיתוס אינו יכול לתת . ומבוטא בשפה ובתרבות, ריבונותו של האדנפשי מ

 .ביטוי כוללני למציאות

 

ובמיוחד שידורי , היא מסוכני המיתוס החזקי ביותר) המדיה(תקשורת ההמוני 

מה היא שואבת , התקשורת מבוססת על עול סמלי ודימויי ויזואליי. הטלוויזיה

היא . יש טענה לפיה התקשורת היא החלופה האמיתית למיתולוגיה הקדומה. את כוחה

מחליפה , איננה חייבת לנמק ולבסס רציונלית את קביעותיה, מספרת על עולמות רחוקי

ובונה חדשות לבקרי את המיתוסי , לוגית בחוויה רגשיתאת הביקורת הרציונלית

 ).שינויי המהירי באקטואליהלאור ה, כ"בד, שאור חייה הוא קצרצר(

 

לפיה הפרטי , )קוגניטיביות(יש הגדרות שונות למיתוסי לפי תאוריות התנהגותיות 

' פרופ. יומי במיתוס ליצירת מערכת של תופעות ומבני חברתייעושי שימוש יו

הגדיר את המיתוס כתופעה נפשית של הקרנת , אבי מדע הפסיכולוגיה, זיגמונד פרויד

קיימת . בקרב הפרט והקולקטיב) מעי קטגוריה של חלו בהקי(מודע על התודעה התת

המיתוס מעניק . אנלוגיה בי הגו הגשמי ליישות הנפשית המתאימה לזיכרו הקולקטיבי

 .2מוסדיתומקנה לגיטימציה ורלוונטיות חברתית, הכשר להתנהגות פרטית

שיר מופשט ליצירת לכידות ותחושת המיתוס הינו מכ, לראיית הסוציולוגי המודרניי

שיכול , המיתוס הוא אמצעי פונקציונלי בעל ייעוד אינטרסנטי. שייכות בקולקטיב מסוי

כמכשיר לגיוס ההמו להשגת , להוות מכניז חברתי המדרב לפעולה ולשינוי מהפכני

 טווח ואירועיהמיתוסי משתני בגלל תהליכי חברתיי ארוכי. שינוי אלטרנטיבי

כאשר הסולידריות הפנימית , השתנות זו מבוטאת בפרשנות הניתנת למיתוסי. דרמטיי

 .בחברה מושגת ומותנה בחוזק שלה

 

' מיתוס'קסא מבוססת על מושג הדי אלההתייחסות בעבודה זו למיתוס עז א

שפעל במסגרת ) מהעבר הקרוב(על היסטורי גיבור, כלומר, במשמעותו המצמצמת

האידאולוגיה שלו ודר הגשמתה גיבשו תפיסת . 3אמצע וסו,  התחלהעלילתית בעלת

 היוו מופת והשראה 1988אשר בתוק הנסיבות בפרו הִאנִתפאדה ב, עול רעיונית

 .לממשיכי דרכו, לאחר יובל שנות השכחה, לפירוש המציאות ולעיצובה

 
                                                           

 .20' עמ, הקיבו המאוחד, ירושלי, מיתוס וזיכרו, )1997(, ויסטרי',  ורוברט סדוד, אוחנה  1
 .29' עמ, ש  2
11' עמ,  ספריית אופקיע עובד , אביבתל, מיתוסי פוליטיי ערביי, )1986(, עמנואל, סיו  3 9. 
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 ִאסלאבתרבות ה' שאהיד'מיתוס ה  .                                  2

 

דת הִאסלא הופיעה על במת ההיסטוריה במאה השביעית לספירה בהנהגת הנביא מוחמד 

דת הִאסלא מהווה דר חיי כוללת השולטת בכל תחומי חייה של . בחצי האי ערב

חוקי מלחמה ושלו וכלה , הלכות מוסריות, החל מקביעות בִשגרת היומיו, מאמיניה

' צייתנות'או ' כניעה'בערבית פירושה ' ִאסלא'המילה . תאולוגיותבסוגיות פילוסופיות

הנגזרת מאותו ', מוסלמי'פירוש המילה ). כפי שהוכתבו בקורא, לרצונו ולחוקיו של אללה(

 .'אד המקיי את חוקי אללה'הוא , השורש בשפה הערבית

אדהדת הִאסלא מבוססת על חמישה עמודי תוו  ַ  . הַשהאָדה וארבעת עיקֵרי העי

יי בעלי חשיבות עליונה בִאסלא1)'ֵעדות'(השהאדה  העיקר הראשו .  כוללת שבעה ציו

יי' אלימה'הוא ה' ַשהאָדה'ב אי אל מלבד "הכולל את שני חלקי הפסוק , ב שני הציו

חיד'" (אללה ומוחמד שליחו א ).  קבלת מוסד הנבואה' ִריַסאָלה'ו;  התרכזות באללה' ַ

. י קבלה כנה של עיקר אמונה בסיסי זה"אי כל אד להפו למוסלמי עלפי הפסוק רש

אמונה עיוורת , )ַמַלִאיָכה( האמונה במלאכי חמשת מרכיבי הַשהאדה הנוספי ה 

ת אללה(בקורא  ) קאדראל(עליונות אללה , )דיי אל(האמונה ביו הדי , )כ

, לה ללא עוררי של שבעת סעיפי השהאדהקב). ָרה'ִח(והאמונה בחיי לאחר המוות 

 .הוא הראשו והחשוב מבי חמשת עמודי התוו של הִאסלא

אדה  ַ ל של ארבעת ציוויי העי  תפילה ) 'עבדות מקודשת'(המוסלמי המאמי מחויב בע

את'(מס לעניי ; )'ַצלאת'(חמש פעמי ביו  ַ עלייה לרגל ; )'ַצא'(צו הרמאדא ; )'ַז

ה לאב  , יהאד'היא הג', עמוד השישי'המכונה ה, החובה הקדושה בִאסלא). 'חאג(הכע

 ובמובנה המוכר והמקובל , )לשרת את אללה(' להשתדל 'שפירושה המילולי בערבית 

 להילח בשירות מחויב אישיתמוסלמי באשר הוא . 'מלחמת מצווה'או ' מלחמת קודש'

 . 2באופ מיוחד נגד מתקיפי הִאסלאו, יהאד בכל האמצעי העומדי לרשותו'הג

 

ייצוגו הראשוני של רעיו ההקרבה בש הציווי האלוהי ולמע קידוש הש בדתות 

י "מגול בביטוי העילאי בפרשת עקידת יצחק ע, וביהדות בפרט, המונותאיסטיות בכלל

מיתוס מכונ זה נועד בעיקרו להדגיש . 3מכונ האמונה באל יחיד ומופשט, אברה

היהדות הכירה בער . להבליט את השקפת קידוש החיי בה דוגלת הפילוסופיה היהודיתו

אול פסלה מכל וכל ובתכלית ', ייהרג ובל יעבור'על מצוות שה בחזקת ' קידוש הש'

ב רוח הקודש ומבשר הנצרות מעורה א , צליבתו של ישו. השלילה את רעיו ההתאבדות

המרטירולוגי היו המאמיני הנוצרי בכנסייה . 'לההשה לעו'ו' קורב'הוא במוטיב ה

י "בייחוד במאות הראשונות כשהנוצרי נרדפו ע, שסבלו ומתו על קידוש אמונת הדתית

 .4הרומאי

                                                           
אֵה. )martyr(' מרטיר'ממש כמו המילה היוונית ', ֵעד'הוא ' שאהיד' פירוש המילה 1 , קלוד, ַ

 .32' עמ, דביר, אביבתל, הִאסלא, )1995(
33, 13' עמ, אחיאס, אביבתל, ?ִאסלא מהו, )1991(, פיטר, יפינדייל'וצ, כריס, הורי  2  .50'  ועמ32
 .ד"י'א, ב"  בראשית כ3
חברה להוצאת , אביבירושלי ותל, )1972ב"תשל(, ד"כר כ,  האנציקלופדיה העברית4

 .421' עמ, מ"לופדיות בעאנציק
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. יהאד והשהאדה בִאסלא נובע ג מהתרבות הקדומה ממנה צמח'מרכזיותו של ִנדב הג

חלטות הערכי בחברה השבטית וקשיחות האבסולוטית ) למשל, חוקי כבוד המשפחה (מ

צמח מקשיי הקיו בחיי המדבריי , מתפשרת המוטמע באופייואלמנט הקנאות הלא

 .והתפתח על רקע היעדר תשתית של ליברליות תרבותית ופתיחות אינטלקטואלית

ובמלחמותיו )  לספירה622(יהאד בִאסלא נעו בגירוש יהודי מדינה 'ראשיתו של רעיו הג

ה האליליישל הנביא מ יהאד 'פרק משמעותי בעליית קרנו של הג. 1וחמד בכופרי מָ

הִאסלאמי ובתולדות התפשטות הִאסלא וביסוס מעמדו התחולל במסעי הצלב לאר 

ֵש מיוחד קנה . במוסלמי) ואחרי, הארירד לב'ריצ(הקודש ומלחמות מלכי אירופה 

י12לעצמו במאה ה ִ חיטי ניצח את הצלבני בקרב קרניש, דיסאלח א,  המנהיג האי

 .2וכבש את ירושלי) 1187(

שני נושאי דגלה המפורסמי של הקנאות הִאסלאמית בתקופה המודרנית ה חסא אל

ומהפכת הִאסלא של האימא חומייני ,  במצרי1928ב' אחי המוסלמי'בנא מייסד ה

, משטר האייטולות האיראניבהנהגת חומייני ו, הזר השיעי בִאסלא. 3 באירא1979ב

המתאבדי . העלה על נס את ההקרבה במעשי ההתאבדות למע השגת מטרותיו

בני משפחת הנביא וחסידיה , יקרי לאללה כמו הקדושי של כרבלא: "המוסלמי כונו

 .4"הגיבורי

דהיינו ', יהאד מבית'ג'הרדיקלי המוסלמי בחרו בנתיב מיליטנטי חדש המתחיל ב

 .5הפכה ליעד ראשו במעלה' כופרי'ליטי הערביי ההמלחמה בש

,  הציבה תנועת החמאס השקפת עול תאולוגית"לעומת התפיסה החילונית של אש

תנועת (ס "באמנת תנועת החמא. 6ששאבה את מקור סמכותה מהציווי האלוהי והקורא

תיההתנגדות הִאסלאמית   8נכתב בסעי ,  בפרו הִאנִתפאדה18.8.1988שנוסחה ב)  פל

הקורא , השליח הוא המופת שלה, )ס"של החמא(אללה הוא מטרתה : "'הסיסמה '

 ".יהאד הוא דרכה והמוות למע אללה הוא הנשגב בשאיפותיה'הג, חוקתה

יהאד נגד ישראל היא חובה אישית המוטלת על כל 'אמנת החמאס קובעת שמצוות הג

יהאד תחיה 'על חרב הג: "11.2.1991אס מברוח זו הוצהר בכרוז החמ). 15סעי (מוסלמי 

 ".שאיפתנו הנעלה ביותר היא מות קדושי. אומתנו

בעבודה זו אי התייחסות לאבחנות המחקריות בי הגדרות הטרור לעומת צורות לחימה 

גדודי עז 'יהאד 'לש מילוי ִמצוות הג. 7ל על מכלול היבטיו"לגיטימיות מבחינת הדי הבינ

 בוחלי מהפעלת פעולות טרור שיטתי ואידאולוגי כלפי קורבנות לא' קסאדי אלא

 .מתמצה בזהות היהודית' חטא'שכל 

 

                                                           
אֵה1 ַ  .29' עמ, דביר, אביבתל, הִאסלא, )1995(, קלוד,   
368' עמ, ש  2 367. 
 .188' עמ,  ספריית אופקיע עובד , אביבתל, קנאי הִאסלא, )1986(, עמנואל,   סיו3
 .212' עמ, ית אופקי ספריע עובד : אביבתל, מיתוסי פוליטיי ערביי, )1988(, עמנואל, סיו  4
 .37' עמ, כתר, ירושלי,  מאמונה באללה לדר הטרורחמאס , )1994(, רוני, אביבה ושקד, שאבי  5
108' עמ, ש  6 107. 
המכו הבינלאומי למדיניות נגד טרור , הרצלייה, טרור בשליחות האימא, )2001(, שי,   שאול7

10' עמ, ליד המרכז הבינתחומי הרצלייה 9. 
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תינית בשני             .3  19362001תקציר תולדות התנועה הפל

 

1939בשני  תינית באר1936 נגד ' המרד הגדול'ישראל את  ניהלה התנועה הפל

שאב תמיכה מדינית מסוימת ממדינות הציר , המרד הערבי. שלטונות המנדט הבריטי

אמי אל' חאג, המופתי הירושלמי. גרמניה הנאצית ואיטליה הפשיסטית, באירופה

שלטונות המנדט הבריטיי . היה ב חסותו של הפיהרר אדול היטלר בברלי, חוסייני

תינית שמה לאל את . חיסלו את המרד הערבי בכוח הזרוע דיכוי ההתקוממות הפל

איפות העצמאות שלה עד לאחר תו מלחמת העול השנייה והשינויי שחוללה ש

 ).1945 ב''הקמת האו; 1944/5הסכמי פוטסד ויאלטה ב(במערכת הבינלאומית 

 

תינית1946בשנת  ,  התחדש המאבק הלאומי בי התנועה הציונית לתנועה הלאומית הפל

 נשאשיבי המשפחות המיוחסות (' הישנ'חילונית הידי האליטה הלאומיתשהונהגה על

 ).שווה בעזהעברי בחברו וא'ג, מסרי ושקעה בשכ, וחוסייני בירושלי

 במאי 15ומלחמת העצמאות שפרצה ב) ט בנובמבר''כ (1947 ב''תוכנית החלוקה של האו

, ישראלע הפלגת הנציב הבריטי העליו מנמל חיפה וסיו המנדט הבריטי באר, 1948

תיניתהביאו ל מאות . הכרזת העצמאות של מדינת ישראל ולמפלה גורפת של התנועה הפל

תיניי ברחו ממקו מושב באר ישראל ורוכזו במחנות פליטי  אלפי פליטי פל

 .בסוריה ובארצות תפוצה נוספות, בלבנו, בממלכת ירד, ברצועת עזה

 

המעצמות בריטניה קולוניזציה בשנות הארבעי והחמישי התפרקו בתהלי הדה

ותהלי של קבלת ריבונות לאומית ועצמאות מדינית התחולל במדינות המזרח, וצרפת

על, לאומית ניתבה לתוכה את הזרמי הפטריוטייהתגברות המגמה המדינית. התיכו

 .חשבו התנועה הִאסלאמית והמגמה הפונדמנטליסטית

ולאור התגבשות המאבק , מאותהתיכו את עצבעשורי אלה קיבלו רוב מדינות המזרח

התבצעו בחלק הפיכות צבאיות בעלות זהות של , )'המלחמה הקרה'(גושי הגלובלי הבי

משבר 'לאחר ). ועוד, עיראק, לבנו, סוריה, מצרי(ערבי משטרי אוטוקרטיי פא

המועצות והגוש  חל מפנה באוריינטציה המדינית שלה לעבר ברית1956ב' סוא

תהלי זה גר להיחלשות משמעותית של ). 'המדינות הבלתי מזדהות'(טי הקומוניס

 .התנועה הִאסלאמית ברחבי העול הִאסלאמי בכלל והערבי בפרט

 

ראשיתו של ארגו הַפְתח שרויה באפלולית מסוימת מבחינת התיעוד הכרונולוגי 

נהגה קבוצת ) 'ימבצע סינ' (1956י ישראל ב"ידוע כי לאחר כיבוש רצועת עזה ע. ההיסטורי

תיני להיפגש כדי לדו בדרכי המאבק , )'אבו עומאר'(בראשות יאסר ערפאת , צעירי פל

ול אותיות(שהוא ', ח"פת'הארגו קרא לעצמו בש . בישראל י ראשי תיבות של ) ב

תיני' ת אל(' תנועת השחרור הלאומי הפל טני אלחר תיניתחריר אל פירוש המונח ). פל

 .1'ניצחו'או ' כיבוש'בערבית הוא ' ַפְתח'וני הלכסיק

                                                           
 .24' עמ, מערכות, אביבתל, פתח באסטרטגיה הערבית, )1969(, יהושפט, הרכבי  1
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תיני( " התקיימה ועידתו הראשונה של ארגו אש22.5.1964בתארי  ) ארגו שחרור פל

תיניי השוני למע שחרורו הלאומי , בהנהגת אחמד שוקיירי שאיגד את הארגוני הפל

תיני  1965ובינואר , "פי באשארגו הַפְתח היה הדומיננטי מבי כלל הגו. של הע הפל

. 1)1965, אזי'המחבל חיג(החל לבצע פעולות טרור נגד אוכלוסייה אזרחית במדינת ישראל 

י מצרי "חילונית בזהותה הפוליטית ונתמכה בעיקר עתנועת הַפְתח הייתה לאומית

 ).נאצרמאל עבד אל'הנשיא ג(

 נוצרה מציאות 1967הימי בלאחר התבוסה המשפילה של מדינות ערב במלחמת ששת

תיני לראשונה שלטה ישראל על כל . חדשה במסכת היחסי בי מדינת ישראל לפל

מבחינה מספרית, תחומיה הטריטוריאליי של אר ישראל המערבית ועל רובו המכריע

תיני החלה , בגדה המערבית וברצועת עזה, בשטחי הכבושי. דמוגרפית של הע הפל

תיניי נוספי נגד הכיבוש הישראלילוחמת גרילה של הַפְת  21.3.1968ב. ח וארגוני פל

תיני בדרו בקעת הירד ) 2'מבצע תופת'(ל בכראמה "התבצעה פעולת צה נגד הפל

פעולה זו סימנה את ראשיתו של תהלי נסיו ההשתלטות . בתחומי הממלכה ההאשמית

תינית על ממלכת ירד   1970בספטמבר "). עמורבתהדר לירושלי עוברת דר ("הפל

תיני מירד, )'ספטמבר השחור'( וה החלו , גירש המל חוסיי בכוח צבאי את הפל

 .בעידוד סוריה ובתמיכתה) 'פתחלנד'(להתבסס בדרו לבנו 

נבע מהמצוקה הכלכלית במדינות , זרז נוס לתהלי התגברות הגורמי הִאסלאמיי

במדינת הלאו הערבית לא נפתרה , כלומר. ד לבואהערביות ותחושת חוסר התוחלת לעתי

 .המצוקה הכלכלית החריפה והפער הסוציאלי התרחב והעמיק

 בי ישראל למצרי וסוריה היוותה פתח לראשית תהלי 1973הכיפורי במלחמת יו

התהלי המדיני התמקד ג ). הסדרי הביניי(הסדרי מדיניי בחסות אמריקנית 

תיני כ  גר לעלייה ניכרת 1973משבר האנרגיה ב. במערכת האזורית'  פעילשחק'בפל

. בעוצמתה של הממלכה הסעודית באמצעות השימוש בנשק הנפט במשק האנרגיה העולמי

הערבי נוכחו בפוטנציאל העוצמה הגלובלי הגלו ברשות ואת האפשרות לעשות בו 

המעצמה האזורית . יני הודח השאה האירני בהפיכת חומי1979בשנת . שימוש פוליטי

החזקה ביותר קרסה נוכח הכריזמה הסוחפת של האימא הגולה ומשטר האייטוללות 

 . שכונ בטהר

. הבשורה האידיאולוגית של מהפכת חומייני הייתה הפצת רעיו הִאסלא בכל רחבי תבל

השלב הראשו במהפכה הִאסלאמית נועד למגר את השלטו במדינות המוסלמיות 

אמירויות , כוויית, סעודיה(אמריקנית שחלק נתונות להשפעה מערבית, החילוניות

מהפכת חומייני חוללה זעזוע רבתי בכל רחבי ). ועוד, עיראק, סוריה, מצרי, המפר

נשאיה המובהקי ביותר היו בני המעמד הפרולטרי הנחות . העול הִאסלאמי והערבי

שורת מהפכת הִאסלא נקלטו ֵהדיה של ב, מטבע הדברי. והמדוכא בכל המדינות

תיניי בקרקע מוכשרת ופורייה בשלהי שנות השבעי ובשנות . במחנות הפליטי הפל

 .השמוני חלה עלייה מסחררת בכוחה של התנועה הִאסלאמית

                                                           
 .15' עמ, מערכות, אביבתל, פתח באסטרטגיה הערבית, )1969(, יהושפט, הרכבי  1
19' עמ, 13גיליו ,, )2001אוקטובר (, בשריו, "? למי' תופת'מבצע ",  בני"אל,   מיכלסו2 4. 
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בסיס על, 1967צמיחת התנועה הִאסלאמית בשטחי החלה לאחר מלחמת ששת הימי ב

י השלטונות המצריי ברצועת "ה ביד ברזל עשדוכא' שורשי תנועת האחי המוסלמי

 נתפסה כעונש משמיי על הסטייה מדר 1967התבוסה הערבית ב). 1967עד (עזה 

האחי המוסלמי בגדה וברצועה התאחדו . 1הִאסלא והולידה שיבה המונית לחיק הדת

בעשר השני הראשונות לא התנהל מעקב שיטתי של כוחות הִממשל . לתנועה משותפת

וה נתפסו כמשקל נגד מול גורמי , באי הישראלי אחר הארגוני הִאסלאמיי בשטחיהצ

הִמנהל האזרחי א הגדיל לעשות בהענקת אישורי נדיבה לבניית .  החילוניי"אש

למקומות בעלי , המסגדי נהפכו במש השני ממקומות בעלי אופי דתי. ִמסגדי

ש נארגו המזימות והאופרציות , ותש ניתנו הנחיות לפעול. משמעות אופרטיבית

המסגדי שימשו ג מקו בו מצאו . ח ונשק"הצבאיות וש בוצעה ההצטיידות באמל

תיניי פורק בתחו הספורטיבי . כמחס לחומרי חבלה ונשק, ולעיתי, הצעירי הפל

שעיקר , ודרשות, באמצעות הדרשות נסכו מוטיבציה באנשי לקראת יציאה לפעולה

שק בסו שנות השבעי היה ' מעה הִאסלאמי'מוג'ארגו ה. 2לא היו דבר נדיר, הסתה

רצועת עזה היא ערש הלידה של . ברצועת עזה' האחי המוסלמי'למעשה ש קוד של 

אחמד יאסי ייסד את התנועה הִאסלאמית . החמאס ומש התפשט ליהודה ושומרו

התשתית . צרי וישב בכלא המצריי המ"ברצועת עזה בתקופה זו ועל כ הוא א נעצר ע

. האידיאולוגית והארגונית הייתה קיימת ברצועת עזה ג בתקופת השלטו המצרי

 .3לפעילות הִאסלאמית הייתה משמעות אופוזיציונית מבחינת סיכו המשטר

 

תיני בגבול ישראל תינית הפעילה בזירה פעולות הטרור של הפל לבנו והמעורבות הפל

הכתיבו , 1976לרבות הצתת ההתלקחות במלחמת האזרחי בלבנו ב, ימיתהלבנונית הפנ

תיניי והסוריי . "אשפרק חדש ביחסי ישראל מלחמת לבנו בי ישראל לכוחות הפל

תינית וכוחותיה המזויני מביירות 1982בלבנו ב  הביאה לסילוק המנהיגות הפל

 ).סודא, תימ(ערביות נוספות לבנו לתוניס ולמדינות וממחנות הפליטי בדרו

 

משורותיה צמחה ,  הוקמה תנועת החמאס ברצועת עזה9.12.1987בפרו האינתיפאדה ב

 .קסאדי אלהזרוע הצבאית וגדודי עז א

תינית למשבר קשה ע דעיכת האינתיפאדה1991בשנת  ולמבוי ,  נקלעה התנועה הפל

 "מיכתה הנחרצת של מנהיגות אשל נוכח ת"ערבי והבינסתו בתחו המדיני הפני

נוכח המצוקה והיעדר . בסדא חוסיי לאחר כיבוש כוויית ובמהל מלחמת המפר

תינית להסכי לכינוסה של ועידת מדריד ב  31.10.1991החלופות נאלצה המנהיגות הפל

תיני נכלל בצוות הירדני). מ"ב וברה"ארה(ל "בחסות בינ ועידת מדריד לא . הייצוג הפל

צליחה לגבש נוסחה מדינית שתהווה פריצת דר במשבר האזורי בכלל ובסכסו ה

תיני בפרטהישראלי תיני בשטחי נקלע לתחושת ייאוש והיעדר מוצא . פל הרחוב הפל

 . מדיני

                                                           
 .51' עמ, כתר, ירושלי,  מאמונה באללה לדר הטרורחמאס , )1994(, נירו, אביבה ושקד, שאבי  1
 .121' עמ,  דִוד חכ" ריאיו ע אל 3  ִנספח 2
 .117' עמ,  דִוד חכ" ריאיו ע אל 3  ִנספח 3
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תינית ע 13.9.1993ב  הושגה פריצת דר היסטורית ביחסי ישראל ע התנועה הפל

י יצחק רבי ראש "ע, הבית הלב בוושינגטועל מדשאת ' הסכ אוסלו'החתימה על 

לראשונה בתולדות הסכסו הושגה הכרה . "ר אש"ויאסר ערפאת יו, ממשלת ישראל

 תו הבעת הסכמה עקרונית לחלוקת אר ישראל "דיפלומטית בי מדינת ישראל לאש

 " הגיעה הנהגת אש1994במאי . לשני העמי) לא כולל עבר הירד המזרחי(ההיסטורית 

 ).'עזה ויריחו תחילה'(מתוניס לרצועת עזה במסגרת השלב הראשו בהסכ 

במסגרת .  נחת הסכ שלו בי מדינת ישראל לממלכת ירד1994 באוקטובר 26ב

 לחמאס "התגלעה המחלוקת בי אש) 'הסכ קאהיר'(הדיוני בהמש התהלי המדיני 

ראל ולתהלי השלו עימה החמאס התנגדה בכל מאודה להכרה ביש. במלוא עוצמתה

 .והחל לפעול לטרפודו באמצעות פיגועי טרור המוניי בתחומי ישראל

שמעו (ונוכח חילופי השלטו בראשות ממשלת ישראל , 4.11.1995לאחר רצח יצחק רבי ב

, חלו עליות) 2001, אריאל שרו; 1999, אהוד ברק; 1996, בנימי נתניהו; 1995, פרס

במרוצת אות . המקורי' הסכ אוסלו'פאו ביישו השלבי בתהלי מורדות ותקופות קי

תינית  ) "אש(השני חלו ג תהפוכות דרמטיות במסכת היחסי בי הנהגת הרשות הפל

 תמרורי הדר המשמעותיי בתהלי היו . בהנהגת תנועת החמאס, לאופוזיציה מבית

ויחיא ) 26.10.1995(לטה במ' יהאד הִאסלאמי'ג'ר פתחי שקאקי מנהיג ה"חיסול ד

ִסדרת פיגועי הטרור ; )5.1.1996(' קסאדי אלגדודי עז א'מנהיג , עיאש) 'המהנדס'(

' הסכ חברו; ')1996ספטמבר (אירועי מנהרת הכותל ; 1)1996מארס פברואר(ההמוניי 

 ).1997ספטמבר (יאסי מהכלא הישראלי ' ושחרור השייח' פרשת ַמשעל; ')1997ינואר (

, ב"דיוויד בחסות ביל קלינטו נשיא ארה התקיימה פסגת קמפ2000אוגוסט יוליב

שאמורה הייתה להסתיי בחתימה על הסכ הקבע , הפסגה. ובהשתתפות ברק וערפאת

תינית עצמאית נכשלה , הכרה בגבולות הדדיי וסיו הסכסו, כולל הקמת מדינה פל

ת ירושלי וזכות השיבה של פליטי בגלל אי הסכמה בסוגיו(והסתיימה במשבר חמור 

תיני וערביי ,  פר עימות אלי2000 באוקטובר 29ב). 1948 רחב היק בי ישראל לפל

די אלמתחילת העימות הנהיגו גדודי עז א). 'אקצהִאנִתפאדת אל'(מדינת ישראל 

את הפעילות המיליטנטית והטרוריסטית בשטחי , הזרוע הצבאית של החמאס, קסא

תינית , תחומי מדינת ישראלוב ואליה הצטרפו אנשי מנגנוני הביטחו של הרשות הפל

טע , ראש המרכז למחקר מדיני במשרד החו, ר חיי יהוידע"ד). ועוד; 17כוח ; התנזי(

תיני יזמו שלושה פרצי 2000בפני ועדת החו והביטחו של הכנסת באוקטובר   כי הפל

 וִאנִתפאדת 1987הִאנִתפאדה ב;  נגד השלטו הבריטי1936המרד הערבי הגדול ב: אלימות

בשלושת המקרי צמחה היוזמה להתפרצות , לדעתו. 2000אקצה באוקטובר אל

תינית לנצל את ההתפרצות כדי . מהע', מלמטה' בכל המקרי מיהרה ההנהגה הפל

 .2'רכב על הנמר'ל

                                                           
', קסאדי אלגדודי עז א'קבוצה מחתרתית בתו  היוזמה להתקפות הללו באה מתו תת1

מפעיל , כשנתפס ונחקר חס סלאמה. המבוקשי ובה מוחמד דישמנתה כמה מבכירי 
התברר כי כי הפעולות היו , 1996מארס המתאבדי בשורת מעשי ההתאבדות של פברואר

תגובה ישירה על חיסולו של יחיא עיאש ולא עמדה מאחוריה מטרה פוליטית כגו זו שיוחסה 
תל,  אלימות ופשרהזמ חמאס , )1999(, אברה, שאול וסלע, משעל: מתו. לאירא ולחמאס

 .111' עמ, ידיעות אחרונות וספרי חמד, אביב
 .3'א' עמ, 16.11.2000, האר, "? ברשות שינתה את הערכתו"הא תלות הש", יוסי,   מלמ2
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  רקעמאס תנועת הח                                       .4
 

תיני של תנועת , 1987נוסדה ב) ס"חמא(תנועת ההתנגדות הִאסלאמית  פלג הפל האחי 'ַ

החמאס הפכה לגור מרכזי ומוביל של המחנה הִאסלאמי הפונדמנטליסטי . 'המוסלמי

תינית על מוסדותיה  .ברצועת עזה ובגדה המערבית ולאופוזיציה העיקרית לרשות הפל

תנועת ההתנגדות  ' מורכב מאותיות ראשי התיבות של ש התנועה ס"סמל תנועת החמא

ובתוכו מפת , כסמל לאחדותו של אללה' 1'במרכז הסמל מתנוססת הִספרה . 'הִאסלאמית

תי  ומתחת לש מופיעה הכתובת , "מ הי עד הנהר: "בתו ש התנועה כתוב. פל

 .1גבורה,  התלהבותבית בער' חמאס'משמעות המילה . תנועת ההתנגדות הִאסלאמית

 

 ס"סמל תנועת החמא

 

תשתית חברתית(' ַדעָווה'שהעיקרי בה נקרא , החמאס התארג על בסיס של מנגנוני

אחמד יאסי ' שייח. לפרסו ואחרי, כמו כ הוקמו מנגנוני לביטחו). דתית של החמאס

 הסטודנטי שכיה כדיק, יז ג הקמת זרוע צבאית חדשה ומינה את צלאח שחאדה

, אנשי הזרוע הצבאית הצטיידו בנשק. לעמוד בראשה, באוניברסיטה הִאסלאמית בעזה

ת וטרור נגד ישראל  הקי 1988בראשית . גייסו חברי לשורותיה ופתחו בפעולות אלימ

חוליה מיוחדת שהופעלה תו נקיטת אמצעי , בליה'תושב מחנה הפליטי ג, צלאח שחאדה

החוליה ביצעה פעולות טרור נועזות . '101'יה קיבלה את ש הצופ החול. מידור קפדניי

ל " ביצעו אנשיה את חטיפת ורציחת של חיילי צה1989ובמחצית הראשונה של שנת 

בעקבות חטיפת איל סעדו נעצרו . 2)3.5.1989(ואיל סעדו ) 17.2.1989(אבי סספורטס 

בניסיו , 3אחמד יאסי' השייח, עה פעילי חמאס ובה ג מנהיג התנו500 כ1989במאי 

 .לאתר מה עלה בגורל של החטופי

                                                                                                                                                                      
 
' תנועת ההתנגדות הִאסלאמית 'ס "אמנת החמא,  )1992פברואר (, חיי, בני ואופז,  קלוורי1

 .1' עמ, משרד החינו והתרבות, שירות הפרסומי/הוצאת מרכז ההסברה, ירושלי, 18.8.1988מ
' 101חוליה 'חבר , חוסאנחט עבד רבו אבו, קסא לחיסול אל66ביו השנה ה, 19.11.2001  ב2

עיה 'י חיילי סיירת גבעתי מביתו בשכונת סג"ע, שִתכנ ורצח את אבי סספורטס ואיל סעדו
 .6' עמ, 20.11.2001, ידיעות אחרונות, " שני12סגירת חשבו אחרי ", נירו, שקד. בעזה

 .115' עמ, דִוד חכ) 'מיל( " ריאיו ע אל 3  נספח 3
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כש ' קסאדי אלגדודי עז א' של 1991סללה את הדר להופעת ב' 101'חוליה 

 .הרשמי של המנגנו הצבאי של החמאס

ראש המנגנו הצבאי של החמאס , )'אבו חאלד'( הקי ואליד זכריה עאקל 1991בתחילת 

די אלגדודי עז א'את החוליות הראשונות של ,  במרכז רצועת עזהבמחנות הפליטי

, בעקבות רצח שלושה ישראלי ביפו בוצעו מעצרי מקיפי בקרב החמאס. 'קאס

, ואליד עאקל. ומצבו של הארגו היה בכי רע, ביניה מפקד הזרוע הצבאית צלאח שחאדה

גדודי 'ת והעניק לה את הש גייס צעירי לחוליות החדשו, 1ממחנה הפליטי נוציראת

' קסאדי אלגדודי עז א'ההופעה הפומבית הראשונה של הש . 'קסאדי אלעז א

 במחנה הפליטי נוציראת לאחר חיסולו בחניקה ושריפה של אחמד 1991הייתה בקי 

בהנחיית ואליד עאקל כתבו חברי החוליה על . שנחשד בשיתו פעולה ע ישראל, מטר

קסא די אל הפליטי נוציראת כי את ההוצאה להורג ביצעה חוליית עז אקירות מחנה

 .2זו הייתה הפע הראשונה ששמה של החוליה פורס ברבי. של החמאס

לא ידוע על קיו דיו במסגרת המפקדה לגבי בחירת הש או א היו שמות נוספי 

ליות ממחנות הפליטי י מפקד אחת החו"ככל הידוע הש נית באופ ספונטני ע, לבחירה

גדודי עז ':  הופיע המנגנו הצבאי של החמאס כולו תחת הש1992במהל . במרכז הרצועה

 .3תחילה ברצועת עזה ולאחר מכ ג בגדה', קסאדי אלא
 

 פורס כרוזה 14.12.1987ב: " נכתב2001במאמר בירחו תנועת החמאס מאוגוסט 

זו הייתה התחלת . יהאד ולהסלימו' את הגהראשו של החמאס שקרא להמוני להמשי

במחנה הפליטי נוציראת , 1991שנוסדו ב' קסאדי אלגדודי עז א'של גדודי הגבורה 

בשלב ראשו היו הגדודי בהנהגת האח הגיבור הלוח . כזרוע הצבאית של תנועת החמאס

עולות באומ גורמי שוני אימצו את הגדודי האלה ולאחר מכ באו הפ. ואליד עאקל

שעברו ִסדרה של חקירות , פי"הגדודי קמו וביצעו הוצאות להורג של משת. בזו אחר זו

כ הוצאו להורג . פי נוספי בכל רחבי רצועת עזה"בה מסרו שמות של משת, אלימות

פעולות הטיהור של . (...) 4 תשעה עשר משתפי פעולה תושבי הרצועה1991מיוני ועד דצמבר 

יינו בכישרו ועוררו התפעלות בציבור משו שהצביעו על תכנו קפדני הגדודי הצט

הלוחמי חזרו לאחר מכ לחייה הרגילי בצורה שלא . וביצוע במלוא התעוזה והאומ

הגיבורי הללו הגבירו את פעולות ההסחה וההסוואה אפילו מהמקורבי . עוררה כל חשד

כ המשיכו .  לצלוח בנתיבה5קסאמילהידי א'וכ המשיכה ספינת המוג, אליה ביותר

קסא בירי קליעיה החזקי אל החזה של כל פושע די אללוחמי השאהיד עז א

 2001בגיליו יוני . 6"והמשיכו בביצוע פעולותיה הצבאיות נגד הצבא העושק והאונס

עצ קיומה של אומתנו קשור : "מופיע צידוק לשימוש במלחמת קודש במילי הבאות

                                                           
 .  מחנה פליטי דרומית לעיר עזה1
301' עמ, כתר, ירושלי, חמאס, )1994(, רוני, אביבה ושקד, שאבי  2 299. 
 .95' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאאלדי עז א' שייח, )1995(, נחמ, טל  3
300' עמ, כתר, ירושלי, חמאס, )1994(, רוני, אביבה ושקד,   שאבי4 299. 
 .קסא  לוחמי אל5
, "חללי הידיי המיידות, קסאמכא החלו גדודי אל", )2001אוגוסט (, איברהי, עליאל 6

תי   אל 8' עמ, 2001גיליו אוגוסט , )ירחו תנועת החמאס (מוסלימהפל  .דִוד חכ: תרגו, 7
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בני אדמת הגאווה והכבוד התחנכו במש הזמ ', 1'איסרא מעראג'בני . יהאד'רלי בגקשר גו

המטוסי והטנקי היהודי המשחיתי את האדמה , התותחי, על צליל שריקת הפגזי

 .2"המבורכת

ובכירי ההנהגה המדינית של , אחמד יאסי' בראשות החמאס עומד מיו כינונה השייח

הרופא , ר איברהי מקאדמה"הרופא ד, עזיז רנטיסי מעזהלר עבד א" הרופא דהתנועה 

ר אחמד "חוקר הספרות הערבית ד, זאהרר מחמוד א"הכירורג ד, ר איסמעיל האנייה"ד

 3.ועוד, )בירד(מרזוק ואיברהי גושה ר מוסא אבו"ד, שנבהמהנדס איסמעיל אבו, בחרק

תיני והחל משא ומת ע' ועידת מדריד' התכנסה 1991בשלהי שנת  קי בי הפל

החמאס הוקיעה את ההכרה . לממשלת ישראל בראשות יצחק שמיר) במשלחת הירדנית(

 כפרבאלח   נרצח דורו שורש בצומת דיר אל1.1.1992ב.  בישראל"פקטו של  אשדה

זה היה הרצח הראשו של אזרח . 'קסאדי אלגדודי עז א'י שני מפגעי מ"דרו ע

שהעלו את ,  בוצעו פיגועי רצח נגד ישראלי ברצועת עזה1992במהל . וי הארג"ישראלי ע

תינית והפכו מודל  קרנה הלוחמנית של תנועת החמאס וזרועה הצבאית בדעת הקהל הפל

). ני'רמאללה וג, חברו(בשנה זו הרחיב הארגו את פעילותו ג לגדה המערבית . לחיקוי

היא ששלטה על חלק מכוחות הארגו ההנהגה המדינית של החמאס בממלכת ירד 

, אפעל סוכל ניסיו לבצע פיגוע באמצעות מכונית תופת ברמת22.11.1992ב. בשומרו

 . בתו תחומי מדינת ישראל' קסאדי אלגדודי עז א'שהיה הפיגוע הראשו של 

א' למחנה מארג' יהאד הִאסלאמי'הג' מאנשי החמאס ו415 גירשה ישראל 17.12.1992ב

הסיבה למהל הדרמטי הייתה שרשרת פיגועי הדמי של ארגוני הטרור . הור בלבנוזו

 במסגרת שיחות הגישוש בי "שנועדו לחבל במאמצי ההידברות בי ישראל לאש

תינית הגירוש עורר מחאה רבתי ברחוב . מספיחי ועידת מדריד, המשלחת הישראלית לפל

תיני ועורר גל הזדהות ע המגורשי  בתגובה 1993 ישראלי נרצחו במארס 11. הפל

 החלה ישראל לאפשר את שוב של 1993בקי . 4לגירוש ההמוני של פעילי החמאס

 .המגורשי

כאשר סאהר ', קסאדי אלגדודי עז א' בוצע פיגוע ההתאבדות הראשו של 16.4.1993ב

י אוטובוסי תמא פוצ עצמו במכונית תופת במזנו במפגש מחולה בבקעת הירד בי שנ

 .מהפיצו נהרג פועל ערבי ונפצעו שישה חיילי. של חיילי

 

 וערפאת כמייצגי היחידי של הע "חיזק את מעמד של אש' הסכ אוסלו א'

תיני קיבל את ברכת הִממסד הִאסלאמי הרשמי במצרי ובסעודיה וג ' אוסלו א. 5הפל

האחי 'לעומת זאת .  רוחאנימ המנהיג השיעי החשוב ביותר באירופה אייתואללה

תנועת . בירד ובשאר הארצות הִאסלאמיות גינו את ההסכ, במצרי' המוסלמי

תי במחיר הנמו ביותר"החמאס התנגדה להסכ כ  ".מעשה בוגדני של מסירת פל

                                                           
ה ומדינה1  .  משתתפי המסע הלילי של הנביא מוחמד לֶמ
תי   , "חללי הידיי המיידות, קסאמכא החלו גדודי אל", )2001יוני (, איברהי, עלי  אל2 פל

 .ד חכדִו: תרגו, 6' עמ, 2001גיליו יוני , )ירחו תנועת החמאס (מוסלימהאל
34' עמ, 5.6.1998, מוס האר, "למה אי פיגועי", רונ, ברגמ  3 32. 
 .270' עמ, כתר, ירושלי, חמאס, )1994(, רוני, אביבה ושקד, שאבי  4
 .130' עמ, משרד הביטחו, ירושלי, טרור בש הִאסלא, )1999(, שכיב, יעקב וסאלח,   חבקוק5
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במיוחד על רקע הטבח של ברו ,  הגבירו אנשי החמאס את פעילות1994בראשית 

 במערת המכפלה בחברו שהרג עשרי ותשעה מתפללי 1994  בפברואר25גולדשטיי ב

כי התקפה זו נבעה , החמאס ראתה בטבח מתקפה נגד דת הִאסלא וטענה. מוסלמי

, לטענת התנועה, הטבח. מהשנאה ההיסטורית של היהודי כלפי המוסלמי והִאסלא

בה הנכונה התשו. הוכיח את עקרות הסכ אוסלו וחוסר התועלת בהסכמי ע היהודי

 .1והיא פנתה לממש מדיניות זו, יהאד נגד ישראל'היא החרפת הג, לראיית החמאס, לטבח
 

חולל ,  במלטה26.10.1995ב', יהאד הִאסלאמי'ג'מנהיג ה, ר פתחי שקאקי"חיסולו של ד

פ טענו שההתנקשות "דוברי הרש. פ לטרור הִאסלאמי"שינוי קיצוני ביחסה של הרש

' יהאד הִאסלאמי'ג'מציה להגיע להסכ ע החמאס וההישראלית חיסלה את מא

מצד ' הכרזת מלחמה'החמאס פירשה את מעשה החיסול כ. להפסקת ההתקפות על ישראל

תיני ינקו את נקמת הרצח"ישראל והבטיחה ש  ".הע הפל

י מתנקש לאומ "ע, ראש ממשלת ישראל ושר הביטחו,  נרצח יצחק רבי4.11.1995ב

תיניתדהמה הקפיאו לתקופה קצרה את העימות הישראליההל וה. יהודי והפני, פל

תיני ע זאת החמאס המשיכה בהכנותיה האופרטיביות להפעלת הטרור בתחומי . פל

 .ישראל

, ברצועת עזה, מנהיג הזרוע הצבאית של החמאס, עיאש) 'מהנדס'ה( חוסל יחיא 5.1.1996ב

תיניתשבועיי לפני הבחירות למועצת . י ישראל"ע דחפו את הנהגת החמאס , הרשות הפל

 .2לחידוש מעשי ההתאבדות כדי לשמור על יוקרת הארגו

פ ומנהיג "ר הרש"יו, התחזק ערפאת, 20.1.1996פ שנערכו ב"בבחירות למועצת הרש

הלח . ונחלש מעמדה של החמאס, במדיניותו לחיזוק התהלי המדיני ע ישראל, "אש

ות ירד הכבידו יד על פעילי התנועה בתחומי הממלכה וג שלטונ, על החמאס גבר

 .ההאשמית

אפריל בעקבות חיסול יחיא עיאש ביצעה הזרוע הצבאית של החמאס בחודשי מארס

ראש ממשלת , שמעו פרס.  גל מעשי טרור המוני בישראל בה נספו עשרות ישראלי1996

הפעילו לח כבד מאוד על ) ביל קלינטו, ב"במיוחד נשיא ארה(ומנהיגי העול , ישראל

ששא להימנע , ערפאת. ערפאת לעצור את מבצעי הטרור ושולחיו מקרב אנשי החמאס

תינית לתקופה (נאל לנקוט יד קשה ויעילה , מעימות פנימי ע האופוזיציה הפל

 פעילי 600פ ביצעו מעצרי נרחבי של כ"שלטונות הרש. נגד אנשי החמאס) מסוימת

אוניברסיטת חברו נסגרה כמו ג מוסדות נוספי שהיו , יגי התנועהלרבות מנה, חמאס

ובבחירות , תגובת ערפאת איחרה את המועד מבחינתו של פרס. 3מזוהי ע החמאס 

נוכח התנגדותו .  נבחר בנימי נתניהו לראשות הממשלה29.5.1996שנערכו בישראל ב

                                                           
 .143' עמ, משרד הביטחו, ירושלי, טרור בש הִאסלא, )1999(, שכיב, יעקב וסאלח,   חבקוק1
ידיעות אחרונות , אביבתל,  אלימות ופשרהזמ חמאס , )1999(, אברה, שאול וסלע,   משעל2

 .110' עמ, וספרי חמד
 157' עמ, משרד הביטחו, ירושלי, טרור בש הִאסלא, )1999(, שכיב, יעקב וסאלח, חבקוק  3

 .160ו
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ותתממש שאיפת , קפאנדמה היה שהתהלי המדיני יו', הסכמי אוסלו'המוצהרת ל

 .החמאס להסתלק מדר המשא ומת ע מדינת ישראל

' פעימה השנייה' ביצעה ממשלת נתניהו את ה1997ובינואר , התהלי המדיני לא הופסק

 .ג פיגועי הטרור לא שככו). 'הסכ חברו'(

ל המדיני של החמאס בירד "המזכ, ניסיו ההתנקשות הישראלי הכושל בחאלד ַמשעל

, )21.3.1997(אביב בתל' אפרופו' פיצו בקפה עקבות שורת פיגועי של החמאס בוצע ב

יהודה ופיגוע התאבדות במדרחוב ב) 30.7.1997(יהודה בירושלי פיגוע בשוק מחנה

' שוחרר השייח, מהכלא הירדני' מוסד'בִעסקת שחרור של סוכני ה). 4.9.1997(בירושלי 

מ הכלא הישראלי ושב להתגורר ולפעול ,  של החמאסהמייסד והאידיאולוג, אחמד יאסי

מקורות המימו של תנועת החמאס מבוססי על תרומות סעודיות . 1ברצועת עזה

מדינות , ב"בארה) 'אקצהקר אל'; 'קר הולילנד'(' קרנות צדקה'ואיראניות נדיבות מ

' צינור'ל לא פע משמשת התנועה הִאסלאמית בישרא. אירופה המערבית והעול החופשי

 .2פיננסי להעברות הבנקאיות

 

תינית כדי לדו בסוגיית דחיית 1999 באפריל 27ב  התכנסה המועצה המחוקקת הפל

תינית עצמאית י הסכמי "עפ, 4.5.1999שנועדה להתממש ב, ההכרזה על הקמת מדינה פל

הוא בדבריו . אחמד יאסי שהציג את עמדת תנועתו' בישיבת הערב נא השייח. אוסלו

תי מבלי  תינית ריבונית על כל שעל משוחרר מאדמת פל הביע תמיכה בהקמת מדינה פל

תיני זכות על האר כולה יאסי עמד ' השייח. לוותר על העמדה העקרונית שלע הפל

אשר לדעת החמאס , בדבריו על הצור להתנער מכל התחייבות הנובעת מהסכמי אוסלו

תיניהניבו ויניבו רק תוצאות שלילי כי , התפתחויות אלו מלמדות ג. ות לע הפל

ומוכנה , ההנהגה הפוליטית של החמאס הנמצאת ברצועת עזה היא פרגמטית בעיקרה

 ובו בזמ לשמור " או ע ממשלה בראשות אש"קיו ע אשלהסכי למציאות של דו

 .על היעדי האסטרטגיי שלה

 

בה הודח נתניהו ואהוד ברק נבחר , ראל שוב התקיימה מערכת בחירות ביש17.5.1999ב

אול , ממשלת ברק שמה יהבה תחילה על הערו הסורי. במקומו לראשות הממשלה

ל מדרו לבנו "ולאחר נסיגת צה, 2000משנכשל המשא ומת ע חאפז אסאד במארס 

תיני, 24.5.2000ב  נכשלה 2000באוגוסט . חודשו ביתר שאת המגעי המדיניי ע הפל

שנמשכה , ולאחר תקופת קיפאו קצרה, דיוויד בהשתתפות ברק וערפאתת קמפועיד

תיני 29.10.2000התפר ב, כחודשיי וחצי  במלוא עוזו העימות בי ישראל לפל

בו נהרגו מאות , בעימות האלי. הנמש עד מועד כתיבת עבודה זו) 'אקצהִאנִתפאדת אל'(

תינייכמאתיי ישראלי נ(קרבנות משני הצדדי  , רצחו בפיגועי הירי והטרור הפל

תיני נהרגו בהפגנות האלימות ובהתנגשויות היזומות ע כוחות 600ולמעלה מ  פל

הנהיגה את ', קסאדי אלגדודי עז א'באמצעות , החמאס). הביטחו הישראליי

                                                           
ידיעות אחרונות , אביבתל,  אלימות ופשרהזמ חמאס , )1999(, אברה, שאול וסלע, על  מש1

 .106' עמ, וספרי חמד
 .38' עמ, 5.6.1998, מוס האר, "למה אי פיגועי", רונ,   ברגמ2
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אליה הצטרפו מנגנוני ביטחוניי של הרשות . ההתפרצות האלימה והמאבק המזוי

תינית ה הרחוב ). ונוספי; אנשי מוחמד דחלא ברצועת עזה; 17כוח ; י'התנז(פל

תיני הכיר בעליל בניצחונה של דר ההתקוממות הכוחנית לה הטיפו מנהיגי , הפל

 .נוכח תחושת חוסר התוחלת במשא ומת המדיני ע ישראל, החמאס
 

 תמצית דרכה האידאולוגית של תנועת החמאס

יהאד 'גדת לעצ קיומה של מדינת ישראל וקוראת למוסלמי לקיי גתנועת החמאס מתנ

הוא האמצעי המרכזי להשגת המטרה , לפי אמנת החמאס, יהאד'שהרי הג, נגדה

 השמדת מדינת ישראל והקמת מדינה ִאסלאמית על האידיאולוגית של החמאס 

, סלמיתיהאד על כלל הקהילה המו'במסורת הִאסלאמית מוטלת מצוות הג. 1חורבותיה

. יוצאי שאר בני הקהילה ידי חובת, וא מספר מספיק של מוסלמי מתגייס לביצועה

הופ " ביו בו גוזל האויב חלק מאדמת המוסלמי"קובע כי , לעומת זאת, החמאס

תי. יהאד לחובה אישית המוטלת על כל מוסלמי'הג מוסיפה תנועת , בעיית שחרור פל

תיניכרוכה בשלושה מעגלי , החמאס לכל אחד מהשלושה . הערבי והִאסלאמי,  הפל

תי , לפיכ. תפקיד במאבק נגד הציונות הוא חובה אישית לכלל המוסלמי "שחרור פל

 .2וכאשר תטופל הבעיה על בסיס זה יתקרב יו השחרור, "באשר ה

ככל שתהלי .  במשא ומת ע ישראל" החמאס מתנגדת למדיניות שסיגל לעצמו אש

הקצינה התנועה את עמדתה והחריפה את פיגועיה בשטחי ובעיקר , צבר תאוצההשלו 

 .3בתחומי הקו הירוק על מנת לסכלו

ִאסלאמי הוא כתנועה טרוריסטית המידור הוא אב יסוד בחמאס והפ האידיאולוגי

הזרוע הצבאית של התנועה מהווה ש נרד למעשי . הדבק המחזיק ומפעיל את אנשיה

פעילותה ועמדותיה , משו אופייה. מתאבדיי מפגעי"צאו לפועל עטרור קשי שהו

תיניי  .4מהווה החמאס יעד של כוחות הביטחו והמודיעי הישראליי והפל

 

לשעבר פעיל חמאס (יוס פרחאת ' ציי השייח, 5'רבאטאל'בריאיו שהעניק לכתב העת 

תי ) חמאסבת של המפלגת', ההצלה'מפלגת (אמנ מפלגתו "כי ) בעזה מאמינה שכל פל

תיני אול היא מברכת על הקמת רשות לאומית המייצגת גרעי של , היא רכוש הפל

תינית שממנו נסוג הכובש הציוני כי היא , מדינה וריבונות על כל שעל מהאדמה הפל

תינית ודוגלת בחיזוק הדמוקרטיה החירות הפוליטית , פועלת במסגרת הרשות הפל

מדבריו ברור כי אחת מהתמורות החשובות שחלו בתנועה ..". ותומדינת המוסד

                                                           
, מערכות, "יהאד בכל מחיר או מדיניות מחושבת' גמדיניות הפיגועי של החמאס ", אודי, לוי   1

41' עמ, )2001אפריל (, 376ו גילי 34. 
 .158' עמ, הקיבו המאוחד, אביבתל, ִאסלא ודמוקרטיה בעול הערבי, )1997(, )עור(מאיר , ליטבק  2
יהאד בכל מחיר או מדיניות ' גמדיניות הפיגועי של החמאס ", )2001אפריל (, אודי,  לוי3

41' עמ, 376גיליו , מערכות, "מחושבת 34. 
 . 65' עמ, משרד הביטחו, ירושלי, טירור בש הִאסלא, )1999(, שכיב, יעקב וסאלח, וק  חבק4
5' עמ, 3גיליו , )1996נובמבר (, רבאטאל  5 4. 
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תינית עד גבול  תינית היא נכונותה לתא עמדות ע הרשות הפל הִאסלאמית הפל

 .1מסוי ולפעול במסגרתה ותחת מטרייתה

תנועת . ספק א מדיניות האלימות המבוקרת של החמאס יכלה להיות ִמרש ליציבות

' הסכ קאהיר'וב) 13.9.1993( ''בי ישראל לאש' לוהסכ אוס'החמאס ראתה ב

תינית בעזה וביריחו) 4.5.1994( איו אסטרטגי על עצ , שד בהקמתה של הרשות הפל

בתוק ההתקדמות בתהלי הדיפלומטי בי , ככל שנעשה איו זה מוחשי יותר. קיומה

תינית , מאבק המזויכ גברה נחישות החמאס למצות את דר ה, ישראל לרשות הפל

תינית ויצירת מתיחות אפילו יהיה הדבר כרו בהפסקת הדו שיח ע הרשות הפל

פיגועי הטרור והתקפות ההתאבדות של החמאס נועדו לחזק את עמדת . ביחסי עימה

תינית וללחו על ערפאת "המיקוח של חמאס כלפי אש  לקראת הקמת הרשות הפל

מאמצי הסיכול והחשיפה הבלתי פוסקי . יוקלהתחשב בחמאס ולהגיע עמו לכלל דו

שנסתייעו במידה משתנה בגורמי הביטחו של הרשות , מצד שלטונות הביטחו הישראליי

תינית התחייבותה של חמאס כלפי הרשות . 2פגעו ביכולת האופרטיבית של התנועה, הפל

תינית , שותשלא לבצע פעולות צבאיות נגד ישראל מ השטחי שבשליטת הר, הפל

כביכול מתו שטחה , הותירה בעינה את האפשרות להמשי בהתקפות טרור נגד ישראל

תיניי שבשליטתה  .היא או מהשטחי הפל
 

', יהאד הִאסלאמי'הג'בהקשר האידאולוגי ראוי לציי את תופעת מתאבדי החמאס וארגו 

 .3מתפוצציהמשקפת את ההקרבה הטוטאלית של המאמיני

 

 ייסד תנועת החמאסמ, אחמד יאסי

 

                                                           
69' עמ, )1999מאי (, )68 (3גיליו , נתיב, "החמאס ותהלי אוסלו", יחזקאל,   שבת1 56. 
ידיעות אחרונות , אביבתל, לימות ופשרה אזמ חמאס , )1999(, אברה, שאול וסלע, משעל  2

 .107' עמ, וספרי חמד
36' עמ, 5.6.1998, מוס האר, "למה אי פיגועי", רונ, ברגמ  3 31. 
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  מבנה סכמטיחמאס 
 )מאת שאול משעל ואברה סלע',  אלימות ופשרהזמ חמאס  ':מתו הספר(

 

 
 
 
 

 

 

 הִלשכה המדינית
, הסברה, כספי, מדיניות חו

, )סוכנות ידיעות,   פרסומי(
 ביטחו פני, מפקדה צבאית

 

נציגויות 
 ל"בחו

 

 'פני'הנהגת ה

 המרכז הִאסלאמי
 )ִאסלאמימע אל'מוגאל(

, גני ילדי, ספרבתי, מסגדי
ועדות ואגודות צדקה, חוליבתי

 )עזה(

 

 האוניברסיטה הִאסלאמית
 )עזה(

 

 מפלגת ההצלה הִאסלאמית
 )אמיִאסללא אל'חחזב אל(

 

 נפות

 

 מוסדות ושירותי קהילתיי
 )גדה מערבית(

תיניות קהילות פל
ומרכזי קהילתיי

 בפזורה

 מועצה מייעצת
 )לס שורא'מג(

 זהות חבריה לא ידועה

 ועדות אזוריות
, אסירי, חינו

, ביטחו, פעילות
 כספי, פרסומי

 

די אלגדודי עז א
 קסא

די כתאיב עז א(
 )קסאאל

מפקדת חמאס 
בבתי הכלא 
 בישראל

 

 כפרי

 

 תאי

 הביטחו
 הפנימי

חוליות 
 אזוריות

 מעבדות
 נפ

 :מקרא
 

              כפיפות ישירה
 )לא פורמלית(             זיקה 
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 קסאהתגובות להריגת אל                      .           5

כאשר האומה , קסאנפילת השאהיד אלקסא התעוררה למעשה רק לאחר תנועת אל

קסא די אלהאגדה שנרקמה סביב דמותו של עז א. 1הערבית התעוררה למאבק האמיתי

ייתכ שלא ; היה כבר מיתוס מגובש, במלאת ארבעי ימי למותו. נולדה ביו שמת

 .א הוא היה רב עוצמה ותהודה, מוסכ על כול

תיני האל ולאחר נפילתו בקרב הפ לדמות מופת , מזויקסא הפ לסמל המאבק הפל

תי נגד הכיבוש הבריטי 'לבני עמו בדר הג יהאד מהצפו עד להתעוררות בכל רחבי פל

, למושג, הוא הפ לער. מותו חולל תהודה והשפעה ציבורית יותר מאשר בחייו. 2והציוני

תקופת המנדט הוא ִשלהב את דמיונה של החברה הערבית המסורתית ב. למודל לחיקוי

במאה (והפ לסמל מיתי ייחודי מפרו האינתיפאדה בשלהי שנות השמוני , הבריטי

 .ועד ימינו אנו בקרב הציבור הערבי בשטחי ובישראל) העשרי

 

עד . קסא ושני חברי כנופייתו בכיכר הכפרבתו קרב יעבד הונחו גופותיה של אל

הכפריי העדיפו .  ונתקל בהתנגדותמהרה הגיע רכב משטרתי מחיפה לקחת את הגופות

קיבלו , לאחר תיוו של פעילי ציבור ערביי, לבסו. למסור את הגופות ישירות למשפחות

מייד לאחר מכ החלו המוני לפקוד את בתי . השוטרי את הגופות והעבירו אות לחיפה

 .3קסאמשפחות ההרוגי ובמיוחד את בית משפחת אל

עשרת אלפי משתתפי . הוכרזה בחיפה שביתה כללית, 1935בר  בנובמ21, ביו ההלוויה

. 4צעדו בהלוויה שהפכה למפג כוח אדיר ולאירוע המוסלמי הגדול ביותר של אותה עת

בשעת הצהריי נישאו הספדי במסגד הגדול . משלחות רבות הגיעו מכל רחבי האר

 בית הקברות בבאלד אוהמסע יצא לדר ברכב וברגל לכיוו) לש הובאו הגופות(בחיפה 

בבית הקברות נטמנו . תו עימותי אלימי ע כוחות המשטרה שגרמו לנפגעי', שייח

מברקי . 5חסאחמד סעיד אל, נטמ ההרוג הרביעי, במקביל, ביעבד. השלושה זה לצד זה

תיניי באר , קסא ממלכי ערבתנחומי הגיעו למשפחת אל מראשי הגופי הפל

 . ברחבי העול הערביומאישי שוני

קסא הובילה לאחדות פוליטית האווירה המחושמלת בציבור הערבי כתוצאה ממות אל

משלחת שיצאה אל הנציב העליו ימי אחדי לאחר . נדירה של המפלגות הערביות

לאסור מכירת , ההלוויה הציגה בפניו תזכיר בו תבעה להפסיק את העלייה היהודית

בפגישה לחצו הערבי על הנציב העליו .  לערבי שלטו עצמיקרקעות ליהודי ולהעניק

 . 6לגלות יותר נחישות בפעולות לאיתור נשק הנמצא בידי היהודי

בבית , אחת מה. קסא התקיימו אסיפות אזכרה המוניות למותו של אל40ביו ה

ירו הנואמי ִשלהבו את ההמוני והגד.  איש6,000בחיפה מנתה ' שרקזהרת אל'הקפה 

                                                           
 אוניברסיטת  ריסאלה ספריית אל, שכ, אהד'מוגאל' שייח, )1992(, סאתרעבד אל,   קאס1

 .פלח פלאח: תרגו, 64' עמ, ח'נאגאל
 .66' עמ, ש  2
 .46' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאדי אלעז א' שייח, )1995(, נחמ, טל   3
 .119' עמ, הוצאת שוק, אביבירושלי ותל,  ביוגרפיהמשה דיי , )1972(, שבתי,   טבת4
 .2'ב' עמ, 9.12.1994, האר, "הצדיק מ הכנופיות", צבי,   בראל5
 .530' עמ, משרד הביטחו, אביבתל, כר שני, זיכרונות, )1972(, דִוד, גוריו  ב6
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קסא אמר כי שמו של אל, חוסיינימאל אל'ג, אחד מהנואמי. קסא כקדושאת אל

 .ייזכר לעד ויהיה לסמל בדברי ימי האר

 11קסא שנתפסו באתר הקרב ביעבד וכעבור בינתיי נכלאו חברי הכנופייה של אל

על . יחודשי חקירה הועמדו למשפט בנצרת בפני הרכב של שני שופטי בריטי ושופט ערב

אל'ממייסדי מפלגת , הנאשמי הגנו מספר עורכי די ערביי ביניה אחמד שוקיירי

 .1"ר הראשו של אש"ולימי היו', אסתקלאל

 1935 בנובמבר 7ארבעה מ הנאשמי הואשמו ברצח הסמל היהודי משה רוזנפלד ב

 1936וגוסט  בא20ב.  בנובמבר באותה השנה בקרב יעבד20ב, מוט, וברצח הסמל הבריטי

ארבעה נאשמי נוספי שהואשמו בקשירת קשר לביצוע .  שנות מאסר14ה נידונו ל

גזרי הדי הקלי יחסית מעידי על הדילמה של הבריטי . נידונו לשנתיי מאסר, טרור

לבי שמירה על , בי הצור להרתיע כדי לשמור על חוק וסדר, במלחמת בטרור הערבי

. י יהודי וערבי הנאבקי על אותה כברת אדמה באר ישראלהקו המדיני של איזו ב

 1936 במארס 1המשפט נפתח ב; יש להביא בחשבו ג את האווירה באר באותה עת

 . 'המרד הגדול'שכונו בפי הערבי , א הופסק והועבר לנצרת עקב פרו המאורעות, ני'בג

 

התבטאה בליכוד השורות קסא התגובה החריגה בציבור הערבי בעקבות הריגת אל

קסא התאחדו הזרמי לאחר מותו של אל. וביצירת קואליציה של המפלגות הערביות

, 2קסא בחייוכולל התנועות שהתנגדו לדרכו של אל, היריבי והמפולגי למאבק משות

 . קסאתו שימוש בהסתה חריפה להמשי בדרכו של אל

 

דוד ב, י"ת של מנהיג הישוב העברי באהתעוררות זו גרמה להתייחסות בלתי שגרתי

 הוא התייחס לשני 1935 בדצמבר 2י ב"גוריו בישיבת מרכז מפאבדברי שנשא ב. גוריו

הראשו היה דיווח על ביקור המשלחת הערבית . מאורעות חשובי שהתרחשו באחרונה

לבד לאחר הריגת אל11, גוריוובהמש אמר ב, אצל הנציב העליו ִ : קסא ימי 

ִהנו עניי הריגת , תוצאות חשובות, לדעתי, הדבר השני שקרה בזמ האחרו ושיש לו"

בפע הראשונה . 'חיתל'שיש לערבי מעי , זאת היא הפע הראשונה. דיעז א' השייח

יהיה גור חינוכי גדול , וזה בלי ספק, ראו הערבי שנמצא איש שמסר את נפשו על רעיו

זוהי . זה יית לערבי כוח מוסרי שחסר לה. בכל אופ לנוער, מאוד להמוני הערבי

אי ספק שהמעשה הזה יעורר עכשיו ניסיונות . האחיזה המוסרית הראשונה שלה

קסא נתברר לי שיש לנו אל' בימי השייח: "גוריו הוסיב". 3..טרוריסטי חדשי

אי זה עניי של ,  זה המופתיאי, אי זה נשאשיבי. עניי ע תופעה חדשה בקרב הערבי

קסא נגלה קנאי המוכ למסור נפשו על קידוש אל' בשייח. או בצע כס, קריירה פוליטית

ומאחוריה עומד , מאות או אולי אלפי כמותו, אלא עשרות, כרגע יש לא אחד, הש

 .4"הע הערבי

                                                           
 .47' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאדי אלעז א' שייח, )1995(, נחמ, טל  1
 אוניברסיטת  ריסאלה ספריית אל, שכ, אהד'מוגאל' שייח, )1992(, סאתרעבד אל,   קאס2

 .פלח פלאח: תרגו, 64' עמ, ח'נאגאל
 .297' עמ, כתר, ירושלי, חמאס, )1994(, רוני, אביבה ושקד,   שאבי3
 .531' עמ, משרד הביטחו, אביבתל, כר שני, זיכרונות, )1972(, דִוד, גוריו  ב4
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 הודות למשתפי לאנשי הכנופייה היה ברור שהבריטי הצליחו לפגוע בתנועת בקרב יעבד

 .שני בני אד סומנו כסוכני בכירי של הבריטי נגד הקסאמי. פעולה ערביי

 

 
 יהאד' ממשיכי הג' קסאווא אל'אח'

קסא לא ש ק לארגונו למרות המאמצי הגדולי שהשקיעה המשטרה מותו של אל

 אנשי 15סעדי פרחא אל' ארג שייח, מייד לאחר הקרב. הבריטית כדי להגיע לתוצאה זו

קסא בהמש  כ נקראו אנשי אל' קסאאחי אל'(' קסאווא אל'אח'מבי 

המנהיג הרדיקלי של הנוער , ויצא ִעמ להרי שכ ש חברו אל אכר זעתר) פעילות

 .בשכ

סעדי מכונית בכביש טול פרחא אל'  תקפה הכנופייה בראשות שייח1936 באפריל 15ב

רצח זה גר לתגובת שרשרת של רציחות . יי מנוסעיה היהודי שכ והרגה שנכר 

פעולת זו היוותה ניצו שגר ללהבה הגדולה שפרצה . הדדיות בי יהודי לערבי

ו"מאורעות תרצ'ובפי היהודי ', המרד הערבי הגדול, 'שכונתה בפי הערבי, בעקבותיה

1939(ט "תרצ 1936('1. 

שביתות הוכרזו . ירות ובמידה רבה באופ ספונטנימכא ואיל התפתחו האירועי במה

תיני " הוק ע1936 באפריל 25ב. בערי ערביות שונות ' הוועד הערבי העליו'י הפל

הוועד . חוסייניאמי אל' חאג, בראשו עמד המופתי) 'נה אל ערביה אל עליא'אל לג, 'ע"וע(

י "לושת התנאי הבאי עהחליט מייד ע הקמתו להמשי בשביתה ארצית עד למילוי ש

 :הממשלה הבריטית

 .הפסקת העלייה היהודית .א

 .איסור העברת קרקעות בבעלות ערבית ליהודי .ב

 .הקמת ממשלה לאומית אחראית בפני מועצה ייצוגית .ג

 

 11ה יצאו ב, למרות דרישת הנציב העליו מאנשי הוועד שלא לצאת לסיור בערי האר

 .2קסאדי אלעז א' ראשו בו ביקרו היה קברו של שייחהמקו ה.  לסיור1936במאי 

 .האלימות והטרור, גברו ההסתה. האווירה באר התחממה מאוד

בעקבות מותו של . ה ג החריפו והסלימו אותו, הקסאמי לא גרמו רק להצתת המרד

 את מושל המחוז הבריטי 1937 בספטמבר 26רצחה חוליה קסאמית ב, קסא בקרבאל

הרצח גר לזעזוע בשלטו המנדט ואיל את הבריטי לנקוט . 3 לואיס אנדרוז,בנצרת

תגובת השלטו המנדטורי . בכלל מאסרי והגליות של פעילי ערבי, בצעדי קשי

, כנראה, יכולת שלא מומשה, מעידה על יכולת בריטית למנוע את המתרחש מוקד יותר

המופתי אל. שית בממסד השלטונימתו חשש להסתכס ע הערבי עד הפגיעה המוח

                                                           
 .50' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאדי אלעז א' שייח, )1995(, נחמ,   טל1
פפירוס , אביבתל, 19391936פלאחי במרד הערבי באר ישראל , )1992(, יובל, אוחנה  ארנו2

 .35 ו24' עמ, אביב אוניברסיטת תלומכו שילוח 
 אוניברסיטת  ריסאלה ספריית אל, שכ, אהד'מוגאל' שייח, )1992(, סאתרעבד אל,   קאס3

 .פלח פלאח: תרגו, 69' עמ, ח'נאגאל
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במהל המאורעות פעלו . חוסייני הצליח לחמוק ממאסר ונמלט מ האר לברלי הנאצית

 .קסאדי אלבצפו האר כנופיות שנקראו על שמו של עז א

1939קסאמי רבי השתתפו במאורעות  . 1רבי מה בתפקידי פיקודיי, 1936

 ככל הנראה בהכשרת הדור הבא של הפיקוד קסא הייתהתרומתו החשובה של אל

תיני ה . אנשי אלה סיפקו את השכבה המקצועית של מפקדי בכל הרמות. הפל

היו ' קסאווא אל'אח'ה. אלא ג ביושר האישי, הצטיינו לא רק ביכולת המקצועית

ולא את , הגור המסור ביותר בי המורדי ומפקדיה והעמידו את העניי הלאומי

יהאד כפי 'הגשימו במרד את הג' קסאווא אל'אח'. בראש מעייניה, בת האישיתטו

 . 2קסאדי אל עז אשחזה והגה אותו מנהיג הרוחני 

 

דע ג המיתוס , 1939של המרד הערבי בשנת , מנקודת הראות הערבית, ע סיומו העגו

כנופיות '(מרד שהתרחשה במהל ה' מלחמת האחי'. קסאדי אלהצעיר של עז א

' ל ובראש המופתי חאג"בריחת של מנהיגי ערביי לחו, הקורבנות הרבי, )'השלו

לא עסק , ציבור זה. כל אלה הותירו את הציבור הערבי מוכה ונבו, חוסייניאמי אל

 . מתוק הנסיבות בטיפוח גיבורי

1945( שנות מלחמת העול השנייה 6במהל  י לציו בסוגיית לא אירע דבר הראו) 1939

בגלל , שלטונות המנדט הבריטי קיימו פיקוח מודיעיני על הקסאמי. קסאמיתוס אל

פנאטי ומסוכ , דתי' קסא הוגדר על יד כשייחאל. חשש מפעילות אלימה מִצד

מפרטי הבריטי את פעולות הרצח והטרור שביצעו , בדוח מודיעי בסיסי. ביותר

כ ה נוקבי בשמות המפקדי . הרציחות ושמות הרוצחיהקסאמי תו ציו תכנו 

 .'קסאווא אל'אח'החדשי של 

 קובע שהקסאמי העבירו את מפקדת מהכפר ציפורי 1940דוח בריטי נוס מנובמבר 

ככל הנראה בגלל נוכחות חיילי בריטיי , )בבקעת נטופה בגליל התחתו(לכפר מנדא 

העריכו הבריטי שמספר המשתייכי לחבורות , לקראת סיו המנדט. סמו לציפורי

אקונומי נמו רוב הוגדרו כדתיי בני מעמד סוציו.  איש4000 ל2000הקסאמי נע בי 

כמפקדי הארגו צוינו הבדואי . בחיפה ובצפו, באזור שכ, )בקבלא(שהתרכזו בשומרו 

 .3צאלח אחמד' רחמ וחאגאחמד עבד אל, באיירחס אל

אנו : "באייר באומרומצוטט הפעיל הקסאמי חס אל, עי בריטי אחרבדוח מודי

נסיוננו לימדנו שמנהיגי אלה אינ ; הקסאמי אי לנו כל אמו בהנהגה הנוכחית

לא ניקח שו חלק במעשי אלימות אלא א כ יהיה המנהיג . אלא בטובת, מתענייני

מאורגני היטב ובוטחי איש אנו ; יש אפשרות שננהל שוב מאבק עצמאי. מקובל עלינו

אנו יודעי שהע מערי אותנו כארגו הלאומי היחיד הפועל ללא תמורה ולכ יש . ברעהו

באייר את כוונת להקי אגודה רשומה לש הסוואת בהמש מפרט אל". בנו אמו

השלטונות הבריטיי הידקו את הפיקוח המודיעיני  . הפעילות החשאית שבכוונת לקיי

קיי פיקוח רצו על ) י"ש(' הגנה'ג שירות הידיעות של ה. סאמי עד סיו המנדטעל הק

 .הקסאמי עצמ לא התגבשו עוד לתנועה או קבוצה מבצעית פעילה. הקסאמי
                                                           

 .51' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאדי אלעז א' שייח, )1995(, נחמ,   טל1
 .2'ב' עמ, 9.12.1994, האר, "הצדיק מ הכנופיות", צבי,   בראל2
 .52' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאדי אלעז א' שייח, )1995(, נחמ,   טל3
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 התקיימה 1947 בנובמבר 20ביו  . קסאִמֵדי שנה נהגו לקיי אזכרה לזכרו של אל

 ימי לפני קבלת ההחלטה ההיסטורית תשעה, האזכרה האחרונה בתקופת המנדט הבריטי

באזכרה . של האומות המאוחדות על חלוקת אר ישראל ועל הקמת מדינה יהודית בה

בנאומו הוא הגדיר . איברהי' נא רשיד חאג' האחי המוסלמי'שנערכה בבית אגודת 

יהאד נגד המשטר הבריטי וכנגד 'שפתח בג, קסא כגיבור לאומי וכסמל ההקרבהאת אל

ולמע , קסא הייתה קדושה למע דת הִאסלאהנוא ציי שמלחמתו של אל. ונותהצי

קסא היה איברהי הוסי שאל' חאג. קסא ניאות להקריב את חייומלחמה זו אל

 .1למרות שהארגו עוד לא נוסד בחייו', האחי המוסלמי'לחבר הראשו של אגודת 

 .רחש כעבור ימי אחדיאת העתיד להת, כנראה, איש מהנוכחי לא שיער

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .53' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאדי אלעז א' שייח, )1995(, נחמ, טל  1
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  נדב בבניי המיתוסהקבר                                  .6

 

הקברות ובשמו העברי כיו בית, בשמו הערבי'' שייחבאלד א'הקברות גודלו של בית

, 1948עד התושבי המוסלמי נהגו לקבור בו את מתיה .  דונ48הוא כ', חננשר תל'

מאז לא נערכו . מ האר במלחמת העצמאות' שייחמועד בריחת של תושבי באלד א

 .מוזנח ושנשחק מפגעי הטבע, שנותר שומ, הקברותקבורות בבית

 

הפ למוקד עלייה לרגל ) י חיפה"היישוב נשר ע(' שייחקסא בבאלד אקברו של אל

ערבי העליו מייד לאחר הקמתו הקבר היה לאתר הראשו בו ביקר הוועד ה. ולהערצה

את כפר ' שייח נטשו תושבי באלד א1948בפרו מלחמת העצמאות במאי . 1935בדצמבר 

  קסא נשכח קברו של אל. עלמי זהומאז הקמת מדינת ישראל לא קברו יותר בבית

שנות דור חלפו עד לגילוי הקבר . המצבה נהרסה וקוצי ועשבי שוטי כיסו את המקו

א , מראשית שנות השמוני ניסו ערבי מ השטחי ומישראל לאתר את הקבר. שמחד

. קסא בחיפהאת קברו של אל' האגודה ליוזמה מוסלמית' איתרה 1985רק בשנת . לשווא

המפלגה הקומוניסטית , ח"קיימו חברי רק,  שנה למותו50במלאת , 1985בנובמבר 

ח "רק. קסא ליד הכפר יעבדנהרג אלטקס אזכרה ונטיעת חורשה באתר בו , הישראלית

בשנת , הקברות והשתתפהיזמה אזכרה בבית' הכפרבני'ואגודת , דאגה לשיקו הקבר

ניסחו את ) ס"התנא(' התנועה הִאסלאמית'אנשי . בהקמת המצבה החדשה על הקבר, 1991

 :1והיו למקור המושג שאהיד, )לפי פסוק מ הקורא(המילי שנחרטו על גבי המצבה 

 בש אלוהי הרחמ והרחו"

 ,אל תחשבו את אלה שנפלו למע אלוהי למתי

 .ה חיי לנצח אצל אלוהי שיפצה אות

 החלל הקדוש

 קסאדי אלעז א

 19.11.19352 נפל ביעבד 

 ."יחד נל בדרכו של קסא

 

תו הבכורה של אל זוכרת שעל , שחיה בירד, 1911ילידת , קסאמימנה אל, קסאִ

 :של אביה היו כתובי החרוזי הבאי) המקורית(ו מצבת

 ,החסדהחלל הזה העאל רב"

 , מי שהיה הטוב שבמדריכי

 קסא שהנישלנו אל' הוא השייח

 ,לניצחו הדת, יהאד בתוכנו'את דגל הג

 .1"באמונה חזקה, בחודש שעבא, נפל חלל בקרב יעבד

                                                           
 .297' עמ, כתר, ירושלי, חמאס, )1994(, רוני, אביבה ושקד,   שאבי1
קסא  בנובמבר כיו מותו של אל19  התנועה הִאסלאמית בישראל והחמאס מצייני את ה2

 ).כפי שאכ התרחש היסטורית,  בנובמבר20המציי את ה' יהאד הִאסלאמי'ג'בניגוד לארגו ה(
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מנוגדי ומנוכרי , בה החדשהבשיפוצה ובבניית המצ, הגופי שעסקו באיתור המֵצבה

 בעלי ' בני הכפר'המפלגה הקומוניסטית ו, ס"מאוד זה לזה ולמרות זאת ראו התנא

קסא נכס באל, חבש' ורג'של ג' חזית העממית'הנטייה המרקסיסטית והמקורבי ל

תיני מעבר לחילוקי הדעות בהוויה היו  .יומית שלהלאומי וסמל במאבק הפל

קסא עד כי ה לא וידאו את מקו דר למשקמי הקבר של אלעד כדי כ אצה ה

של נכסי ההקדש המוסלמי ' ועד הנאמני'ר "יו, חס סלי דרוויש. קבורתו המדויק

, אמר כי ראה במו עיניו, בחיפה המטפל מתוק תפקידו ג בבתי הקברות המוסלמי

קסא מתנוסס לדי אאת שמו של עז א, )במאה העשרי(בשנות השמוני המוקדמות 

 1986הוא ראה ב, להפתעתו הרבה. הקברותעל הקבר המפואר והבולט ביותר בבית

בניגוד , והפע, את שמו על קבר שונה) קיימות גרסאות סותרות לגבי שנת חידוש המצבה(

 .שלכאורה נהרגו עמו בקרב יעבד, הוא נמצא לצד שני חבריו, לפע הראשונה

והתמסדה עלייה לרגל למקו וגובשו טקסי מיו הקמת המצבה החדשה הלכה 

 9כאשר פרצה האינתיפאדה בשטחי ב, שנתיי מאוחר יותר. מסורתיי סביב הקבר

חלה האצה בפעילות סביב הקבר שהפ לנדב חשוב בבנייתו של מיתוס , 1987בדצמבר 

 . קסאאל

 

 תוכנית של לכותרות כאשר פורסמה'' שייחבאלד א'הקברות  עלה בית1993באוקטובר 

התוכנית עוררה רעש גדול בקרב העדה . לסלול בתחומו כביש, 2המועצה המקומית נשר

באמצעות עמותה ' התנועה הִאסלאמית בישראל'המוסלמית ואת המאבק הובילה 

המשפט שהקפיא את העמותה השיגה צו מניעה של בית. 'אקצהעמותת אל'הנקראת 

מנהל האג לעדות דתיות במשרד ,  דנאר נסי"מבחינה הלכתית הסביר ד. 3התוכנית

יהפו , מוסלמי שבמהל חייו עשה מעשה בולט במיוחד למע העדה או הדת: "הדתות

הופכי חסרי ער מהבחינה ' רגילי'ואול קבריה של כלל המוסלמי ה. למקודש

הסוגיה הזו תקפה בכל העול ). דור נחשב בפועל לארבעי שני(הדתית כעבור דור 

 ".ויש על כ פסקי הלכה, מיהמוסל

של נכסי ההקדש ' ועד הנאמני'ר "יו, אמר חס סלי דרוויש, קסאבאשר לקברו של אל

, כי ראה במו עיניו, המוסלמי בחיפה המטפל מתוק תפקידו ג בבתי הקברות המוסלמי

קסא מתנוסס די אלאת שמו של עז א, )במאה העשרי(בשנות השמוני המוקדמות 

 1986הוא ראה ב, להפתעתו הרבה. הקברותבר המפואר והבולט ביותר בביתעל הק

בניגוד , והפע, את שמו על קבר שונה) קיימות גרסאות סותרות לגבי שנת חידוש המצבה(

 .שלכאורה נהרגו עמו בקרב יעבד, הוא נמצא לצד שני חבריו, לפע הראשונה

, אחמד שרבאצי' ר שייח"הוא דאחד מהידועי והקובעי בפוסקי ההלכות המוסלמיות 

שקבע בפסק הלכה שפרס בשאלת הדי לגבי , בקאהיר' אזהראל'מרצה באוניברסיטת 

אזי הקבר , א נקבר מוסלמי בקבר: "סלילת כבישי או מבני מגורי מעל קברי המתי

                                                                                                                                                                      
תו של החלל עז א"  1 ִ נוסח זה אינו מופיע על  (1.10.1994, נאהראל, "קסאדי אלפגישה ע 

 עבודת מוסמ , קסאדי אלעז א' שייח, )1995(, נחמ, טל: מתו, )המֵצבה כיו
 . 55' עמ, אוניברסיטת חיפה

 .עיריית נשר,   כיו2
 .55' עמ,  אוניברסיטת חיפהדת מוסמ עבו, קסאדי אלעז א' שייח, )1995(, נחמ,   טל3
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ש ֵ אסור לפגוע בו או בקדושתו כל עוד יש בשר או עצמות של : שלו הופ להיות ככל ֶהְק

הרי שמותר להפיק במצב זה , והמת הפ להיות אדמה, א כלתה הגופה, אבל. תהמ

מותר לקבור בה מת חדש וכ מותר לעשות בה . תועלת מאדמת הקבר באופני שוני

לאור זה אנחנו מביני שמבחינת ההלכה אי . לבנייה או לצרכי אחרי, שימוש חקלאי

אי , כאמור, הקברותא בית, הקברותתמניעה לסלול דרכי או לבנות מבני במקו בי

 .1"בו עוד גופות או עצמות שנקברו בו

 

פסק בעצמו פסק הלכה המסיר , מוסא טברי הקאדי של בית הדי בעכו' שייח, יתר על כ

. ומתיר להתייחס למקו הזה כאל אדמה רגילה' חננשר תל'הקברות את הקדושה מבית

 להחלי את בחיפה ' עד ההקדשי אסתקלאלו'פסק ההלכה נית בתגובה לבקשה של 

בשטח שהשלטונות כבר , חנ שאי קוברי בו והוא נטוש זמ רבהקברות תלאדמת בית

אני מחליט לטובת הציבור ולטובת הוַק לאשר את ההחלפה : "גידרו אותו ועל כ קבע

 דונ 30ל בתמורה לשטח ש,  כוַקחנ הקברות בתלולבטל את הגדרת השטח של בית

מוסא ' על החתו שייח.  בבית הדי השרעי בעכו11/61בהתא למפה הנמצאת בתיק 

 ".הקאדי של בית הדי בעכו, טברי

פסק ההלכה . ר דנא מבהיר שהעסקה בוצעה ונעשו החילופי כאמור בפסק הלכה זה"הד

שותו של בירושלי ברא' בית הדי השרעי לערעורי'של בית הדי השרעי בעכו הובא בפני 

ובהרכב איתו ישבו שני קאדי , תופיק עסליה' שייח, נשיא בית הדי השרעי לערעורי

הרכב זה אישר את פסק הדי של בית הדי בעכו . זועביוחוסני אל' אמי מדלג: נוספי

 .1969 באוקטובר 7ב

, אול. במש למעלה מעשרי שני, פסק הלכה מוסכ זה תויק והיקנה שקט בסוגיה זו

שוב נשמעו תגובות נזעמות , קסאשהאיצה את בניית מיתוס אל, ע פרו האינתיפאדה

 .מצד כל הגופי והמפלגות בציבור הערבי בישראל ובשטחי

 

. קסאדי אלהזהיר מפני הסכנה המרחפת על קבר השאהיד עז א' ווטאל'העיתו 

הקברות ל שטח ביתבמאמר מערכת הביע העיתו התנגדות לעסקת המכירה והחליפי ש

נשיא בית הדי , תופיק סעליה' שנתמכה בפסק של שייח, בשטח קבורה חדש, חנבתל

 .2השרעי לערעורי

קיומ של פסקי הלכה המסירי . עיתוני וכתבי עת ערביי אחרי כתבו בנימה דומה

. הקברות עוררו אי נוחות רבה בחוגי ערביי ומוסלמיי באראת הקדושה מעל בית

שוב . 3והושמעו איומי על חייו, דוד עמר, זע הופנה בעיקר כלפי ראש מועצת נשר דאזה

להעתיק ממקומו את , דוד עמר, ראש מועצת נשר, לאחרונה, ושוב עלו הטענות לפיה ביקש

מתו כוונה לסלול במקו , קסאדי אלבו קבור השאהיד עז א, בית העלמי המוסלמי

שלח ִאגרת לשר , הקומוניסט, כ תופיק זיאד"ח. פוסטק' הצכביש שיקשר בי נשר לצומת

' תוכנית ההעברה'זיאד אמר כי . הפני ובה מחה על כ וביקש לערב את השר בנושא

 .פוגעת ברגשות כל המוסלמי במדינה וכי יש לכבד את המתי
                                                           

 .56' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאדי אלעז א' שייח, )1995(, נחמ,   טל1
58' עמ, ש  2 56. 
 .1' עמ, 6.8.1993, כלבו, "פעילי בתנועת החמאס מאיימי על חיי דוד עמר", עפר'ג,   פרח3



 61

, אמר ראש מועצת נשר כי התוכניות לסלילת הכביש נעשו כבר לפני כשנה, בתגובה

כי שו צעד לא "כ נועד ראש המועצה ע נכבדי מוסלמי בחיפה וש סוכ ובמהל

פעילי מתנועת החמאס ". יינקט לפני שיגיעו להסכמה ע נכבדי העדה המוסלמית

לפגוע בראש מועצת , 1באמצעות כרוז מיוחד שפרס ארגונ, בירושלי המזרחית איימו

: כלשונ, דיעו שיממשו את איומ אה הו. א יפגע בבית העלמי המוסלמי בנשר, נשר

די אלכאיו מרומז ציינו הפעילי שחוליות עז א". הקברותיעז עמר לפגוע בבית"

 .קסא פועלות בשטחי

 שנה לא 40הקברות חדל להיות קדוש א במש בית, שלפי הדת המוסלמית, עמר ציי

וזה , הוא פרו ומוזנחש, הקברות בנשרזה הדי לגבי בית, לדבריו. הייתה בו קבורה

 .עשרות שני שלא קוברי בו

אמר כי דבריו של עמר על , ס"פח ומראשי התנאראש עיריית או אל, ראיד צלאח' שייח

ואסור להעביר ממנו , קברות נשאר קדוש לנצחבית. הקברות אינ נכוניקדושת בית

עמר וביקש ממנו הוא נפגש ע , הוא גילה שכחצי שנה לפני פרסו התוכנית. קברי

הקברות בנשר תתקבל כפגיעה בכל עוד הוסי שפגיעה בבית, הקברותלשמור על בית

ננקוט את כל הצעדי העומדי לרשותנו כדי למנוע מעשה : "המוסלמי באר ובעול

הפועלת לשימור ', אקצהעמותת אל'צלאח קרא לכנס בדחיפות את . הבטיח, "כזה

 . הנמצאי ברשות המדינהולשחרור אתרי מוסלמי קדושי

' ושל שייח, הקאדי של עכו, מוסא טברי' דחתה את הפסיקות של שייח' אקצהעמותת אל'

 את הקדושה מבית1969שהסירו בשנת , ראש בית הדי השרעי לערעורי, תופיק עסליה

דחה ג את פסק ', אקצהעמותת אל'ראש , כאמל ריא. קסאהקברות שבו טמו אל

'  נפגש כאמל ריא ע השייח1991במארס . אחמד שרבאצי ממצרי' ר שייח"ההלכה של ד

' פתווה'עסליה כתב ' שייח. 1969תופיק ושכנע אותו לחזור בו מפסק ההלכה שנת בשנת 

הקברות שקדושת בתי"א קובעת בהכללה ', הקברות סלאמה בחדשה המתייחסת לבית

 ".  אי להוציא קברי ואי לחלל... אלהינה לעולמי ולא נית להסירה מאחר וזו זכות ה

תופיק עסליה ' שבע ומי שהחלי את שייחששימש כקאדי יפו ובאר, אחמד נאטור' שייח

, שבעהקברות המוסלמי בבאר במסגרת התייחסות לבית1990 באוקטובר 21פסק ב

כבוד ואיסור הפגיעה , הקברי: "..הקברות המוסלמיהלכה המתייחסת לכלל בתי

המת במקו קבורתו מופקד ש , אי לחלל אות בשו פני ואופ.  ה דבר קבוע בה

 .2"וקדושת עצמותיו ה כקדושת אד חי, עד לתחיית המתי

 

 ִפרסמו הקאדי המוסלמי המשרתי ברחבי האר החלטה 1992 בפברואר 19ב

ר למכור תהיה הקדש שאסו, כל אדמה שהינה הקדש לקבורת מֵתי המוסלמי: "הקובעת

ע הקבורה בבית. או למשכ ואי להשתמש בה אלא לצור קבורת מתי המוסלמי

א קורה . ואי לא אד זכות להסיר קדושה זו ממנו, הוא הופ להיות מקודש, הקברות

 ".הסרת הקדושה בטלה מאחר וזו זכות האל ישתבח, דבר כזה חס וחלילה

                                                           
 .298' עמ, כתר, ירושלי,  מאמונה באללה לדר הטרורחמאס  ,)1994(, רוני, אביבה ושקד, שאבי  1
60' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאדי אלעז א' שייח, )1995(, נחמ, טל  2 59. 
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קסא ג את פוסק ההלכה ואה סביב אל שני שקטות הכריע המיתוס הג23בחלו , וכ

תופיק עסליה נאל להתיישר ע הלח הפוליטי ' שייח. הבכיר של הציבור המוסלמי באר

 .של ציבור מאמיניו ואחריו הלכו הקאדי ופוסקי ההלכה האחרי

יו מותו ,  בנובמבר19מתקיי מדי שנה ב, האירוע המרכזי, אשר לנוהגי סביב הקבר

שלושה חודשי לאחר חתימת  (1993 בנובמבר 19, ביו שישי. קסאאלדי של עז א

מחנה 'הקברות ביו זה התקיי בבית. התקיי יו זיכרו טיפוסי, )'הסכ אוסלו'

רוב צעירי , אד בני700 ל500שבמסגרתו נאספו משעות הבוקר בי ' עבודה התנדבותי

מכפרי המשולש , פאח מאו אלה הגיעו. הנמני על התנועה הִאסלאמית בישראל

די אלאת קבריה של עז א, הקברותניקו את בית, במסגרת מחנה העבודה. ומהגליל

ע סיו עבודת הניקיו התקיימה . וסיידו את הקברי ואת הגדר, קסא ושני חבריו

נשא דרשה ודברי אזכרה , ראיד צלאח' שייח, פאחתפילה בציבור וראש עיריית או אל

ביו זה פרסמו העיתוני וכתבי העת במגזר הערבי דברי פרשנות קיצוניי . קסאלאל

מטעמ של גורמי רשמיי ושאינ , התנכלויות חוזרות ונשנות מתבצעות: "במיוחד

האחרונה שבמזימות אלו היא סלילת . כדי לטמא את ההקדשי הִאסלאמיי, רשמיי

, בחיפה, קסא עליו השלודי אלז אע' אהד השייח'הקברות של המגרחוב באמצע בית

לא נפקיר את זכויות אבותינו ולא נניח לידיי נפשעות : א יידע נא מי שצרי לדעת

המגיני , היכ את. הקברות הזהלהישלח אל עצמותיו ואל עצמות אחיו השוכבי בבית

 ".?על הקדשי המוסלמי

קסא ה ביו מותו של אלמדי שנ, כאמור, מתקיי' מחנה עבודה התנדבותי'דפוס 

. במחנה זה משתתפי ג יריביה הפוליטיי. 'התנועה הִאסלאמית בישראל'י "ומאורג ע

גורס שמדובר בעניי לאומי ולא , המזוהה ע השמאל הרדיקלי, למשל' הכפרבני'ארגו 

 .רק דתי

תו ני"טע ש' אקצהאל'נה מעמותת 'עיסא מהג.  נותצה המצבה ונשברה1994בנובמבר 

עיסא פנה למשטרה )". י החמאס"ע(המצבה הוא התנכלות בעקבות רצח נחשו וקסמ 

 .1ומחה על כי התלונה לא טופלה באופ נאות

ר דנא ואנשי עסקי יהודיי "לדברי ד, קסאפוקדי את קברו של אל, פרט לימי זיכרו

בימי שישי במיוחד , ערבי בודדי במהל ימות השנה, הקברותהיושבי בקרבת בית

 .ובחג הקורב המוסלמי

קסא בנשר קיבל הדי בתקשורת והרחיב במידה מסוימת העיסוק סביב קברו של אל

במסגרת מחנה החינו הִאסלאמי . את תודעת הזיכרו של האיש בציבור הערבי בישראל

ש חכ "כל גדוד נקרא ע.  תלמידי שהשתתפו בו לגדודי200חולקו , כנאהשביעי בכפר

 .'גדוד אחד'ו' קסאדי אלגדודי עז א'זכו , בתחרות הקראטה נמסר. אהד'מגדת ו

עמותה לקידמה '. קסאידוע ג על חנויות ספרי ערביות באר שנקראו על ש אל

 שני לקייטנת הקי 14בחיפה העוסקת בטיפוח שכונות ערביות קוראת כבר כ' חברתית

          .       2'קסאקייטנת אל, 'לילדי מטעמה

 

                                                           
 .62' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאדי אלעז א' שייח, )1995(, נחמ, טל  1
 .68' עמ, 1.12.1995, מעריב סופשבוע, "קסאדי אלז אנתיב הד של ע", קי'ג,   חוגי2
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תיני הלאומימיתוס אל.                            7  קסא בזר הפל

 

מה ,  היוותה את נקודת השבר הגדולה1948תבוסת הערבי במלחמת העצמאות בשנת 

ה'(' 1948אסו 'שמכונה בפיה   ).'הנא

הערבי שנותר מבחינת היישוב , העשור הראשו לקיומה של מדינת ישראל ראוי להיקרא

ציבור זה עסק בהתאוששות ובניסיו . 'הל ואל'כעשור של )  בלבד150,000כ(בה 

מצב דומה שרר ג בפזורה החדשה של הפליטי . להשתק ולהסתגל למצב החדש

תיני בארצות הערביות  .הפל

 ללא אזכור ופעילות כלשהי סביב אל1948חל מאז תבוסת הערבי ב, כמעט עשור

 1967הימי בלאחר כיבוש השטחי בידי ישראל במלחמת ששת. איש נשכחה. קסא

תו אימו תפיסת המאבק ,  על ארגוניו במאבק אלי נגד ישראל בשטחי"החל אש

תיניי הראויי לחיקוי. המזוי . בתו כ נוצר הצור לגבש מורשת קרב וגיבורי פל

תיניי'עוד לפני כ הוק  בו השתלבו היסטוריוני , "י אש"ע' המרכז למחקרי פל

תיניי . שא ה חיפשו סמלי ומופתי לפאר בה את המאבק המזוי, וחוקרי פל

בכ הקדימה התנועה . חוסייני ואחריקאדר אלעבד אל, קסאמאמ זה העלה את אל

תינית קסא באימוצו של אל, בראשות הַפְתח את התנועות הִאסלאמיות, הלאומית הפל

תיניכ הוא לא נמנה . כי לא נמצא בו כל רבב, קסא התאי לשמש כסמלאל. מיתוס פל

לא היה לו שו קשר לתבוסה , על ההנהגה הערבית המסורתית והמושחתת של ימי המנדט

ולמשטרי הערביי הרקובי במדינות הערביות שהשתתפו , 1948הערבית המבישה ב

1939המרד הערבי הגדול של ' זקפו את קסאלזכותו של אל, יתר על כ. במלחמה 1936 ,'

תינית שהמשכה בשנות השבעי בשטחי  ."י ארגוני אש"ע, שנתפס כהתקוממות פל

מבטא את עמדת הזר הלאומי של הַפְתח במיתוס אל, סובחי יאסי, המחבר הקסאמי

תי' פורס בקאהיר ספרו 1959ב. קסא עד הספר נו. 'המהפכה הערבית הגדולה בפל

 1963בתחילת .  ראשיתו בקסא וחבורתולהוכיח כי המאבק המזוי של ערביי ישראל 

תי'הקי סובחי יאסי גו בש  , סובחי. בקאהיר' ארגו חלוצי ההקרבה לשחרור פל

, קסאראה עצמו כממשי דרכו של אל, קסא לסמל ומופתשהפ את דמותו של אל

ארגונו של . 'היד השחורה'צאי החוקיי של הציג כצא' ארגו חלוצי ההקרבה'ואת 

 .1זמ קצר לאחר מכ נרצח יאסי.  ע ארגו הַפְתח1969סובחי יאסי התמזג בשנת 

תיניות שביצעו פעולות חבלה בישראל ובגדה1967במהל  שנקראו על ,  הופיעו יחידות פל

תיניי יחידת עז ': אלו היובי . שפעלו בזמ המנדט הבריטי, שמ של מפקדי כנופיות פל

חזית השחרור 'השתייכו ל, היחידות הללו. 'דייהאיברהי אבו'ויחידת ' קסאדי אלא

תינית  .י הסורי"שהופעלה ע, בריל'של אחמד ג' הפל

, ארגו הַפְתח נטל בהדרגה את הבכורה והפ לארגו הגדול והמוביל בהנהגת יאסר ערפאת

 .קסא של אלשהוביל בשנות השבעי את טיפוח שמו

, קסא וגבורתו והַפְתח העלו על נס את תורתו של אל"הביטאוני הרשמיי של אש

תי אל'. ופעלו להנחלת ליחידות הארגו הלוחמות בשטחי העיתו המרכזי ' ורה'תפל

                                                           
74' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאדי אלעז א' שייח, )1995(, נחמ, טל  1 73. 
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קסא ומורשתו מאמר מערכת באחד מגיליונותיו שתיארו את  הקדיש לאל"של אש

תינית אלששת העקרונות שמיצבו את  :1קסא כגיבור המהפכה הפל

 .אחדות המנגנו של קיו המהפכה .א

 ).משולב(הקמת ארגו מהפכני אינטגרטיבי  .ב

 .גיוס וארגו המוני .ג

 .תכנו מדעי של העשייה המהפכנית הפוליטית והצבאית .ד

קו פוליטי ברור בתחו הרעיוני המגדיר את היעדי ואת מחנה האויבי       .ה

 .הידידיו

 .ראיית הבשלת הנסיבות .ו
 

קסא בתחילה יחד ִע הַע די אלעז א' לאור ששת עקרונות אלה פעל ונאבק שייח

תי1921נגד השלטו הצרפתי והחל מ, הסורי נגד האויב הבריטי ,  ִע הַע בפל

על שרוב אנשיה נמנו , באותה שעה הנהגת התנועה הערבית הלאומית. והכנופיות הציוניות

גילתה היסוס והימרה על בריטניה להשגת , בעלי הקרקעות והמשפחות הגדולות

בכ הביאו לידי . א הובילה את הע למבוי סתו ולקורבנות, האינטרסי הערביי

, צנוע וממשפחה קטנה, כידוע, שהיה, קסאסוציאלי של אלביטוי את הצד החברתי

תווה לע את הדר שאותה לא מצאו קסא ִהאל. ומנגד ההנהגה המסורתית המושחתת

נגד , קסא כאותה שמש המאירה את דר עמנונותר אל"בכ . ההנהגות המסורתיות

 .2"הקשי ביותר שעברו על עמנו, הכיבוש והעושק בכל הנסיבות ובכל הזמני

בעיקר סמו למועד השנתי של ,  והַפְתח בשני הבאות"י דוברי אש"סגנו דומה ננקט ע

כ נמש הדבר עד ". קסאאנחנו צאצאי אל: "והביטוי השגור היה, קסאנפילת אל

קסא בעקבות הקמת החמאס לשינויי שחלו בהתייחסות הזר הלאומי למיתוס אל

לא השתתפו ) ס"להל אח(' האחי המוסלמי, 'עד לפרו האינתיפאדה. 'הסכמי אוסלו'ו

תיני , יתר על כ. כלל בזירת המאבק הילכו שמועות שישראל מטפחת את בציבור הפל

הַפְתח ' הסכמי אוסלו'עובדה היא שעד . " כמשקל נגד לַפְתח ולאשס בכוונה "האח

ס פעלו בגלוי ולאור "בעוד שהאח, י ישראל" היו בלתי חוקיי ונרדפו ע"וארגוני אש

כאשר אנשי . 'הוועדה לאיסו תרומות'עמותות וועדות כמו , ה הפעילו מוסדות. השמש

ס כדי להציג "ַפְתח והזר הלאומי רצו לקנטר את החמאס ה קראו לה בכוונה אח

 .כמי שאינ פטריוטי וכמי שלא לחמו נגד הכיבוש הישראלי

 

קסא משקפת היטב את התפתחות מיתוס אל, הגדולה בערי היהודה ושומרו, שכ

ל "ו מחוקסא הובא לשכ ע גל הקלטות שהובאשמעו של אל. לאור ציר הזמ

הקלטות כללו שירי ). במאה העשרי(ושהציפו את ערי הגדה בראשית שנות השבעי 

עד אז לא ידעו או לא . קסאובכלל זה ג סיפור גבורתו של אל, לאומניי וסיפורי גבורה

. בוגרי אוניברסיטאות ומורי, להוציא משכילי בודדי, קסאזכרו בעיר מי היה אל

 נגד ישראל "ות היו ראשיתו של המאבק המזוי שהכריז אשבשנות השבעי המוקדמ

תיניי . בשטחי צעירי הַפְתח שהשתתפו במאבק נטלו מ הקלטות שמות של גיבורי פל

                                                           
 .74' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאדי אלעז א' שייח, )1995(, נחמ, טל  1
 .75' עמ, ש  2
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בשכ ) יחידה(מועה 'הַפְתח היה הראשו להקי מג. והסבו אות לשמות החוליות בשטח

ינתיפאדה ודאגה לפרס יחידה זו פעלה ג בראשית הא. קסאשנשאה את שמו של אל

הַפְתח הקפיד להעניק לאל. יתר הארגוני הלכו בעקבות הַפְתח. את פעולותיה בציבור

 .קסא כבוד רב

 סימלה את תחילתו של שינוי במידת הערצת אל1988באפריל ' יהאד'גאבו'הריגתו של 

יו . 'פאדהמהנדס האינתי'שכונה ', יהאד'גאבו'ש "יחידות בארגו כונו ע. קסא בַפְתח

התפתח ' יהאד'גאבו'מיתוס .  הפ לעצרת הזדהות בכל עיר וכפר בגדה16.4.1988מותו ב

שטיפחה את , הקמת תנועת החמאס. קסאודחק את מיתוס אל, בזר הלאומי במהירות

שגרמו לנטישת ' הסכמי אוסלו' ולאחר מכ 1987בשלהי , קסא בדבקות רבהמיתוס אל

 .קסא בקרב הַפְתחיבות נוספות לשחיקת מעמדו של אל היוו סהמאבק המזוי 

תינית קיבלה ב  את הסמכות בתחו החינו מידי השלטו 1994לאחר שהרשות הפל

תיניי התקבלה בשכ החלטה לשנות את שמותיה של בתי, הישראלי הספר לשמות פל

סעד , יהאד'גאבו, חטאבאל, ש עומר אב"ספר שמות עבתו כ נתנו לבתי. סמליי

הארגוני הִאסלאמיי . קסאספר לא נקרא על שמו של אלא בית. סאהיל ואחרי

דרישת נרשמה בפרוטוקול . קסאש אל"ספר אחד עמחו על כ ותבעו לקרוא בית

, סא שקעה'ע, 1994ראוי לציי כי ראש העיר שכ ב. בצירו הערה שהדבר ייבח בעתיד

קסא  על מוסד ציבורי או מסגד הקרויי על שמו של אללא ידוע ג. נמנה על הַפְתח

 .1בשכ

 

 קסא בכרוזי המפקדה הלאומית המאוחדתאל

 מצטיירת תמונה שונה מזו שבכרוזי "י מל"בכרוזי של הזר הלאומי שהופצו ע

ויש בה מקו , המציאות נתפשת על ידיה במונחי חילוניי פלורליסטיי. החמאס

בכרוזי אלה אי כמעט גיבורי או אירועי מההיסטוריה .  ג יחדלנוצרי ולמוסלמי

מה שרווח בכרוזי הוא אזכור של אישי מההיסטוריה המודרנית . המוסלמית העתיקה

קסא די אלעז א: השמות המופיעי לעיתי קרובות ה. שהפכו לגיבורי לאומיי

תי"שהפ ל סא כנאפאני שנהרג בביירות ' עהסופר והמשורר, "חלו המאבק המזוי בפל

 .19483חוסייני שנפל בקסטל בקאדר אל ועבד אל19712ב

קסא מראשית האינתיפאדה וכבר בכרוזי הזר הלאומי שב ואימ את דמותו של אל

 .קסא ועד להתקוממותהראשוני נוצר הרצ ההיסטורי של המאבק מימי אל

הוי , הוי המוני עמנו המפואר: "שפט הפתיחה נאמר במ" של מל10.1.1988 מיו 2בכרוז 

הוי ע ההתקוממות הצומחת משורשי המולדת מאז ...   קסאצאצאי אל, ע החללי

 .4"1936שנת 

                                                           
 .77' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאדי אלעז א' שייח, )1995(, נחמ,   טל1
 .סא כנפאני'נקראה על שמו של ע' חזית העממית'  אחת היחידות ב2
, אביבתל,  הִאנִתפאדה ונשק הכרוזיאבני זה לא הכל , )1989(, ראוב, שאול ואהרוני,   משעל3

 .40' עמ, רביביהקיבו המאוחד
, אביבתל,  הִאנִתפאדה ונשק הכרוזיאבני זה לא הכל , )1989(, ראוב, אול ואהרוניש,   משעל4

 .61' עמ, רביביהקיבו המאוחד
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ברכה לכ , קסאברכה לכ צאצאי אל: " נאמר1988 בינואר 18 מ" של המל3בכרוז 

בכל רחבי מולדתנו , הכפרי והערי, המנגחת את מרצע חיילי האויב בסמטאות המחנות

 .1"הכבושה

הוי הקסאמי : " יש פנייה להמוני בקריאה1988 בינואר 21 מ" של המל4בכרוז 

 .2.."הוי מסמלי ההקרבה והשחרור, החדשי

תיני להפקיע את דמותו  נית לראות שמראשית האינתיפאדה ביקש הזר הלאומי הפל

 ועד לאינתיפאדה 1936מרד קסא כדי להוכיח את הרצ ההיסטורי הנמש משל אל

אנו , אנו הקסאמי החדשי, אנו צאצאי: "קסא משמש הדוגמה והמופתכשאל

 ".ממשיכי המורשת

תיני , נקרא כרוז הקסטל, 1988 באפריל 2 מ" של המל12כרוז  והוא מוקדש לגיבור הפל

כרוז זה א זאת ג ב. 1948 באפריל 7לרגל נפילתו בקסטל ב, חוסייניקאדר אלעבד אל

עמ של אל, הוי עמנו הלוח: "וכ נאמר בו בי השאר. קסאלא נפקד שמו של אל

 .3.."הוי ע המאבק וההקרבה, חוסייניקאדר אלקסא ועבד אל

חוסייני מציי את הקשר ההיסטורי שהיה קסא ואלנראה כי צירו שני השמות של אל

קאדר אלשבראשה עמד עבד אל', קדסמיהאד אל'גאל'ותנועת ' קסאווא אל'אח'בי 

ע ' קסאווא אל'אח' התאחדו 1935קסא בנובמבר לאחר מותו של אל. חוסייני

קסא ועבד הזר הלאומי הזכיר את שמותיה של אל. 'מקדסיהאד אל'גאל'תנועת 

המפקדה 'ג כדי לקרוא לדתיי לשת פעולה ע , חוסייני בנשימה אחתקאדר אלאל

 .4'המאוחדתהלאומית 

האיש , )'יהאד'גאבו'(וזיר  להריגתו בתוניס של חליל אל40ביו ה, 26.5.1988בתארי 

בפנייה . 17 כרוז מיוחד שמספרו "הקדישה לו המל, "מספר שתיי בהירארכיה של אש

עז א' הוי צאצאי שייח, הוי מהפכנינו הגיבורי: "קסאאל ההמוני שולב שמו של אל

 .5"הוי עמנו שלא ייגע ולא ייע, קסאדי אל

קסא פרסמה שחל במועד קרוב ליו נפילתו של אל, ביו השנה לפרו האינתיפאדה

תתקיי שביתה , קסאיו השאהיד אל, 19.11.1988ביו השבת : " הנחיה לפיה"המל

אשר הניפו את הרובה , קסא וֶאחיודי אלעז א' כללית להנצחת זכר השאהיד השייח

 .6"ני והכריזו על מהפכה מזוינת נגד העריצות'ני האויב הבריטי בגבעות יעבד וגמול פ

ספטמבר ' כרוז לזכר מעשי הטבח ב" באמצעות המל"כחודשיי לפני כ הקדיש אש

, )1956(קאס וכפר) 1959(קיביה , )1948(בדיר יאסי , )1982(בסברה ושתילה ', השחור

הנה אנו . (...) רה לטשטש את הזהות הלאומית שלנובמט... אשר קצרו אלפי מבני עמנו"

מתיישרי מעל גבי , משו שתמיד יצאנו ממעשי הטבח בראש זקו... חזקי יותר

                                                           
 .64' עמ, ש  1
 .67' עמ, ש  2
 .91' עמ, ש  3
 .95' עמ, ש  4
 .111' עמ, ש  5
 .157' עמ, ש  6
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קאדר קסא ועבד אלדי אלהפצעי וממשיכי בדר בה החלו אבותינו ובראש עז א

 .1"חוסייניאל

הבית וכורכי בכ י בהר לאירועי הדמ" מתייחסת המל1989 בנובמבר 10 מ48בכרוז 

 בנובמבר יהיה יו שביתה כללית במחאה על פגיעת 19יו . "קסאאת שמו של אל

וכמו כ כמחאה על הניסיו לבנות את , הביתהאויב במקומות הקדושי וכניסתו להר

תיני השייח. המקדשבית  ".קסאדי אלעז א' יו זה יוקדש לזכרו של הלוח הפל

 כיו 1990 בנובמבר 19: " נקבע1990 באוקטובר 29המפקדה מתארי  של 63בכרוז 

 .2"קסאדי אלפעילות מיוחד לזכרו של הלוח הגדול השאהיד עז א

, קסאשהופצו סמו לתארי מותו של אל' המפקדה הלאומית המאוחדת'בכל כרוזי 

 .הוקדשו לו ביטויי זהי לאלה שפורטו וקבעו פעילות מיוחד לאותו יו

 

תינית  המפלגה הקומוניסטית הפל

קסא מיתוס עוד משנות רואה באל, המפלגה הקומוניסטית על גלגוליה השוני

השוללת את , כמפלגה מרקסיסטית. מתקופת המנדט הבריטי) במאה העשרי(השלושי 

קסא היא מאמצת את ההיבט החברתי בפועלו של אל, האידיאולוגיה התיאולוגית

תיניומדגישה את רגישות הקומוניסטי . ו למעמד הפועלי והחלשי בקרב הפל

קסא ומטבע הדברי מבליטי מדגישי ג את ההיבטי הלאומיי בתפיסתו של אל

קסא העלה על נס אל. אות יותר מאשר את ההיבטי הִאסלאמיי של האיש ותורתו

הוא שימש ג בו בזמ . את המאמ להקמת מפקדה לאומית מהפכנית הקשורה להמוני

יהאד היא אמונה כנה נגד העושק 'סמל ומופת לדתיי שראו שאמונתו בדת הִאסלא ובג

קסא היה סמל אל. בניגוד לאלה הסוחרי בצורה זולה ברגשות הדתיי, והשעבוד

שראו בבעיה לאומית בכל אר ערבית שהיא חלק בלתי נפרד , לאנשי הזר הלאומי הערבי

 .ללת של האומה הערבית כולהמ הלאומיות הרחבה והכו

קיימו חברי המפלגה הקומוניסטית הישראלית , 1985ב, קסא שנה למות אל50במלאת 

ח "קסא ליד הכפר יעבד בשומרו ורקטקס נטיעת חורשה ואזכרה באתר בו נהרג אל

נתונה המפלגה הקומוניסטית במשבר , מ"מאז קריסת בריה. דאגה לשיקו הקבר

 ).כש שהתעלמה מיו האזכרה ללני(קסא והתנתקה ממיתוס אל

 

תיני כלפי אליחסו הדיכוטומי של השמאל הערבי נבע מהסתירה בהיותו , קסאפל

יהאד הדתי מכשיר עיקרי 'שראה בג, בראש וראשונה אישיות פונדמנטליסטית ִאסלאמית

תיני את התעורר צור לקבל הבהרה ִהלכתית מוסמכת שתיישב . להשגת זכויות הפל

הסתירה בי התפיסה האידיאולוגית של השמאל המרקסיסטי לבי הערצת את איש הדת 

ח לשעבר היטיב "מראשי המפלגה הקומוניסטית ורק, וברא'סאל ג. קסאהמובהק אל

המבטאי ,  פלגי בחיפה4קסא נית היה לאבח בי בתקופתו של אל. להבהיר סוגיה זו

תיני בעיר ובאר כולהאת ההבדלי ברקע החברתי והפולי  :3טי בקרב הפל

                                                           
, אביבתל,  הִאנִתפאדה ונשק הכרוזיאבני זה לא הכל , )1989(, ראוב, שאול ואהרוני,   משעל1

 .141' עמ, רביביהקיבו המאוחד
 .68' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאדי אלעז א' שייח, )1995(, נחמ,   טל2
82' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאדי אלעז א' שייח, )1995(, נחמ,   טל3 81. 
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'  תנועה המורכבת מנכבדי ומסורתיי דוגמת רשיד חאג הלאומיות המסורתית .א

אנשי הפלג . זו הייתה ביסודה לאומיות חילונית שהכילה ג מסורתיי. איברהי

 .נתנו כבוד לדת

כ "ו בדהמופתי ואנשי הדת שהי,  עליה נמנו הקאדי הדתיי המסורתיי .ב

שני הפלגי האלה היו קרובי זה לזה מבחינה . אמידי ובעלי קרקעות בכפרי

ה נהגו להתבטא נגד הבריטי ונגד הציונות א ה . חברתית ובהשקפת עולמ

 .לא היו רדיקלי והיו מוגבלי ביכולת להוציא את דעותיה אל הפועל

דולה בכוחה בגלל המשבר  בשנות השלושי חלה עלייה ג המפלגה הקומוניסטית .ג

תינית, הלאומי ומאוחר יותר ' המרד הערבי, 'האבטלה בקרב האוכלוסייה הפל

הקומוניסטי שעסקו בפיתוח תיאוריות . פרו מלחמת העול השנייה

' מרקסיסטיות היוו אנטיתזה להנהגה הערבית המסורתית ולכ רשיד חאג

הדתיי המסורתיי ( חיפה של' ועד הלאומי'איברהי לא רצה לצר קומוניסט ל

 ).התנגדו לקומוניסטי

דתית אישיותו הכריזמטית. קסאדי אל  פלג בהנהגת עז א הִאסלא העממי .ד

הנדרש לתנועות המוני , שימשו כוח סוח, והתנהגותו האישית שהייתה ללא רבב

 .עממיות

 

הרי , סורתיתובתחילתה של הסתאבות דתית ומ, כלכלי העמוקבשעת המשבר הסוציאלי

אלא כערבי, כמו הקומוניסטי, לא בדר של הפרחת סיסמאות, קסא את הדגלאל

מוסלמי אותנטי המשלב לאומיות שורשית ע דתיות שהיא ג נקייה וטהורה וג 

חו , ת"בשנות השלושי הלאומיות החילונית הייתה חלשה בכל המזה. עממיתרדיקלית

 .נטלקטואלימאשר באוניברסיטאות ובחוגי האי

 

כ בזירה "תחילה בחיפה ואח, קסא מילא איפוא את החלל הריקדי אלעז א

תינית רבתי תיני של , דתיותעניי העיר נמנו על השכבות המסורתיות. הפל והמסר הפל

. קומוניסט ואתאיסט לא דיבר אליה, שהיה נוצרי, האידאולוג הקומוניסטי אמיל תומא

נוצרה הזדהות מהבחינות , לכ. הייתה חלשה מאוד, ות אלורמת המחאה העממית של שכב

בי השכבות העממיות הנתונות בעוני ומצוקה לתנועתו של אל, ההיסטורית והסוציאלית

היו מרוחקי ומנותקי , קומוניסטיבעוד שהזר השמרני והזר החילוני, קסא

 . מהשכבות הללו

 

יות לאומית לאקטיביות לאומית בתקופת משבר קשה עוברות שכבות חברתיות מפסיב

קסא ניפק לשכבות העממיות דג מושל של אל. בעלת סממני להט לאומניי

תינירדיקליז חברתי  . לציונות ולבריטי, ליהודי,  תמהיל של שנאה לעשירי הפל

הוא היה חוצב להבות בנאומיו והפיח רוח חיי בִאסלא הרדו , לפי עדויות חבריו

מצד . הוא הביא דוגמאות מהנביא מוחמד כדי ללמד על פיה את הע הפשוט. והרדיקלי

כאשר . א הצניע את הדבר, היה ג חילוני, במוב מסוי, הוא פיתח לאומיות ואפילו, שני

בסוריה ' הבעת'הוא עשה זאת בנוסח של מפלגת , קסא דיבר על עתיד הערביאל
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חיפש , טי שידע שרוב הע הינו שמרניהזר הקומוניס. ועיראק שהיא מפלגה חילונית

קשור זר זה לשכבות העממיות , למרות דתיותו. רדיקליברית דווקא ע הזר הדתי

. תבע להיאבק בה ובציונות, וההיבט הדתי לא דחה את המאבק נגד הבריטי אלא להיפ

דברי אלה תאמו את התפיסה של הקומוניסטי שהתחייבו לכבד את הייחוד הדתי של 

 .קסאלא

. הבישו הקתולי שישב בחיפה, אר'חגקסא פיתח קשרי ידידות ע המוטרא אלאל

אל. וכ ג בהלוויות, אר צועדי יחד שלובי ידיי'חגקסא ואלבכל הפגנה נראו אל

תי אלא על המאבק , קסא לא התמקד בדבריו איתו על הקמת מדינה ִאסלאמית בפל

תיני על בסיס אחדות של   .מוסלמי ונוצריהפל

סטודנטי ומשכילי והוא הפ להיות דג אנטי , בשלב מאוחר יותר הצטרפו אליו מורי

תיני . המסורתיהוא היה אנטי ממסדי ג כלפי הממסד הפוליטי. ממסדי בעיני הפל

אל. היא בעצ קראה לפסיביות עלי אדמות, כאשר הדת עסקה ביו הדי ובעול הבא

לא הרדי את ראשי המאמיני אלא השתמש בדת כדי לחדד ולהמריד קסא לעומת זאת 

במקו בו נכשלו הקומוניסטי . ג הסוציאלי וג הדתי בקרב השכבות העניות, את הרגש

הוא העלה את . קסא הצליח אל ביחס אל השכבות העממיות במש עשרות שני 

 .  בהערכה לדתוהביא אות לאקטיביז פוליטי מהול, השכבות האלו בדרגה

היו ג כאלה שכלל לא התפללו וא לא הקפידו על , שבאו למסגד, מספרי שבי לוחמיו

הדתיי המסורתיי השמרני ראו . קסא העלי מכ עיאבל אל, מצוות הִאסלא

נחרדו , מסורתייקסא מנהיג שבא להרוס את הממסד הדתי ואילו הלאומיבאל

ברית קסא בטבעי היה שהקומוניסטי מצאו באל, כל. מהאקטיביז הסוציאלי שלו

 .ומשתמשי במיתוס שלו עד היו

 

הקומוניסטי סגדו ללני . השמאל עסק בפיתוח מיתוסי זרי שלא דיברו אל הע

ה'של חבש פיתחה את המיתוס סביב מאו טסה טונג הסיני וצ' החזית העממית, 'למשל

 :גרציה של שלושה יסודותקסא הייתה אינטתורתו של אל. גבארה

 ).ערביות(לאומיות  .א

 ).ִאסלאמית(דתיות  .ב

 .מהפכנות אלימה .ג

קסא ִהתווה את דר הדתיות לשכבות העממיות ופתח לה דר של רדיקליות אל

חוסייני שהתבסס על אמי אל' חאג, בכ נבדלה דרכו מזו של המופתי. מהפכנית

 .ת העשירי והמשפחות הגדולותשנשע על בעלי הקרקעו, פאודליז דתי

אימ את הדתיות , החמאס. אימצו את מה שתוא או רצוי לתפיסת, כל מפלגה וארגו

והקומוניסטי , יהאד הִאסלאמי את המהפכנות האלימה בדת הִאסלא'הג, הִאסלאמית

 .את הערביות ואת המהפכנות האלימה

אמי חשש מעליית כוחו של אל' חאג,  שהמופתי1וברא'אמיל תומא סיפר לחוקר סאל ג

לכ . קסא ומאפשרות שהקסאמי יהרסו את השכבה הפאודלית הערבית מסורתית

תי בדר פוליטית המנוגדת לדרכו של אל קסא היה אל. קסאחיפש פתרו לבעיית פל

                                                           
 .85' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאדי אלעז א' שייח, )1995(, נחמ,   טל1
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הייתה . הוא היה דמות ייחודית שמיזגה מרדנות סוציאלית ודתית ג יחד. משוכנע בדרכו

 . עמוקה לדלת העבו זיקה

קאדר יאסי מתאר את סבל של הפועלי והמשפחות ההיסטוריו והחוקר עבד אל

תיניות מעושק ומיסוי ואת היעדר הארגו , את אובד הקרקע והדיכוי, החקלאיות הפל

קסא הדגיש את הצדק החברתי ולכ התנגד אל. המקצועי כפי שקיי אצל היהודי

כפי שעשו יתר החבורות והכנופיות , מי מהאוכלוסייהלגביית כספי בכוח ובאיו

ה גבארה שפעל בשנות החמישי 'קסא למהפכ צהמחבר משווה את אל. הערביות

: קסא כמהפכפעל אל, למרות היותו איש דת. אמריקהוהשישי בקובה ובדרו

ס את נועדה לגיי, ני'יהאד בהרי ג'לעזוב את חיפה ולצאת לג, 1935החלטתו מנובמבר 

כמו , קסאאל. ההמוני למהפכה בדומה למהל הצבאי על פיו פעל גבארה בבוליביה

גבארה בחר לצאת לאזור רחוק ומיוער שאליו התקשו השלטונות להגיע במגמה 

בחירה זו התבססה על . שהאוכלוסייה המקומית תשמש כמשענת תומכת למהפכה

לוחמי בקרב האוכלוסייה כלומר היטמעות הכוחות ה, אסטרטגיית הגרילה העממית

 . האזרחית

חוסייני ואת כל ההנהגה הלאומית בזמנו אמי אל' חאג, המחבר תוק את המופתי

, קסאשהתנהגו בצביעות וניסו להגיע להסדר פוליטי ע הבריטי מייד לאחר מות אל

יאסי ". קפיטליסט גדול"את המופתי כינה יאסי . במטרה לפגוע במיתוס הגואה סביבו

א הוא היה הראשו שיז , קסא לא מומשוציי שאמנ מטרות המהפכה של אלמ

 .19361מאבק מזוי והטמיע בע את החשיבות של מאבק כזה שבא לידי ביטוי ב

, קסא ומדגיש את גישתו המעמדיתִאסלאמית של אלהמחבר מצניע את תפיסתו הפא

בדגש על , סקנה שהשמאלוברא מוביל למ'ניתוחו של סאל ג. חברתית, לאומית

את , קסא כמופת ללאומיות ולערביותמעריצי בכנות את איש הדת אל, הקומוניסטי

מהפכנית ואת היותו איש גרילה והיוז הראשו של המאבק המזוי גישתו הפרולטרית

תיני באר ישראל  .הפל

 

תי'  'החזית העממית לשחרור פל

תי' , לאחר הַפְתח, הינה הארגו השני בחשיבותו, )ע"חז(' החזית העממית לשחרור פל

תיני , חבש' ורג'ר ג" עומד בראשה ד1967 בדצמבר 11מאז ייסודה ב. "במסגרת אש פל

אימצה תפיסה מרקסיסטית ובהתא לה היא מטפחת מעת לעת ' החזית'. ממוצא נוצרי

,  גבארהה'צ, כמו פידל קסטרו ששימש כמודל לחיקוי, מיתוסי זרי שאינ ערבי

טונג מאו טסה, נקראו על שמו בשטחי בשנות השבעי' החזית'שמספר יחידות של 

 .2'המלחמה העממית'בעיקר על בסיס ספרו האידיאולוגי , הסיני

תיני הוא הקדיש מעת . קסא סמללא יראה באל, מעצ טיבו, ארגו כזה כארגו פל

ניסתה ג לחקות את ' החזית'. קסא כלוח למופתלעת בפרסומיו מקו לדמותו של אל

גדודי 'כמשקל נגד ל', סא כנפאני'גדודי החלל ע'חמאס בקוראה לאחת מיחידותיה בש 

 .א התופעה נמוגה, ומספר כרוזי בש זה הופצו', קסאדי אלעז א

                                                           
 .86' עמ, ש  1
 .124' עמ, משרד הביטחו, אביבתל, "לקסיקו אש, )1991(, גיא,   בכור2
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קסא התפעלו מאל', חזית'היו מספר מקרי בה מפקדי בודדי ב, למרות זאת

המקרה הבולט קשור .  ביטוי להערכת בהצהרות ובכתוביונתנו, המנהיג והלוח

בעלת השקפות מרקסיסטיות ומי שהתפרסמה כחוטפת , ע"פעילה בחז, אלד'בליילה ח

כיצד חיפשה בראשית , אלד מתארת בספרה'ליילה ח. מטוסי במסגרת פיגועי מיקוח

תיני יסטורית היא ששליחותה הה, היא הבינה לדבריה. דרכה שורשי וגיבורי בע הפל

ולכ החליטה להיות מהפכנית במגמה לשחרר את עצמה ואת , ללחו במדכאי ובמנצלי

 .עמה

תיני משנות השלושי "היא , במסגרת חיפושיה אלה  עז אשאבה השראה ממהפכ פל

אד שייצג את רוח ההתנגדות ואשר ארג לראשונה את מעמד הפועלי , קסאדי אל

עסק בארגו ", אלד'מוסיפה ח, "קסאאל".  "מולדת הערביתואת מהפכת האיכרי ב

פתח אל,  כאשר ראה את המש הבגידה בעמו1935ב. המחתרת שלו במש שני אחדות

, קסא במאבק מזוי שמטרתו מלחמת שחרור עממית נגד האימפריאליז הבריטי

סטודנטי , איכרי, קסא היו פועליהמהפכני של אל. הציונות והריאקציה הערבית

ידי הבריטי בעזרת זה היה מרד של המדוכאי והוא דוכא על. ומתקדמי אחרי

תי אבדה לטובת הציונות בי השני . הציוני והריאקציה הערבית 1939פל ולא , 1936

1948בי השני  , קסא היה קדושאל. כפי שהיסטוריוני וערבי רבי האמינו , 1946

תי'. בידי אלה שזלזלו בוא זכרו הוכת ונמחק  מתחילה ' החזית העממית לשחרור פל

הדור שלי מתכוו לסיי , בני דורו התחילו במהפכה; קסא הפסיקמהמקו שאל

 .1"אותה

 

תי' דומה , נאי חוואתמה, בראשותו של הנוצרי) ד"חז(' החזית הדמוקרטית  לשחרור פל

. קסאקיימת הערצה רבה לאל, ד"בחז. ר חבש"של ד' חזית'ל, בהשקפתה הפוליטית

תיני מהולל וה כראשו שארג את מעמד הפועלי  רואי בו סמל ה כלוח פל

תיני ני הושפעו מפרשת הקרב האחרו 'ד מ הכפר יעבד ומאזור ג"פעילי של החז. הפל

קוואת 'קסא ש אל"ד יחידה ע"קראה החז, בשנות השבעי. קסא ביעבדשבו נפל אל

, 1993 בפברואר 22ב, ד" שני להקמת החז24במלאת . 'קסאדי אלעז א) כוחות(

, יהאד'גאבו, קסא עומר אלקסא ועמיתיו פרס הארגו כרוז ובו פנייה לצאצאי אל

לאחר תחילת . להמשי בדר המהפכה והאינתיפאדה, ד האחרי"איאד וחללי החזאבו

נשאר גו קט המתנגד ' ת הדמוקרטיתהחזי'ארגו . ד"תהלי השלו חל פילוג בחז

תינית' הסכ אוסלו'ל  .וכמעט חסר השפעה בזירה הפל

 

 

 

 קסא בתנועה הִאסלאמיתמיתוס אל.                                         8

 

 החמאס

                                                           
88' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאדי אלעז א' שייח, )1995(, נחמ, טל  1 87. 
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תיניתבמש שני ארוכות נשכחו פועל של אל קשה . קסא ותנועתו מהתרבות הפל

תיניתלמצוא תיעוד הול ומ רק בספרי בודדי . קי להערכת תרומתו להיסטוריה הפל

בספרי אלה אי די . 1וא היא בהתייחסות מצמצמת, קסאאוזכרה פעילותו של אל

, הקמתה של תנועת החמאס. 2קסאחומר תיעודי להכללת מלוא פועלו ואישיותו של אל

 .קסאוס אלהחייתה מחדש את מית, 1987ע פרו הִאנִתפאדה בשלהי שנת 

 

 השוני בשטחי נגד ישראל עד לאינתיפאדה "במאבק שניהלו הזר הלאומי וארגוני אש

יהאד 'הג'. נעדר מקומ של התנועות הִאסלאמיות' המאבק המזוי'יד שכונה על

תיני הוא , א) במאה העשרי(בראשית שנות השמוני , אמנ, הוק' הִאסלאמי הפל

תיניתהיה ארגו קט ובעל השפ החמאס עדיי לא הוק והגו . עה מוגבלת בחברה הפל

האגודה (' ִאסלאמימע אל'מוגאל'הִאסלאמי שקד לחמאס ברצועת עזה היה 

במחצית השנייה , גו זה נאל. אחמד יאסי' בראשות האגודה עמד השייח). הִאסלאמית

שטענו ,  הַפְתחבעיקר, להתמודד מול האשמות מצד ארגוני שוני, של שנות השמוני

השיבו למתקפות עליה ' מע'מוג'אנשי ה. 'מאבק'שהִאסלאמי אינ נוטלי חלק ב

כדי , קסא מחזקת הזר הלאומידי אל בה הופקע שמו של עז א3בהפצת ספרוני

במבוא של החוברת צוי שהיא מוקדשת ". חלו המאבק המזוי"להוכיח מי באמת היה 

תי יקר לה'שהג' תהתנועה הִאסלאמי'לכל אנשי  מזמנו של עומר , יהאד על אדמת פל

בתיאור זה התכוונו הכותבי . בנאקסא ואלאל, דידר צלאח א, חטאבאב אל

קסא וחס דר אל, להוכיח את רצ הדורות במאבק שניהלו מצביאי הִאסלא הלוח

תי ה. 'האחי המוסלמי'מייסד , בנאאל יא בעיה ִאסלאמית הספרו קובע שבעיית פל

הִאסלאמי היו הראשוני שאימצו בפע הראשונה בעת החדשה של . מכל הבחינות

תי את דר המאבק המזוי המודרני על בסיס תפיסה חברתית ותרבותית החל . פל

במסגרת , קסא שהתבסס על דבקות בתוכניתדי אלהגיבור עז א' מניסיונו של השייח

ובבחירה של אנשי מאמיני , ו חשאי המורכב מחוליותבהקפדה על ארג, של לוחמי

 .4יהאד'הנכוני למסור נפש על קידוש האל והג, ודבקי בדת

המחנה הִאסלאמי . קסא ידע ג להגדיר את מחנה האויבי ואת מחנה הידידיאל

תיני במאה הנוכחית וטע שג זה  הדגיש ג את הרצ ההיסטורי של המאבק הפל

קסא לא הייתה הראשונה במאה מהפכנותו של אל. יבורי ִאסלאמייהתבסס על ג

 1935בנובמבר . 1929 ו1921, 1920קדמו לה מהפכות . הנוכחית אלא השתלבה באחרות

קסא שסירב להיכנע לכוחות בריטיי עדיפי והשיב התנהל קרב יעבד בפיקודו של אל

דבר ,  נפל חלל ע אחרי מֶאחיווכ". יהאד למע האל'אנו לא נכנע שהרי זה הג: "לה

 .האד'המהווה ביטוי לשורשיו של ע מוסלמי ומוג

                                                           
תינייהקדיעייה אלאל': קסא דמותו של אל  ספרי שבה אוזכרה1 , מאת אכר זעיתר' פל

קוברה פי ערבייה אלתאורה אלאל'ובספר , י לויש'מאת נאג' ערבייהקדיעייה אלאל'
תי תי(' פל תינית הגדולה בפל  . מאת יאסי מועל) ההתעוררות הפל

 אוניברסיטת ריסאלה ספריית אל, שכ, האד'מוגאל' שייח, )1992(, סאתרעבד אל,   קסא2
 .פלח פלאח: תרגו, 2' עמ, ח'נאגאל

 ).'האמת הנעדרת'(' אאיבה'עחקיקה אלאל  '3
 .90' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאדי אלעז א' שייח, )1995(, נחמ,   טל4
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טריטוריאלי של הִאסלא כדי להראות כותבי הספרו מביאי ג את ההקשר האקס

וג לצור אינטרס זה . התיכויהאד מיוש בכל רחבי המזרח'לזר הלאומי שהג

 את ארצות ערב על צבאותיו רק לאחר האימפריאליז עזב. קסאהופקעה דמותו של אל

: יהאדיות המקומיות בכל אתר ואתר'שספג מהלומות מכאיבות מצד של התנועות הג

תידי אלעז א, היכו במצרי' אזהראל'ס ו"האח כרי אלעבד אל, קסא היכה בפל

קאדר אלחמיד ב בדיס ועבד אלעבד אל,  בלובמוכתאר עומר אל,  במרוקוחטאבי 

 .1יריה' באלגיזארי 'ג

האירועי יצרו מציאות חדשה . כחודש לאחר הפצת הספרו רעדה האדמה בשטחי

תיני , את מעמדה של ישראל בשטחי; ששינתה את הכל את מעמד הפוליטי של הפל

אלה כבר לא נזקקו להתגונ .  החמאסוהציבה במרכז הזירה את תנועה ִאסלאמית חדשה 

 .זר הלאומי בכל הנוגע למקומ במאבק נגד ישראלולהדו התקפות של ה

, שבצפו רצועת עזה, באליה'פרצו במחנה הפליטי ג, 1987 בדצמבר 8, ביו שלישי

! יהאד'ג: הקריאה שחזרה ונשנתה הייתה. ל"מהומות קשות בי התושבי לבי צה

זכר הפ ליומה הראשו של האינתיפאדה ויי, 1987 בדצמבר 9, יו המחרת! יהאד'ג

תיני כראשיתה של התקוממות עממית שהובילה אות  בתולדות הימי של הפל

 . 2להשתחררות מעול הכיבוש הישראלי

אתגר ) 'ִאסלאמימע אל'מוגאל'(ס ברצועה "פרו האינתיפאדה בשטחי הציב בפני האח

' מע'מוג'אירועי ההתקוממות סחפו את כל תושבי השטחי וה. רעיוני ומעשי חסר תקדי

אחמד ' כדי למנוע פגיעה אנושה בדימוי התנועה כינס השייח. לא יכול היה לעמוד מנגד

 החבורה החליטה על 14.12.1987ב. ס ברצועה" את בכירי האח1987יאסי בדצמבר 

, החמאס השתלבה עד מהרה באירועי ההתקוממות בשטחי ובכ. הקמת תנועת החמאס

תיניתנוס נדב ִאסלאמי רב משקל לזירה הפוליט שעתיד היה ג להעצי את , ית הפל

 .3קסאמיתוס אל

', אמנת החמאס'מבוטאי ב, קסאהבסיס האידיאולוגי של התנועה וההתייחסות לאל

היא , תנועת ההתנגדות הִאסלאמית"באמנה קובעת החמאס ש. 1988שפורסמה באוגוסט 

מות של החלל עז אהנמשכת מאז ההתקומ, יהאד מול הכיבוש הציוני'חולייה בשרשרת הג

יהאד של 'דר הג, 1936בני האחי המוסלמי בשנת , קסא וֶאחיו הלוחמידי אל

תיני ושל האחי המוסלמי במלחמת   1968יהאד של האחי מ'ופעולות הג, 1948הפל

 ".הוא הנשגב בשאיפותיה, והמוות למע אללה, יהאד היא דרכה'הג. ואיל

 :עדו להבהיר שלוש נקודותנו' אמנת החמאס'דברי אלה ב

 .קסא עד ימינו אלההסמליות ברצ הדורות במאבק שהחל אל .א

תיני'מרכזיותו של הג .ב  .יהאד במאבק הפל

תיניי לאומיי או , המאבק ִהנו ִאסלאמי במהותו .ג ואי בו אזכור של גורמי פל

 . חילוניי

מחייב דיו , קסאנה מיתוס אלשבגינו בעיקר צמח ונב, יהאד והגשמתו'מרכזיותו של הג

 .קסא והחמאסיהאד של אל'בתפיסות הג
                                                           

 .91' עמ, רסיטת חיפה אוניבעבודת מוסמ , קסאדי אלעז א' שייח, )1995(, נחמ,   טל1
 .12' עמ, שוק, אביבירושלי ותל, ִאנִתפאדה, )1990(, אהוד, זאב ויערי,   שי2
 .31' ע, כתר, ירושלי,  מאמונה באללה לדר הטרורחמאס , )1994(, רוני, אביבה ושקד,   שאבי3
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. 'אמנת החמאס'ס כפי שבאה לידי ביטוי ב"האידיאולוגיה של החמאס מתבססת על האח

תיני של האח ' האחי'י השקפת "עפ. ס"נאמר בה שהחמאס הגדירה עצמה כאג הפל

היא בהשלטת אורח החיי , מדינה ִאסלאמית אחת גדולה, קרי, הדר להשגת היעד

יהאד המוסלמי עד שיבשילו 'בהתא לכ יש לדחות את הג. הִאסלאמי על החברה כולה

, האינתיפאדה אילצה את החמאס לשנות את סדרי העדיפויות. התנאי להבטחת הצלחתו

יהאד הוא דר הפעולה העכשווית 'ולקבוע שהג, ס"בניגוד לתפיסה המסורתית של האח

תינית פתרו אלא בגוכי אי, היחידה על מנת להסיר כל ספק קבעה . יהאד' לבעיה הפל

תי הוא חובה אישית'הג: "החמאס  .1"יהאד לשחרור פל

יהאד הוא מלחמת 'הג"אחמד יאסי התבטא באופ נחר ש' שייח, מייסד החמאס ומנהיגה

החזרת זה היה בעבר וכ יהיה בעתיד עד ל. חובה על כל מוסלמי במטרה לשחרר את ארצו

כדי . כ קובעת הדת ובקשר לזה אי הבדל בי המפלגות הדתיות. האדמות שלקח האויב

, על ישראל להוריד את ההתנחלויות ולהחזיר את האדמות, יהאד'שלא יהיה צור בג

ישראל צריכה להחזיר למוסלמי ג את ירושלי ולהחזיר את הזכויות לארבעה מיליו 

תיני המתגוררי שלו , כל עוד תנאי אלה לא ימולאו.  בארצות השונותהפליטי הפל

די אלעז א. יהאד הוא העיקרו והאד שמבצע אותו הוא סמל'הג. ִע ישראל הוא פשע

הוא מהווה ג סמל . יהאד והגשי אותו ועל כ הוא ראוי לתהילה'קסא עורר את הג

 .2"דתי אצל המוסלמי

 הקמת מולדת יהאד כדר יחידה למנוע מהציונות להגשי את חלומה 'קסא גרס גאל

תי ) העלייה לרגל(' הוא א הרחיק לכת בקוראו למוסלמי לדחות את מצוות החג. בפל

. יהאד חשוב יותר מ העלייה לרגל'כדי לחסו את הכס לקניית נשק וזאת בקובעו שהג

 . 3קסאיהאד של החמאס לאלו של אל'י תפיסות הגנית איפוא לקבוע זהות ברורה ב

 

 מוטיב השייכות הלאומית

, להיפ. קסאלהנהגת החמאס ופעיליה אי שו קושי ע עובדת מוצאו הסורי של אל

תי, סורי נטש את מולדתוהעובדה שערבי לח בה נגד הכיבוש הזר ונפל תו , הגיע לפל

מעול לא העלימו או הדחיקו את מוצאו . ה יתרה כל אלה ראויי להערככדי לחימה זו 

. הספר ברצועת עזה בתקופת השלטו המצרי והישראליהסורי וא לימדו זאת בבתי

קסא היה סורי או אי זה משנה א אל, שהיא המדד הקובע, מבחינה ִאסלאמית

תיני יהאד על אדמת 'קסא יליד סוריה נהרג בגאל. קובעי מעשיו של האיש. פל

תי נהרג בגפ תי ואילו עבדאללה עזא יליד פל שניה . יהאד על אדמת אפגניסט'ל

יהאד 'כל עוד ה נהרגו תו כדי ג. למרות שלא נהרגו על אדמת מולדת, סמלי מופת

 .הִאסלא יכול לאמצ כדמויות לחיקוי

יהאד וביצע אותו בפועל 'כי אימ את תפיסת הג, קסא הועד כמיתוס בחמאסאל

יותר מכל אחד בדורו הצליח . צורה מעולה בעיקר בגלל יכולת הארגו וההתארגנות שלוב

ולבסו הצליח , קסא להקי תאי חשאיי שפעלו בסתר תו נקיטת צעדי מידוראל

                                                           
 .93' עמ, פה אוניברסיטת חיעבודת מוסמ , קסאדי אלעז א' שייח, )1995(, נחמ, טל  1
 .94' עמ, ש  2
יהאד שלא נכללת 'לעומת הג, כלולה בחמשת ִמצוות היסוד בִאסלא) העלייה לרגל('   מצוות החג3

 .במעמדה הִהלכתי' פחותה'ולכ נחשבת , בה



 76

הוא חינ את אנשיו ואמר לה שהמפקד צרי להילח וא למות ע . להוציא למערכה

 . להיכנע לבריטי והעדי למותועובדה היא שבקרב יעבד סירב, פקודיו

 

ומילוי מצוות ) 'עאל'( הדתיות הִאסלאמית קסא כדמות מיתוס מרכיבי הבחירה באל

הרלוונטיות האקטואלית כדמות בת , לוחמת הגרילה, הדוגמה האישית, יהאד כשאהיד'הג

 ההיבט הסוציאלי , היכולה לשמש מודל להזדהות) ולא היסטורית רחוקה(ימינו 

את , קסא הציבה כמטרה את גירוש הבריטיתנועת אל. נק, רות לדלת העההתחב

תיני היא ראתה . הצלת האר מחלו הבלהות הציוני והגשמת חירות ועצמאות לע הפל

תי יחידה אינטגרטיבית אחת שאינה ניתנת לחלוקה ושאי לנהל כל מו  בנוגע "בפל

ע . לכ צרי לאלצה לעזוב את הארבריטניה סללה את דרכה בכוח הנשק ו. לאדמתה

קסא לא ניהל לכ אל. אויב מדברי רק בכוח וכל ניסיו דיפלומטי נידו לכישלו מראש

היות . מחייבת הקרבה, יהאד'הדבקות בג, וקבע דר פעולה ִאסלאמית,  ע הבריטי"מו

 יזכה בסופו ,יהאד'אזי מי שמקיי את הג, יהאד הוא דבר מוכתב ומחייב את המאמי'והג

. יהאד'האד מקדיש את מאמציו וזמנו למע הג'המג, של דבר בניצחו או במות קדושי

קסא פעל לפי עיקרו זה ומכר חלק מרהיטי ביתו אל. הוא מקריב לש כ ג את כספו

אל. אלא של קיבו של אנשי, יהאד איננו מעשה של איש בודד'הג, לצור קניית נשק

 . זה וגייס ואימ חבורה של אנשיקסא פעל לפי עיקרו

אי . קסא כמיתוססאל העלה את מוטיב הנק הגור להערצת אלר איברהי אבו"ד

הוא מילא את המוסלמי . יהאד שנשע על האמונה הִאסלאמית'ספק שהוא סמל הג

קסא מעורר ומסמל ג את שאיפת הנק אל, אול. והיה מופת לדוגמה אישית, בגאווה

תיניבקרב א מדברי על כ במתקני הכליאה ומדברי על כ בבתי. נשי החמאס והפל

פני האחרי כי הוא היחיד המשלב באופ ברור בי קסא הועד כמיתוס עלאל. הספר

די גדודי עז א'כאשר . הצור לנקו על העוול והדיכוי הוא אפילו מעל לדת. הדת והנשק

 . הכל מחאו לה כטבח במערת המכפלה ביצעו פעולות נק אחרי ה' קסאאל

 

תיני מהווה דמותו של אל קסא סמל גבורה בקרב אנשי הַפְתח ובציבור הלאומי הפל

תיני על כי החליט לצאת למאבק מזוי נגד הבריטי והיהודי ע קבוצה קטנה ודלת  פל

תי הזר הלאומי אינו מדגיש את ההיבט הד. 1והקריב עצמו במאבק הזה, אמצעי

ואילו תנועת החמאס מעצימה במיוחד את הממד הִאסלאמי , קסאבפעילותו של אל

כי , קסא ִהנו חסר משמעות מבחינת החמאסמוצאו הסורי של אל. קסאבדרכו של אל

לעומת זאת הַפְתח . 'אומה הִאסלאמית'השייכות הלאומית מתגמדת לעומת השייכות ל

תיני במוצאו תיני הו. יעדי תמיד גיבור פל א הדי לגבי עבדאללה עזא ובנו שה פל

לדעת ארגו הַפְתח את זכר צריכי לכבד בעיקר . יהאד באפגניסט ונהרגו ש'שיצאו לג

תי ה נהרגו, האפגני  . כי למענ ולא למע פל

יהאד שלו כדר יחידה לפתרו 'קסא סמל בגלל תפיסת הגתנועת החמאס רואה באל

תי  זאת להנהגה הפוליטית של החמאס אי השפעה מלאה על הזרוע ע. בעיית פל

להתחזקות הפונדמנטליסטי יש השפעה . קסאהצבאית שלה הנקראת על שמו של אל

                                                           
 .77' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאדי אלעז א' שייח, )1995(, נחמ,   טל1
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וג לא השתתפו ,  ולַפְתח"ס התנגדו לאש"האח, לפני הקמת החמאס. על המיתוס

 בהתנגדותה מתמידה תנועת החמאס, 1987מאז פרו הִאנִתפאדה ב. במאבק המזוי

תינית' ול"לאש המצב . יהאד' גאבל מנהלי מאבק מזוי קשה בשטח ' רשות הפל

במקביל . לאחר שהַפְתח נטש את דר המאבק המזוי' הסכ אוסלו'השתנה עוד יותר מאז 

בגלל הבעייתיות , קסאחל פיחות בקרב החוגי הלאומיי במיתוס אל, כאמור, לכ

 .במסגרת תהלי השלו ע ישראל, קסאליסט כאלבטיפוח מיתוס של פונדמנט

 

עליה , במהל הִאנִתפאדה' קסאדי אלגדודי עז א'מעניינת סוגיית בחירתו של הש 

 קסא יש כוונת מכוו די אלמאחורי בחירת הש עז א: " דוד חכ בריאיו"אמר אל

חירתו היא יותר בחירה למרות זאת להערכתי ב. בפועלו ובתפיסותיו, בדמותו, באישיותו

תחושתי זו נובעת ג מכ שא אחד לא יודע . מאשר בחירה מוכתבת מלמעלה' שטח'של ה

לא הרהרו בבחירה ולא ערערו על הבחירה ולבסו שמו התקבע חזק : מי בחר בשמו

תינית בשו פרסו רשמי שאני מכיר אי התייחסות לנושא של בחירת . בתודעה הפל

בבעלות על קביעת הש הזה לזרוע , שא אחד לא מתהדר ג בדיעבדזה מעניי . דמותו

בדר . הרבה קרדיט לקובעה, ללא ספק, המבצעת של החמאס משו שקביעה כזו מקנה

 .1"אחמד יאסי' זה היה חייב לעבור את אישורו של השייח, האלימינציה

 

. ל קיצוניותובגל, קסא מהחמאסיותר מקורב למיתוס אל' יהאד הִאסלאמי'הג'ארגו 

, ואי לו מוסדות מוכרי, הוא אינו נושא אופי ציבורי, ג בנוי כמחתרת חשאית' יהאד'הג'

יהאד כדר פעולה אי 'בנושא תפיסת הג. מוסדות ועמותות, לעומת החמאס שיש לו הנהגה

 .קסאהבדל בי הארגוני הִאסלאמיי האלה לבי תפיסתו של אל

 

. ס ללכת בדר המאבק מזוי והקימו את החמאס"יטו האחרק ע פרו האינתיפאדה החל

כמי שהיה ג איש דת ובעיקר קרא , קסא כסמל וכמיתוסחמאס אימצה מייד את אל

תי'לג קסא הייתה בחירת החמאס בדמותו של אל. יהאד ונפל במסגרתו למע פל

שהיה דתי חוסייני למרות קאדר אלחמאס לא יכלה להעדי את עבד אל. בחירה טבעית

חוסייני בנו פייסל אל, קסא ובנוס לכהוא לא היה דתי כמו אל. יהאד'ונפל בקרב הג

יהאד 'גהחמאס אינה רואה באבו. וזה הפריע לחמאס, הינו איש ַפְתח בכיר ומשפיע בשטח

תינינוצר מצב שאל. סמל , כי ג הַפְתח מכיר בסמליותו, קסא הוא סמל של כל הפל

לַפְתח , יהאד בחיי'גאילו נותר אבו. האד הוא גיבור של הזר הלאומי בלבדי'גואילו אבו

, בירד, היו אפשרויות רבות אחרות לבנות מיתוס סביב אחד מגיבוריו שנפלו בביירות

 .קסא הייתה האפשרות הטבעיתאל, כאמור, לחמאס. בשטחי או בתוניס

 

 

 כרוזי הִאנִתפאדה

                                                           
115' עמ, דִוד חכ) 'מיל( "ע אל ריאיו  3  נספח 1 114. 



 78

ב להבעת עמדות ולמת הכוונה לאוכלוסייה הערבית הכרוזי שימשו ומשמשי כלי חשו

כ במהל שליטת , כ היה בעת שלטו המנדט הבריטי. כיצד לנהוג בִשגרה ובחירו

 .וכ בימינו, הימיישראל בגדה המערבית וברצועת עזה מאז מלחמת ששת

 הפכו הכרוזי לכלי תקשורת 1987 בדצמבר 9שפרצה בשטחי ב, במהל האינתיפאדה

, ה הופיעו בתדירות גבוהה והפכו לקוד התנהגות עבור האוכלוסייה. כזי יותר מבעברמר

שני הזרמי . פי הכוונת הכרוזי בִשגרת החיי ובמאבק נגד השלטו הישראלישנהגה על

ביטאו בכרוזי את תפיסותיה לגבי , הזר הלאומי והזר הדתי, הפוליטיי העיקריי

החזית , ַפְתח: "לאומי כלל את הארגוני העיקריי באשהזר ה. המאבק ולגבי פתרונו

תי תי והמפלגה הקומוניסטית , העממית לשחרור פל החזית הדמוקרטית לשחרור פל

תינית שהוציאה את ) "מל(' מפקדה הלאומית המאוחדת'אלה היו שותפי ל. הפל

 .1ייהאד הִאסלאמ'הזר הדתי התבסס על תנועת החמאס והג. הכרוזי בשמה

הכרוזי משקפי היבט מסוי של המאבק והאידיאולוגיה ונעשה בה שימוש  באישי 

ומכא חשיבות לבחינת מקומו ומיקומו של אל, ובדמויות על רקע אירועי היסטוריי

 .קסא בכל אלה

החמאס מרבה לעשות שימוש בדמויות ובאירועי היסטוריי הלקוחי ממסורת 

שמות של מצביאי .  את אופיו הדתי של הסכסו ע ישראלהִאסלא וזאת כדי להדגיש

ווליד גיבור קרב ירמו בשנת חאלד אב אל: מוסלמי המוזכרי לעיתי בכרוזי ה

הסולט הממלוכי , 1187איובי שגבר על הצלבני בקרב חיטי בשנת די אלצלאח א, 634

 .629בביזנטי בשנת טאלב שלח עפר אב אבו'וג, ביברס שא הוא לח בצלבני

תינית בת ימינו בוחרי כרוזי החמאס , כאשר מתייחסי בכרוזי להיסטוריה הפל

די עז א' כא הדמות הבולטת היא זו של שייח. להדגיש דמויות ואירועי בעלי אופי דתי

 .2קסאאל

לא : קסאשאהיד אלה ' היא 1988 של החמאס מנובמבר 31הכותרת של כרוז מספר 

רש , 1935 בנובמבר 19ב: "בגו הכרוז נאמר. 'זת בלפור כ להתקוממות המבורכתלהכר

ד חדש של גבורה , קסאדי אלעז א' השייח, המורה האזהרי, האד איש הדת'המוג

קסא אל... לאחר שגר לצבא הבריטי אבידות רבות, בנופלו חלל יחד ע קבוצה מחבריו

שיש לקיי שביתה כללית , הכרוז קובע". 1936קסא ניצו מהפכת אל, סמל ההקרבה

קסא די אלעז א' השייח, האד' לציו נפילתו של איש הדת המוג19.11.1988ביו שבת 

 .3וחבריו

 1947 בדצמבר שנת 25ב" מצוי כי 1988 בדצמבר 23 של החמאס מ33בכרוז מספר 

סייני כתגובה מעשית חוקאדר אלבידי הגיבור עבד אל' יהאד הקדוש'הג'הוקמו פלוגות 

הכרוז קובע כי יש לקיי מאבק ועימות ". 181' מס) "של האו(על החלטת החלוקה 

חוסייני זכה לִעתי לכינויי הערצה קאדר אלעבד אל.  לציו יו האזכור25.12.1988ב

 .4קסאדומי לאלה הניתני לאל
                                                           

, אביבתל,  הִאנִתפאדה ונשק הכרוזיאבני זה לא הכל , )1989(, ראוב, שאול ואהרוני,   משעל1
 .38 ו33' עמ, רביביהקיבו המאוחד

 .40' עמ, ש  2
 .259 ו198' עמ, ש  3
, אביבתל, הִאנִתפאדה ונשק הכרוזי אבני זה לא הכל , )1989(, ראוב, שאול ואהרוני,   משעל4

 .265' עמ, רביביהקיבו המאוחד
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יע צער על מותו של בו הב,  מטעמו51'  ִפרס החמאס את כרוז מס1989 בדצמבר 17ב

תי"עבדאללה עזא  אשר נהרג בפקיסט ) המרכאות נמצאות בכרוז המקורי" (יליד פל

תיני'יהאד האפגני ובג'ותמ בג הישראלי ' מוסד'ואשר לרציחתו אחראיי ה, יהאד הפל

 כמחאה 1989 בדצמבר 25הכרוז קורא לשביתה כללית ביו . והאימפריאליז האמריקני

יליד "ראוי לשי לב שעבדאללה עזא מכונה בהדגשה . בדאללה עזאעל מותו של ע

תי  .קסאכותרת שלא נית לכנות בה את אל, "פל

 בנובמבר כיו הסלמה 19" מכריז על 1989 באוקטובר 27 של החמאס מ49' כרוז  מס

די הלוח עז א, ועימות נגד הצבא ועדרי המתנחלי לזכר נפילתו כחלל של עאל הגליל

 ".1935אימא ודרש של מסגד חיפה ב, קסאאל

 הסתפק החמאס בקביעת יו הסלמה מיוחד לזכר 66' בכרוז מס, 1990 באוקטובר 31ב

 .1קסאדי אלעז א' נפילתו של שייח

תיניי , 1991בסו אוקטובר ' ועידת מדריד'לקראת כינוס  פרסמו הארגוני הפל

של חבש ' חזית'ִאסלאמי וגופי המקורבי לדיהא'ג, חמאס(שהתנגדו לתהלי השלו 

כרוזי חריפי מאוד בניסוח תו תיאור הרצ של המאבק , )של חוואתמה' חזית'ול

תיני מ קסא מופיע בכרוזי כמבשר הולדתה של אל.  עד לאינתיפאדה1920המזוי הפל

תינית ב  .1936המהפכה הפל

תייהאד ִהנו הד'אחד הדגשי בכרוזי הוא שהג בהקשר הזה . ר היחידה לשחרור פל

 "שהתנגד לדר המו, קסא בזמנוציינו אנשי החמאס את הדמיו לתפיסתו של אל

כדר להשגת הזכויות של , חוסייני ע הבריטיאמי אל' הפוליטי של המופתי חאג

תיני  31ב. יהאד'לדברי אנשי החמאס הדר היחידה להגיע לפתרו היא הג. הפל

, ב"בחסות מנהיגי ארה, לאומיתועידה בי, בירת ספרד,  כונסה במדריד1991טובר באוק

, הועידה כונסה לאחר מלחמת המפר. רוסיה ומל ספרד לפתרו המשבר במזרח התיכו

ו ובהשתתפות "בראשות הצבא האמריקני ונאט,  צבא הקואליציה1991בה הביס בפברואר 

את הצבא העיראקי , )כווית, סעודיה, ריהסו, מצרי(כוחות צבאיי ממדינות ערב 

תיני תמכו בסאדא חוסיי ומצב המדיני בזירה . בפיקודו של סאדא חוסיי הפל

 ). נוס על מצב הקשה מבית נוכח דעיכת האינתיפאדה העממית(ל היה קשה מאוד "הבינ

 . 'ועידת מדריד'להל שני כרוזי העוסקי ב

 יוצא בחריפות נגד ועידת השלו במדריד ונגד 1991בר  באוקטו29 מ80' כרוז חמאס מס

ודוחה כל " החזירי ורוצחי הנביאי, התרפסות בפני בני הקופי: "מה שהוא מכנה

תיני"הסדר ע  תי וזכויות הע הפל ' שייח"אחמד יאסי זוכה לכינוי ". גזלני פל

 ".ההתקוממות

 :הכרוז שב ומדגיש את עיקרי החמאס כלהל

תי מ הנהר ועד הי אדמת פ"  אדמת וַק ִאסלאמית ואי איש רשאי לוותר על גרגר ל

תי ויש לגייס לש כ את מלוא 'הג". "ממנה יהאד הינו הדר היחידה לשחרור פל

תינית הינה בעיה ִאסלאמית ולא רק ". "יכולתה של האומה הִאסלאמית הבעיה הפל

תיני תי שי, בעיית של הפל ". יכת לדורות המוסלמי הבאי עד ליו הדיבאשר פל

תי"הכרוז הזה מנסה להדגיש את  באמצעות שימוש מוגבר " ִאסלאמיותה של פל

                                                           
 .64' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאדי אלעז א' שייח, )1995(, נחמ,   טל1
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הכרוז . 'ועידת מדריד' נגד  1991ודרשות במסגדי במהל חודש נובמבר , ברמקולי

ותו של ל לציו יו מ"יש לקיי יו הסלמה נגד כוחות צה) 1991( בנובמבר 20ב: מנחה

 .1935קסא בשנת די אלעז א' האד שייח'המג

 באוקטובר 28הופ ב' ועידת מדריד'פרסו נוס מני רבי שעסק בהתקפה חריפה על 

חבש ' ורג'של ג' החזית העממית, 'י גופי סטודנטי המזוהי ע החמאס"במשות ע, 1991

 .1של נאי חוואתמה' החזית הדמוקרטית'ו

תיניהכרוז מציי את הרצ  ועבור למאורעות 1920החל ממאורעות ,  במאבק המזוי הפל

תיני3 שבִגנ ִנתלו 1929הדמי ב תינית ע"אח.  פל י "כ התעצמה ההתנגדות הפל

תינית בשנת די אלהשאהיד עז א  1936קסא שמותו בישר את הולדת המהפכה הפל

מחמד ויוסו אבו ' חאגרחי אלעבד אל, סעדיפרחא אל: י הקסאמי הקדושי"ע

בפיקודו של שאהיד ' מקדסיהאד אל'גאל'בהמש מאזכר הכרוז את גדודי . 2דורה

מציי , בהמש". הבגידה הערבית"חוסייני אשר נפל חלל בגי קאדר אלהקסטל עבד אל

תינית באמצע שנות השישי , הכרוז בראשות ) במאה העשרי(את תחילת המהפכה הפל

 ומלחמות 1975מלחמת האזרחי בלבנו ב, 1970ב' ספטמבר השחור'ועי את איר, הַפְתח

 . עד לאינתיפאדה1982 וב1978ישראל בלבנו ב

 . במדריד" ועידת הכניעה"בהמש לכ תוק הכרוז את 

 שנות אינתיפאדה מעלה את 7 כרוזי שהופצו במהל 200ניתוח תוכ של למעלה מ

י הזר הלאומי והחמאס ואשר יש בה כדי "קסא עהביטויי והכינויי שהודבקו לאל

המכתיב את ההתייחסות אל מיתוס , להביע את האידיאולוגיה והקו הפוליטי של כל גו

משתמשת ) הזר הלאומי בראשות הַפְתח(' המפקדה הלאומית המאוחדת'. קסאאל

ה חילוניי ופלורליסטיי ומעט במונחי דתיי שחוב, בעיקר במונחי לאומיי

קסא כדי לתמו במאבק הביטויי נועדו להאדיר את אל. י כל מוסלמי"להזכיר ע

להשיג את ) במאה העשרי(המזוי שאומ כתפיסה מרכזית של הַפְתח בשנות השבעי 

תיני ולעודד צעירי להתגייס למאבק ואלה הביטויי העיקריי כלפי . אחדות הע הפל

אנחנו צאצאי אל", "חלו המאבק המזוי): "גילפי סדר כרונולו(קסא שהופיעו אל

הקסאמי ", "1936הוי ע ההתקוממות הצומחת משורשי המולדת מאז שנת ", "קסא

קאדר קסא ועבד אלעמ של אל, עמנו הלוח", "מסמלי ההקרבה והשחרור, החדשי

תיני", "מני הרובה נגד העריצות", ..."חוסייניאל  .3"להלוח הגדו", "הלוח הפל

 

קסא החמאס מטבע אמונתו ודרכו משתמש בביטויי ִאסלאמיי מובהקי בקשר לאל

סמל ", "איש הדת", "המורה האזהרי", "האד'מג",  "שאהיד "שהבולטי בה 

בחמאס ". דרש המסגד", "אימא", "עאל הגליל", "1936ניצו מהפכת ", "ההקרבה

החמאס מובילת המיתוס , נהפו הוא. אי החלשה בליבוי המיתוס בכרוזי ובפרסומי

תיני בכל הכרוזי מטע . מובילה אותו ג בכרוזי ובהבלטה יתרה, במחנה הפל

נעשה , קסא או תאריכי אזכור אחריהחמאס שהופצו סמו למועד יו מותו של אל

                                                           
 .69' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאדי אלעז א' שייח, )1995(, נחמ, טל  1
1939קסא ונהרגו במהל מאורעות יית אל  השלושה ִנמנו על כנופ2 1936. 
 .72' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאדי אלעז א' שייח, )1995(, נחמ,   טל3



 81

ונקבעו הנחיות מיוחדות , שימוש באות ביטויי הערצה לאיש כפי שבאו לידי ביטוי עד כה

 .קסאלהתנהגות האוכלוסייה בהקשר לאל

 של 2001 בירחו נובמבר 1קסאמעניי לציי את ההתעלמות מיו האזכור השנתי לאל

 של 2001ובגיליונות נובמבר , היוצא בלונדו' מוסלימהפלשתי אל'ביטאו החמאס 

הנחוש בעיצומו של הִמרד . היוצא בעזה' אלריסאלה '2שבועו מפלגת ההצלה הִאסלאמית

כאילו נדחק ; של כוחות הביטחו הישראליי אחר ראשי ארגוני הטרור הִאסלאמי

קסא הופנמה הנחלת מיתוס אל, או שמא. המיתוס ההיסטורי מפני הבהילות הקיומית

 ?עד כדי אי צור פורמלי בציו המועד

 

 יהאד הִאסלאמי'ארגו הג

 סמל ומופת והפיכתו לאבי קסא לרמה הגבוהה ביותר מבחינתהארגו שהעלה את אל

תינית המזוינת תיני'הג'היה , המהפכה הפל יהאד הִאסלאמי 'הג'. 'יהאד הִאסלאמי הפל

תיני ' ר פתחי שקאקי ושייח"י ד"ע) במאה העשרי(הוק בראשית שנות השמוני ' הפל

שניה אנשי רצועת עזה שפעלו במשות בשנות השישי והשבעי . עזיז עודהעבד אל

לא היו קיצוניי מספיק , לטעמ, ס"האח. 'האחי המוסלמי'במסגרת , יבמצר

תיניוהתרחקו מהסכסו הישראלי שקאקי ועודה גרסו שיש להקדי את שחרור . פל

תי לחינו לִאסלא צרי לדלג על השלבי המוקדמי וללכת ישירות , כלומר. פל

תיני. יהאד'לג  . ג את הממד הדתיה ביקשו להוסי למאבק הלאומי הפל

יהאד הִאסלאמי הושפע יותר מכל תנועה ִאסלאמית אחרת בישראל ובשטחי מ 'הג

בהגיע לרצועת עזה בשנות השמוני הקימו . 1979המהפכה האיראנית של חומייני ב

תורת הארגו .  פתחו בפעולות טרור נגד ישראל1988השניי תאי חשאיי ובשנת 

בהנהגת עבדאללה שאמי ובראשות , מפקדת הארגו. 1988 מפורטת במצע שהופ בדצמבר

ובעקבותיה , 3 ביצע הארגו פעולות טרור קשות1994ב. נמצא בדמשק, ר פתחי שקאקי"ד

 . במלטה1995ר שקאקי ב"חוסל ד

, קסא בחינו הנית לאנשיונות ביטוי להערצתו את אל' יהאד הִאסלאמי'הג'ארגו 

יהאד 'מצע הג'ביטוי נאמ ונמר נית ב. י אחריבכרוזי האינתיפאדה ובפרסומ

קסא הוא אל.  בשטחי בתו שנה לפרו האינתיפאדה1988שהופ בדצמבר ' הִאסלאמי

יהאד הִאסלאמי 'תנועת הג: "'הקדשה'הש הראשו המופיע במצע כבר בפתיחה הנקראת 

. 'יהאד'יחי הג ':מניפה היו את דגלה בהכריזה, יהאד ִאסלאמי ממוש'שהיא המש של ג

והיא פרי המאבק הִאסלאמי המר של , בנא וקטבאל, קסאבדמה שוכני אל ז . מאה 

דברי אלה מדגישי את רצ ". היא שמה את כל כובד משקלה במערכה נגד האויב

קסא אל. קסא לאור המאה העשרייהאד שמבטא אל'המאבק הִאסלאמי ורעיו הג

וע אחד , בנאחס אל', האחי המוסלמי'סד ארגו מוזכר במצע בנשימה אחת ע מיי

בפרק המתאר את התפתחות . מגדולי המהפכני בִאסלא בדורנו סייד קטב המצרי

תי'הג' שני רבות לאחר הניסיו הִאסלאמי החלוצי : "נאמר', יהאד הִאסלאמי בפל

בי המפעל שהצית את פתיל המאבק בי הִאסלא ל, קסאדי אלעז א' בהנהגת השייח
                                                           

 .קסא והאירוע עבר בקול דממה תקשורתי שני להריגת אל66 מלאו 20.11.2001  ב1
 .  מפלגת בת של החמאס2
 .דרוליד כפר' אגד'ליד ובאוטובוס בית  כולל פעולות פיגועי התאבדות ב3
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". יהאד הִאסלאמי'נולדה תנועת הג(...) , במקו המרכזי של המאבק ביניה, הערבי

, יהאד הִאסלאמי איננה בגדר קריאה חדשה'תנועת הג: "באותו פרק קובע המצע, בהמש

המהפכ המוסלמי , היא היענות לקריאה של חלו התנועה הִאסלאמית המודרנית(...) 

די והגשמת התקוות הגדולות שלמענ שפ דמו החלל עז א, 1אני'אפעדי אלמאל אל'ג

הדבקות בחובה והשתחררות מכבלי ': היא נושאת את רוחו ועקרונו. קסאאל

 ".בנאכש שהיא מפעלו של האימא חס אל' תנועה קסאמית'במהותה היא . 'האפשרות

תייהאד הִאסל'הג'קסא הפ לא רק לאבי אל' יהאד הִאסלאמי'הג'בעיני  ' אמי בפל

אלא ג מהפכ ומתק , יהאד על המערב הכופר והציונות אויבת הִאסלא'שהכריז ג

מי שלח נגד עריצות חברתית ונגד המשטרי וההנהגה הערבית הרקובה כמו חס , חברתי

 .2סייד קטב ואחרי, בנאאל

בי זו של יהאד של הארגו ל'י המצע נית לקבוע שקיימת זהות ברורה בי תפיסת הג"עפ

 ".'תנועה קסאמית'אנחנו : "כפי שצוי מפורשות, קובע' יהאד הִאסלאמי'הג'. קסאאל

תינית, כארגו קט יחסית' יהאד הִאסלאמי'הג'חלקו של  הוא , ִאסלאמית/בתקשורת הפל

מופנות כול , קסאכולל אלו המתייחסות לאל, אול ההתבטאויות הקיימות, מצומצ

 .קסא מדי שנה מקדיש הארגו דברי מיוחדי ביו מותו של אל.אל הרובד הריגושי

 58: "...קסא שנה למותו הקדיש כתב העת של הארגו דברי נרגשי לאל58במלאת 

תהלי השלו . (...) ני'מתמזג דמ ע הד שנשפ בחברו וג, שני אחרי מות ביעבד

קסא צלו על כל נפילתו מטיל אל שני לאחר 58. קסא מחדשהוא ניסיו להרוג את אל

ביו . דל'פרדסי אשדוד ומג, ענזה, ומגיע לדמרה, רחבי המולדת וחודר לכל בית ושכונה

קטב דור הוא הדור של אל. החיי והמתי, הזיכרו לנפילת נוכחי כל הקדושי

 ".הזיכרו מזעיק את כולנו לתהילה ולנק. 3ואסלמבולי

 

קסא הִאסלאמי יהיה הגו הראשו שיאדיר את מיתוס אליהאד 'נית היה לצפות שהג

בעוד שתפיסת החמאס , יהאד הִאסלאמי קיימת תפיסת שילוב של לאומיות ודת'מפני שבג

תי ִאסלאמית'היא  תי ערבית'ולא ' פל יהאד הִאסלאמי לעומת זאת הינ 'אנשי הג. 'פל

תי בעיניה היא מולדת ער, ערבי לאומיי דתיי בהדחקת הפ . בית וִאסלאמיתופל

האד'תנועת החמאס מעוותת את דמותו ומציגה אותו כמג, קסאלאומי של אלהערבי

תי המוגדרת ע יהאד 'הג'. י החמאס כאדמת וַק קדושה"דתי וכדג למשחרר אדמת פל

קסא ביטא בכרוזיו יהאד של אל'מתו תחושת קרבה מיוחדת לתורת הג' הִאסלאמי

צוניי מאוד וכמו יתר הארגוני ניצל ג את הכרוזי למת הנחיות לציבור ניסוחי קי

לציי ' יהאד הִאסלאמי'ג'קרא ה, 1990 בנובמבר 2בכרוז מטעמו מתארי . מנקודת ראותו

 20קסא בשביתה כללית שתתקיי בדי אלעז א'  למותו של שייח55את יו השנה ה

קובע ' יהאד הִאסלאמי'ג'ה. קסא בקרב יעבדהוא תארי מותו של אל, 1990בנובמבר 

  יו  1935 בנובמבר 20בכרוז שהתארי האמיתי לפרו המהפכה הִאסלאמית הוא יו 

 .קסא ביעבדנפילתו של אל

                                                           
תאולוג ִאסלאמי שחי בתחילת המאה העשרי  הוגה דעות ואני 'אפעדי אלמאל אל'ג  1

 .במצרי
107' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאדי אלעז א' שייח, )1995(, נחמ, טל  2 106. 
 .6.10.1981אדאת ב רוצחו של הנשיא המצרי אנוואר סאסלמבולי   3
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 התנועה הִאסלאמית בישראל

, )במאה העשרי(התנועה הִאסלאמית של ערביי ישראל הוקמה בתחילת שנות השמוני 

התנועה שואפת ליצור חברה דתית המושתתת על . זי בִמגזר הערביומאז הפכה לכוח מרכ

תינית . חוקי הִאסלא הזהות האידאולוגית בי התנועה הִאסלאמית לחמאס הפל

. פוליטי וחומרי של חברי התנועה בישראל לאחיה בגדה וברצועה, הובילה לסיוע מוסרי

ראל לומדי במכללות רבי מערביי יש. ביטאו התנועה בישראל משמש שופר לחמאס

תינית  בעבר נחשפו לא פע קשרי טרור בי ). חברו ושכ(הִאסלאמיות ברשות הפל

 .1התנועות ופעילות בתחו המימו הפיננסי והעברות בנקאיות

ראאד ' על יחסה של התנועה הִאסלאמית בישראל נית ללמוד מהתבטאותו של השייח

בתנועה ' הפלג הצפוני'(למי בישראל המנהיג הדתי החשוב ביותר של המוס, סאלח

סאלח איננו מכיר ' השייח. פאח לשעברוראש עיריית או אל) הִאסלאמית בישראל

תיני מ  1948במוסדותיה של מדינת ישראל ודוגל בזכות שיבה מלאה לפליטי הפל

לדבריו . הִאסלאמית) ההלכה(ובכינונה של מדינה ִאסלאמית בה יוחלו חוקי השריעה 

אני אינני מכיר בישראל . ראל נהפכה למציאות פוליטית שלא נית להתכחש להיש"

, היישות הישראלית לא הצליחה עד עכשיו להתאקל. כמדינה תרבותית או דמוקרטית

תיני  .2"לא במעגל הערבי ולא במעגל הִאסלאמי, לא במעגל הפל

 

הוא  ,3פאחבאו אל' מננוהמכו למחקרי בני ז'ראש , אבר'גר איברהי אבו"בריאיו ע ד

. די אל קסא כסמל נבעה מהיותו לוח שהתנגד נמרצות לכיבושאמר כי הבחירה בעז א

) המעיד על מאבק מוסלמי חוצה גבולות(מוצאו הסורי , העובדה שנהרג בקרב, המיליטנטיות שלו"

בור א"אמר ד, "כל אלה הפכוהו לדמות המאחדת את כלל המוסלמי בחזית אחת מלוכדת

המטרה בבחירתו היא להציג לצד השני את ההתנגדות המזוינת בשטח ובמקביל ליצור . "אבר'ג

תיני להתגייס למאבק תיני כי שחרור אדמת ייתכ . תמרי לפל בחירתו נבעה מאמונת הפל

לא , אישית. מאמרי או הטפות תאורטיות, רק במאבק מזוי ולא בדיבורי בכלל  י  אנ

א של  ו  בדרכ ו, קסאלמאמי  של י  בדרכ בפתרו  ל  ג דו י   אנחנו חיי במצב .אנ

ולמרות זאת ישנ קווי , המדינה שלנו נלחמת בע שלנו", אבר'גר אבו"הוסי ד, "מסוב

תינית למאבק מיתוס אל. יעברואדומי וגבולות בל קסא מפרנס את המוטיבציה הפל

אמית היא להשפיע ככל האפשר מטרת האסטרטגיה של התנועה הִאסל. בישראל נגד הכיבוש

 ".קסא על בני הנוער להתגייס לשורותיהבאמצעות מיתוס אל

 

 

 

תינייאל    .                          9 ראי היסטוריוני פל ִ  קסא 

 

                                                           
 .2' עמ, 11.9.2001,  שעות24 ידיעות אחרונות , "התנועה האחות של החמאס", רוני,   שקד1
22' עמ, 26.10.2001. מוס האר". דבר הִאסלא הישראלי. "לאל'ג,    בנא2 18 
106' עמ, אבר'גר איברהי אבו" ריאיו ע ד 1  נספח 3 102. 
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החלו הכתיבה והפרסו המחקרי של ספרי ומאמרי ) במאה העשרי(בשנות השמוני 

תינייקסא במוסדות מחקר אוניברעל אל ההיסטוריוני השוני . 1סיטאיי פל

אל. קסא ג מתו זווית ראיית הפוליטיתהתייחסו במגמתיות אל דמותו של אל

ג נאומיו ודרשותיו לא תועדו . קסא עצמו הותיר בִעזבונו רק ספרו קט בענייני דת

תיני התבסס בעיקרו על שניי מאנשי כנופייתו שעדיי. בכתב  חיו בשנות התיעוד הפל

 .2 סובחי יאסי משפרע ובדואי מהכפר קבלא בשומרו שהשתת בקרב יעבדהשמוני 

קסא לא טעה בשיקוליו כאשר החליט לצאת ליעבד ע מספר  סבור שאל3נויהוג' עגאג

כדי , מתו אמונה וביטחו ליפול חלל, קסא העדיאל. נשקמועט של אנשי וכלי

ואמנ . וכדי לתת דוגמה אישית התואמת את תוכ הטפותיו, שימשי לחיות ברוח הע

תיני באר ואל הוא . קסא בישר את  תחילתה של המהפכהמותו זעזע את הציבור הפל

קסא באומרו שא היו לו כס ונשק הוא היה הופ למנהיג דוגמת מסכ את לקחי אל

רות שהיק המהפכה למ. אטרש בסוריהחטאבי במרוקו או לסולט אלכרי אלעבד אל

תי, שלו היה מצומצ קסא אל: "הוא נותר חלק ממיתוס התהילה בהיסטוריה של פל

תינית שאורו משלי על כל הדורות , נותר כוכב מבריק בהיסטוריה של המהפכה הפל

תיניי ומאיר את הדר לכל הנאמני שהחירות לגביה היא חסרת ער א היא , הפל

 .המולדתאיננה קיימת באדמת 

קסא הייתה הצעד המהפכני המרוכז הראשו באר סובחי יאסי גורס שתנועת אל

 .שביטא את השנאה לבריטי ושימש דוגמה לאחרי

 

קסא הגדיל את החופש הפוליטי של  מציי שמותו של אל4סתאר קאסר עבד אל"ד

תינית באר ואיל אותה לצמצ את התקרבותה לבריטי תו גר ג מו. ההנהגה הפל

מנהיגי אלה לקחו על עצמ לעצב . להופעת מנהיגות פוליטית מקומית במקומות שוני

קסא בערי אנשיו של אל. ויישובי נוספי, בחיפה, כרבטול, ביפו, בשכ, את האר

תיניי המשיכו לשאת נשק והמשיכו אחרי מותו בדר הג ה ניסו . יהאד'ובכפרי הפל

בפועל ה הצליחו להפו את אזור .  שתפרו מהפכה סוחפת בארלגייס רבי בתקווה

פעולות הקסאמי . הצפו לזירת פעילות צבאית נגד החיילי הבריטי ונגד הציוני

במידה רבה מדוע לא נכנעו ערביי הגליל לאיומי ולטרור שנועדו , לראייתו, מסבירות

תיני עובדה היא שמקרב תושבי. 5 את האר1948לאלצ לעזוב ב  הגליל ברחו פחות פל

 .מאשר מיתר האזורי

 

דראסה פי חיאת א: ורה'אל ועי ואלת' מבטא בספרו 6ר סמיח חמודה"ההיסטוריו ד

, להשקפתו. יהאד הִאסלאמי'את העמדה  המהפכנית של הג' קסאדי אלעז א' שייח

                                                           
106' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאדי אלעז א' שייח, )1995(, נחמ, טל  1 104. 
3' עמ, ש  2 2. 
אל 'חי בירושלי ושימש נציגו של העיתו המצרי , לבנוני עיתונאי דרוזי נויהוד' אג'עג 3

 .'אל אסתקלאל'היה ממקימי מפלגת . 'אהרא
 .שכ ומזוהה ע תנועת החמאסאח ב'נג מרצה באוניברסיטת אל סתאר קאסר עבד אל"ד  4
לא הצליח לפלוש ) סורי או לבנוני( מתעלמת מכ שצבא ערבי 1948  עמדה זו כלפי ערביי הגליל ב5

 .ומשו כ ג לא התנהלה לחימה בגושי ההתיישבות הערבית בגליל, לגליל
 .'לאמייהאד הִאס'ג'זית ברמאללה המזוהה ע ה מרצה באוניברסיטת ביר ר סמיח חמודה"ד  6
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לו דגלה ההכרה האידיאולוגית ש. פונדמנטליסטיתקסא הייתה דתיתמהפכתו של אל

תפיסת . המהפכה נועדה להיות מהפכה עממית רחבה של הע. בחזרה למקורות הִאסלא

יהאד למע 'הגקסא תוגש באמצעות של אל) ורה'תאל(והמהפכה ) ועיאל(ההכרה 

 .האל

קרא לשיבה אל , שבו לימד' הספר אלבורגבבית. קסא הטי לדר זו בכל מקואל

הוא נהג . והזהיר מסטייה מחוקי הִאסלא, ) המקורימנהגי הִאסלא(לימודי הסל 

איובי די אלהספר הצגות על קורותיו של המצביא המוסלמי צלאח אלקיי בבית

בדרשותיו הטי כי . יהאד כאחת הנעלות בִאסלא'ובנאומיו חזר והדגיש את מצוות הג

המתי ואל תחשבו את : "נחשבי חיי במות) מסתשהדו(המתי על קידוש הש 

 .1"אצל ריבונ יקבלו שכר. כי חיי ה, למע האל למתי

. י אסטרטגיה כוללת"כי א עפ, קסא לא פעל רק מתו התלהבות וכוונות טהורותאל

האסטרטגיה שלו התבססה על הנחת המוצא שהאימפריאליז המערבי מתבסס על כוחו 

על כ אי מנוס . תכדי לכבוש את המולדת הִאסלאמית ולהרוס את החברה המוסלמי

 .יהאד' ג–מעימות מזוי נגד המתבסס על צדק 

 :קסא הבי שאת העימות נגד האימפריאליז יש לבצע בשלושה מישוריאל

 .חזרה לדת, חיסול הבערות, לימוד,  הטפה המישור הדתי .א

 . פעילות ותעמולה בקרב ההמו ובאיגודי המקצועיי מישור החברתי .ב

 .יהאד' ארגו צבאי וג באיהמישור הצ .ג

 

תי כדי להתחיל את לאחר כישלו המהפכה בסוריה נגד הצרפתי עבר אל קסא לפל

בעוד שגורמי , קסא הגדיר את בריטניה כאויב המוסלמיאל. המהפכה מחדש

אפשרות ' לאומיי'מנקודת ראות זו ראו ה. לאומיי רבי ראו ביהודי את האויב היחיד

 . ע הבריטילהגיע לברית

קסא המתי לתנאי מתאימי שנכו שאל, מעיר המחבר, אשר לעיתוי פרו המהפכה

יצירת . 1929כ למשל הוא לא נטל חלק בהתקוממות , א היו לו ג היסוסי רבי

תי הייתה תנאי להצלחה קסא הצליח להקי אל, ואול. מוקדי מהפכניי בפל

הניסיו לפרו אל . ה היה עקב אכילס באסטרטגיה שלומוקדי כאלה רק בצפו האר וז

. קסא שאולי הייתה יומרנית בשעתועיר כחיפה הינו הוכחה לשאיפתו הגדולה של אל

 .זה בוודאי היה משפיע על כל המפעל היהודי באר, טוע המחבר, אילו הצליח ניסיו כזה

תינית ואת אל המריבות ביניה ופנה קסא עק את ההנהגות הפוליטיות בזירה הפל

תיני .  פועלי ואיכרי עניייהאד 'לאותו כוח המסוגל לבצע ג כ ג שימש הכפר הפל

 .כבסיס לפעילות וליציאה לפעולות

אלא ייצג זר , קסא לא הושפע מ הדעות הפוליטיות הרבות ששררו בזמנו באראל

הוא חי . נהגות האחרותמקורי וקונסטרוקטיבי שהצליח לגבור על חוסר האוני של הה

ניסיונו הוכיח שהמוסלמי . בתקופה היסטורית שהייתה מעל ליכולתו של כל מנהיג בודד

                                                           
עז א' שייח, )1995(, נחמ, טל: מתו. קסא נהג לצטט ונכתב על מצבתו  פסוק מהקורא שאל1

 .109' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאדי אל
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בתנאי שתתקיי הנהגה ִאסלאמית בעלת , למרות כל דיכוי, מוכני לחלוטי להקרבה

 .הכרה

תינית שרוב הנהגתה הייתה חילונית , למרות המגמות ששררו בתנועה הלאומית הפל

קסא לשנות את דרכה של התנועה הצליח אל, פתרו פוליטי ע בריטניהששאפה ל

הלאומית באמצעות מהלומה חזקה ולהסיטה לכיוו המאבק המזוי נגד המנדט הבריטי 

קסא היה די אלעז א' שייח: חמודה מסיי את ספרו בהדגשת המסקנה. והציונות

תינית המזוינת  .אביה האמיתי של המהפכה הפל
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 ניתוח הִממצאי

 

תינית מפני שהיה המנהיג הראשו די אלעז א מורשת הפל ַ קסא הפ לדמות מופת 

תי'דתית מגובשת ונהרג בהקרבת חייו בגשכונ תפיסה לאומית במסכת . יהאד למע פל

נסיבתיי והחיצונייאישיותיי חייו התמזגו בתמהיל מדויק כל המרכיבי הפנימיי

. י ממד המוות"עוצמה מיוחדת ומאגית מוקנית למיתוס ע. הנדרשי ליצירת דמות מיתית

הינו מוטיב , על פחדיו הקמאיי בתרבות האנושית, הטוטאליות הסופית של המוות

. ובמיוחד כשמוות זה נתפס כהקרבה דתית מקודשת, אמוציונלי משמעותי ביצירת מיתוס

ָר מהתכונות המנהיגותיותקסא ניח באל שהפרספקטיבה , אריזמה סוחפת וק

תיני נית לומר , על דר הֶאלימינציה. ההיסטורית מקבעת את מעמד בתולדות הע הפל

מקרי את הממשות והעוצמה של , ובמיוחד באחרית, שדווקא כישלונו החרו בחייו

 .הדגלי האידאולוגיי שהני בחייו

תינית נערצת וסמל למאבק קסא הוא הפ לדמות לאומיתאלמייד לאחר שנהרג  פל

אול . ונגד היהודי בפרט, בכלל) בריטיהצרפתי(הִאסלאמי נגד השלטו הקולוניאלי 

חה, באותה המטאוריות בה דר כוכבו רק לאחר למעלה . הוא ג נמוג בי הִשכחה וההש

מיתוס הנידח בפרו ורוח עזה ה, מיובל שני נגאלה דמותו מתהו הנשייה ַ ופחה 

מנת עלאלא קרמה עור וגידי , החייאת המיתוס העזוב לא צמחה יש מאִי. הִאנִתפאדה

בני י  נטי ו רלו אינטרסי  ילשרת  נ ו הרעי יעוד  לי ו ו  נ לזמנ  .תוק 

ִמשתֶנה . קסאנטמע במיתוס אל,  ההיסטוריהתזמו גור , אפשר שִנדב מיתי נוס

מנתב , עצמו' מיתוס'אשר בדומה להגדרת ה, נגיע כאחדשי ובלתימוח,  חמקמקהעיתוי 

דמות אחת . ומזֵמ לצומת אחד את כלל שחקני המערכה כמו בהשגחתה של יד גורל נעלמה

, )המאה העשרי מקצה לקצה (הזמ בה מתגלמות האחדויות הדרמטיות הקלאסיות 

תיאר ישראל  (המקו  ).דברי ימי המאבק (העלילהו)  פל

ג , נדרשי לא פחות מחסידיה המושבעי, ייתכ שלקיבוע דמות מיתית. ועוד הערה אחת

. קסא במתת מלוא חופנייג במרכיב זה התבר מיתוס אל, ואכ. יריביה מבית ומחו

תיניי"קסא שנדחק בחייו לקר זווית ולמבוי סתו עדמותו של אל שלא , י יריביו הפל

זרחה באור יקרות בעיני מעריצי , י למחיקת ִזכרו ומורשתובחלו במסע מגמתי ושיטת

 .כאשר שמ של יריביו נמחה משכבר, דרכו

מעלליו ודרכו הרצחנית העצימו את . שנואי נפשו, היא הנותנת ג באשר לאויביו היהודי

 .ישראליתהשתקפות דמותו בהוויה האר

 

 

 נופלי ההולכי ראשונה

במאז , קסא ועשיותיו תיטה הכ דרכו של אלייתכ שבשקלול כולל של תוצאות

דווקא בגלל ההתפתחויות שגר ברחוב לאו; קסאלחובתו של אל, הפלשתיני

תיני א בקרב הציבור . אלא בגלל השלכות פעילותו על התפתחות כוח המג העברי, הפל

תיני הצליח אל ת שפרצו במלוא עוצמ, קרקעייקסא לחולל זרמי געשיי תתהפל
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הרי שבתנועה הציונית הוא הצית עמוד אש וענ לאומי , רק שני דורות לאחר חיסולו

 . שהתלקח והתעצ בהליכתו לפני המחנה כבר בימי חייו
 

ראש המחלקה , חיי ארלוזורוב בנהלל ספד 26.12.1932בהלוויית יוס ודִוד יעקובי ב

ֵ דִוד, המדינית בהסתדרות הציונית תלמיד לבית ,  שלשו א ב לאביותמול, ילד זה: "ַל

ידנו קצרה . כל הע מבכה את הקורב. לחייל בצבא החזית,  נהפ לבנה של התנועהספרו 

שכוונת לא גֵנבה , חוליה היא בשלשלת הפשעי. מלעמוד בפני האויב הבא מהמארב

נו ידעו המתנקשי שלא יזיזו אותנו מהדר שא. רצח לש רצח, כי א רצח וד, וגֵזלה

. 'כש שאי טע לחייה, אי טע למות'א ש , ג בגולה נשפ ד יהודי. הולכי בה

ייהפ הצער לִמשנה כוח . כי רומזות לנו מולדת וחירות, פה יש טע לחיי וטע למוות

שנרצח א הוא כעבור שנה והפ , חיי ארלוזורוב". 1וחיֹה נחֶיה, הע בחר בחיי. ורצו

קסא היה המנהיג הציוני הראשו שהעלה את אל, רי ימי היישובלתמרור מדמ בדב

 .לליגה הלאומית הבכירה
 

הוא , יוס בהלוויית הסמל משה רוזנפלד בקיבו תלחיי שטורמבדברי ההספד של 

חבר ', השומר' איש חיי שטורמ ". נופלי ההולכי ראשונה "טבע את סיסמת היישוב 

 בעלותו 1938נהרג כעבור שנתיי ב, יטחונית המוכרת בעמקחרוד והסמכות הבקיבו עי

שנהרג במלחמת העצמאות , בנו משה שטורמ, חיי שטורמ. 2שאעל מוקש בבקעת בית

חיי שטורמ ואמיר ברי שנהרגו במלחמת ההתשה , ונכדיו, 3ח על מורדות הגלבוע"בתש

)1970  . בפנתיאו הגבורה הישראלי צירפו את הש שטורמ כער , בחזית המצרית) 1969
 

כור לא אחר , כחודש לאחר דברי ההספד של חיי שטורמ על קברו של משה רוזנפלד

המיתוס המכונ של , חיאת פרשת תל, מנהיגה של התנועה הציונית, גוריודִוד במאשר 

 2י ב"גוריו בישיבת מרכז מפאבדברי שנשא ב. קסאבפרשת אל, התקומה הציונית

ִהנו , תוצאות חשובות, לדעתי, דבר שקרה בזמ האחרו ושיש לו: " אמר1935צמבר בד

בפע . 'חיתל'שיש לערבי מעי , זאת היא הפע הראשונה. דיעז א' עניי הריגת השייח

יהיה גור , וזה בלי ספק, הראשונה ראו הערבי שנמצא איש שמסר את נפשו על רעיו

זה יית לערבי כוח מוסרי שחסר . בכל אופ לנוער, ביחינוכי גדול מאוד להמוני הער

אי ספק שהמעשה הזה יעורר עכשיו . זוהי האחיזה המוסרית הראשונה שלה. לה

 .4.."ניסיונות טרוריסטי חדשי
 

, נקלע בנערותו לזירת ההתרחשות בביתו בנהלל, דמות מיתית בפני עצמה, משה דייג 

הוא גולל את השפעת התעוזה הערבית . קסא את חותמהוג עליו הטביעה דמותו של אל

קסא מקרה אל: "קסאעל תפיסתו המתעצבת בתחומי הביטחו והתייחס לאירוע אל

אז הבינותי שיש . היה הפע הראשונה שהכנופיות קיבלו בעיניי צביו של מסגרת לאומית

יאליסטי איד; הקסאמייה היו ממש צדיקי באופ אישי. לה מוטיבציה לאומית

 .5"יוצאי מ הכלל

                                                           
 .370' עמ, ע עובד, אביבתל, נהלל, )1947ז"תש(, יוס,   שפירא1
כשיצאו לאתר את , סנזו וחיי אטקיר דוד מו"ח ע ד"ח אלול תרצ"  חיי שטורמ נהרג בי2

 .חיינקודת ההתיישבות המיועדת לקיבו מעוז
252' עמ, חרודעי, חרוד קוב זיכרו לבני עיבני , )1949ט"תש(, זרובבל,   גלעד3 209. 
 .531'עמ, משרד הביטחו, אביבתל, כר שני, זיכרונות, )1972(, דִוד, גוריו  ב4
 .120' עמ, שוק, אביבירושלי ותל,  ביוגרפיהמשה דיי , )1972(, שבתי,   טבת5
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 קסאעיצוב מיתוס אל

קסא הפ לגיבור מיתי בגלל השילוב הכולל של תכונותיו האישיות ושל דרכו אל

את , שאיגדה בניגוד בלתי אפשרי' נוסחה המנצחת'הוא גיל באישיותו את ה. הרעיונית

הכיבוש היהודי ו, בריטי בכללפלשתינית נגד הקולוניאליז הצרפתיהלאומיות הערבית

את ההתעוררות הסוציאלית של בני ; את רעיו הפונדמנטליז הִאסלאמי; בפרט

יהאד 'את דר הג'; הראקציונרית'המעמדות הנמוכי המדיחי את האליטה הישנה 

 .והמאבק המזוי ואת ההקרבה על מזבח מלחמת המצווה המקודשת

הרובד הִאסלאמי הדתי והאלמנט : " דִוד חכ שאמר"סוגיה זו הודגשה בריאיו ע  אל

תיני המשתקפי בדמותו של אל כיוו , זה את זה, לכאורה, קסא סותריהלאומי הפל

התפיסה הקלאסית של הִאסלא אומרת . שמבחינת הִאסלא אי מקו ללאומיות

. לכ היא דוגלת בהקמת אימפריה ִאסלאמית אחת, שהחלוקה למדינות היא מלאכותית

תי ע הפ הלאומי יש אטרקטיביות רבה משו שמבחינת החמאס המאבק לשילוב הפ הד

חיזוק המוסדות והנדבכי הִאסלאמיי , בתחו גיבוש תפיסות ִאסלאמיות בחיי המעשה

תינית קוד למאבק הלאומי קסא סיפק את די אלהמודל של עז א. בחברה הפל

תיני צמח המיתוס בגלל רב במידה רבה . החיבור בי הִאסלא לפטריוטיז הפל

כאשר כל פלח אוכלוסייה , קסא המשפיעה על פלחי אוכלוסייה רביתחומיותו של אל

קסא הייתה אנטיתזה להנהגה דמותו של אל. את הרובד המתאי לו' לאמ'יכול 

תינית בא אל, נשאשיבי(מול המשפחות המסורתיות הגדולות . י בשנות פעילותו"הפל

תינית של אותה תקופהמהאריסטוקר) חוסייני עני ' הוא היה בס הכל שייח, טיה הפל

תיני) סוריה(קייה 'ונרד מלאד והצליח ' אסתקלאלאל'שבא להטי במסגד , שאינו פל

 .1"לסחו אחריו את ההמוני המשתייכי לדלת הע ולשכבה הכפרית באוכלוסייה
 

. אפוס התקומה הפלשתיניב' אב מכונ'קסא הפכה את דמותו למעי ראשוניותו של אל

תינית לאחר מותו נדרשה ההנהגה . הוא נתפס כמבשר המהפכנות הלאומית הפל

תינית באר למילוי מורשתו והציבה תנאי פוליטיי לשלטונות המנדט הבריטיי . 2הפל

 היה "ר הראשו של אש"ולימי היו', אסתקלאלאל'ממייסדי מפלגת , אחמד שוקיירי

 .לאחר הקרב ביעבד, קסאשהגנו על הנאשמי בחברות בכנופיית אלבי עורכי הדי 

ה חסותה'עד שתנועת החמאס , קסאארגו הַפְתח העלה על נס את דמותו של אל ' פר

לבדית' בעלותה'על מורשתו וניכסה אותו ל ִ  .ה

תינית מחלחלת ג בספרי ההטמעה הרשמית של מיתוס אל קסא מבחינת התודעה הפל

תיני מכיר ויודע היטב מיהו עז א.הלימוד קסא ג בגלל בחירת שמו די אל כל ילד פל

ש של הזרוע הצבאית של החמאס וג בגלל מה שהוא מייצג , גבורה, הירואיות: ַ

 . 3'וכו, מי שנפל כתוצאה מאמבוש בריטי, הקרבה
 
כתב על הוא עצמו לא . קסא הפ לגיבור מיתי ג בגלל הערפל האופ את דמותואל

י "לא נער תיעוד היסטורי אותנטי ואמי ע, אנשיו לא ניהלו יומני מבצעי, מעשיו ופועלו

הא השתת בחלק מהפעולות שבוצעו בהשראתו וכמה , כנראה, ולעול לא נדע; חסידיו

 .4מהרציחות המיוחסות לארגונו אכ בוצעו בהוראתו המפורשת

                                                           
 .120' עמ, דִוד חכ) 'מיל( " ריאיו ע אל 3נספח   1
 .56' עמ,  משרד הביטחומערכות , אביבתל, הִאנִתפאדה הראשונה, )1998(, יגאל,   אייל2
 .118' עמ, דִוד חכ) 'מיל( " ריאיו ע אל 3  נספח 3
 .68' עמ, 1.12.1995, מעריב סופשבוע, "קסאנתיב הד של אל", קי'ג, י  חוג4
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 קסאתארי מותו של אל

כיו בו נהרג אל) 1935( בנובמבר 19והחמאס קבעו את התארי התנועה הִאסלאמית 

כפי שאכ ( בנובמבר 20קבע את ה' יהאד הִאסלאמי'הג'ואילו ארגו , קסא בקרב יעבד

כששוחזרה באוגוסט . כיו מותו) מתועד ברשומות ההיסטוריות הבריטיות המוסמכות

 תב עליה התארי ח נכ"י רק"ע, הקברות בנשרקסא בבית מצבתו של אל1985

 .1כיו מותו, 19.11.1935

קרא הארגו לציי את יו , 1990 בנובמבר 2מתארי ' יהאד הִאסלאמי'הג'בכרוז מטע 

 בנובמבר 20קסא בשביתה כללית שתתקיי בדי אלעז א'  למותו של שייח55השנה ה

קבע בכרוז ' יהאד הִאסלאמי'הג'". קסא בקרב יעבדהוא תארי מותו של אל", 1990

 יו נפילתו  1935 בנובמבר 20שהתארי האמיתי לפרו המהפכה הִאסלאמית הוא יו 

 .קסא ביעבדשל אל

קסא קשורה באירוע אחר  בנובמבר כמועד יו הזיכרו לאל19ייתכ שקביעת ה

 ביקורו ההיסטורי של נשיא מצרי אנוואר סאדאת , שחל במועד זה, לחלוטי

חבר , י הקצי המצרי ִאסלמבולי" ע6.10.19812שנרצח ב, סאדאת. בישראל 19.11.1977ב

אפשר שקביעת יו . גיל את האויב המר ביותר לתפיסת החמאס', האחי המוסלמי'

נועד להמחיש את )  שני לאחר רצח סאדאת11, 1992ב(קסא ביו זה האזכור לאל

 דר ההידברות וההסכמי יהאד וההתנגדות האלימה על פני'עליונותה של דר הג

נוא  .המדיניי של סאדאת ה

 בדר המשא ומת וכפירתו 1977מאז בחירתו האסטרטגית של סאדאת ב; יתר על כ

הנשיא הסורי ושותפו של סאדאת במלחמת , נשאר חאפז אסאד, 3במדיניות הליגה הערבית

מבחינת , ויייתכ שיש משקל אמפטי מס. נושא דגל המאבק הערבי בישראל, אוקטובר

אמפטיה המבטאת את הזדהות החמאס . קסאדווקא לזהותו הסורית של אל, החמאס

לעומת מגמת השלו של סאדאת, ע הסרבנות הסורית של אסאד בסו שנות השמוני

 .4מובאר

 

 קסאמורשת הלחימה של אל

עת קסא לדמות המופת המיתולוגית בתודאפשר שהגור המשמעותי ביותר בבחירת אל

תחו זה ראוי . קסא ובמורשתותנועת החמאס היה הפ הלוחמני באישיותו של אל

 :להיבח בשני מישורי שוני
 
 קסאהחיילות באישיותו של אל .א

אול לא , קסא ובאורחות חייודי אלההטפה ללחימה הייתה טבועה באופיו של עז א

פה ביחס להשתתפות  בעלמצויי ברשותנו תיעוד מהימ ואפילו לא מסורת עממית

                                                           
 .58' עמ'   ר1
 ).מלחמת יו הכיפורי(' מלחמת אוקטובר'  בִמצעד הצבאי בקאהיר לציו יו השנה לפרו 2
לאחר מלחמת ששת , 1967מהחלטות הליגה הערבית בוועידת חרטו ב' שלושת הלאווי '3

 ".לא למשא ומת ולא לשלו, ישראללא להכרה ב: "הימי
ללא ייחוס , קסאִאסלאמית שמגלמת דמותו של אל  טיעו זה עומד בסתירה לתזה הכלל4

מייסדי תנועת , בנא וסייד קטבכפי שלאומיות המצרית של חס אל, חשיבות לשיו הלאומי
ע , אביבתל, אקנאי הִאסל, )1986(, עמנואל, סיו. לא שיחקה תפקיד', האחי המוסלמי'

 .61' עמ,  ספריית אופקיעובד 
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קסא אמנ שירת כקצי דת אל. בפעילות קרבית כלשהי" הלוח המהולל ומחר נפשו"

אבק אבל , בצבא הצרפתי לריח  אישית  נחש  בה  הראשונה  שהפע  ייתכ 

ביעבד האחרו  בקרב  הייתה  והוא , השריפה  נתו  מבחי צי  הקי כל  כשכלו 

מוצא ללא  צוואר  עד   .נרד 

 

קצונה המקצועית בצבאות סדירי הייתה סולדת בשאט נפש מאופי קרוב לוודאי שה

בקריטריוני . ונוטה לשייכו להגדרת הטרוריסט הקלאסית, קסאשל אל' חיילות'ה

 או 2'לוח גרילה'אפילו לא , 1'טרוריסט'קסא להגדרה המקובלת של צבאיי עונה אל

שראל כוללת מעשי רצח מסכת פעילויותיו המבצעיות בסוריה ובאר י. 'לוח חופש'

קסא לא נלח חזיתית אל. נתעבי מהסוג הבזוי ביותר נגד ילדי ואזרחי לא חמושי

אנשיו נקטו בטקטיקת טרור . נגד שוטרי בריטיי או כוחות מזויני של היישוב העברי

התנהגות הנחשבת כפחדנות ; ללא תחכו או תעוזה, של ירי מזדמ מהמארב ובריחה

 .לשמה

ולפיכ ראוי להתייחס בעיו ,  המינוח משמעות רבה בניתוח מיתוסי ופירושלתחו

תיניי"קסא עלתארי המוענקי לאל סמל ", "חלו המאבק המזוי: "י מעריציו הפל

תיני", "מני הרובה נגד העריצות", "ההקרבה והשחרור . 3"הלוח הגדול", "הלוח הפל

אלא לאור המוסכמות , מדדי של צבאות סדיריקסא אינו נבח בראוי לציי כי אל

' יאהודאטבח אל'ה', עליהו'ה, 4'פעאוזות'כב לתרבות ה. הואהתרבותיות בחברתו

ע, והטבח ההמוני ומוער  נשפט  עמו"הוא  י  בנ ג א זו נתפסת כחברה בעלת , י 

 .נורמות פרימיטיביות ומפגרות בתחו חוקי המלחמה המקובלי בעול המפותח

 

באימונ , קסא בהכשרת אנשיו ללחימה להדגיש את עיסוקו הממוש של אלצרי

דאות חשוב מאוד לציי שמבי ממשיכיו . בשימוש בנשק ובהקניית ידע בסיסי בתחומי ה

תיניי של המרד ' קסאווא אל'אח'קסא בארגו של אל צמח דור המפקדי הפל

קסא בהשראת הקרבתו של אל: "סאתר קסאמוסי על כ עבד אל. 5הערבי הגדול

ע 'גמוחמד אבו, 1936חיסלו ממשיכי דרכו בתחילת המרד הערבי הגדול ב, ונפילתו בקרב

את המושל , ני'דעי ליד גני ומוחמד דיראווי מהכפר דיר אבו'מהכפר קבטיה באזור ג

 .6"הבריטי של המחוז הצפוני הקצי אנדרוז בנצרת
 

                                                           
בעיקר אזרחי שלווי וחפי (נגד יחידי ) חוקיאו איו בשימוש לא( שימוש אלי  ֵטרור  1

הטרור נועד להפחיד ממשלות ַוֲחָברות ולכפות עליה נקיטת פעולות שנועדו . או נגד רכוש) מפשע
, ל"מילו למונחי תו: מתו. ות של מפעיליואידאולוגיות ודתי, להשיג מטרות פוליטיות

1עקד כללי , ל"המטכ 348 ,1996. 
, )סדירותסדירות ולא(הניכרת בפעולות של יחידות עצמאיות קטנות ,  שיטת לחימה גרילה  2

ַגע וָבַרחועיקרה , לרוב של רגלי וכוחות קלי ָ מילו : מתו.  תחבולנות רבה ושיטה של 
1עקד כללי , ל"המטכ, ל"למונחי תו 348 ,1996. 

 .72' עמ,  אוניברסיטת חיפהעבודת מוסמ , קסאדי אלעז א' שייח, )1995(, נחמ,   טל3
 .כ לאחר שיסוי והסתה לטבוח באויב על טפו ונשותיו וכדי לשלול ביזה"בד,   התנפלויות המוניות4
, אביבתל, 19291939תינית  התנועה הלאומית הפלממהומות למרידה , )1978(, יהושע,   פורת5

372' עמ, ע עובד 360. 
 אוניברסיטת ריסאלה ספריית אל, שכ, אהד'מוגאל' שייח, )1992(, סאתרעבד אל,   קאס6

 .69' עמ, ח'נאגאל
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 התפיסה האסטרטגית .ב

יהאד 'הג, ')1988עד ( "קסא הילכה קס על אשלוחמנית של אלרשת הקרביתהמו

השילוב המהפנט בי דת לנשק ולמאבק המזוי היווה . ובמיוחד על החמאס' הִאסלאמי

תיני מחד גיסא' נוסחה מנצחת' ושל העילית האינטלקטואלית , לשלהוב דלת הע הפל

תינית מאיד גיסא קסא היה אל: "אל אייל אמר על כר יג"ההיסטוריו ד. הפל

, שהיו אנו רואי אותו ג בקוסובו, הראשו שעשה את החיבור הקטלני בי דת להדק

 בכל מקו בעול בו קיי עימות אלי על בסיס לאומיבסרילנקה , בהודו, באירלנד

לבד, קסא הצליחאל. (...) דתי ִ וס לממש את האינטרסי שלו באמצעות המית, חלקית 

. והיווה גור מלכד, הוא יצר מיתוס גדול מהחיי עצמ. שנשאר הרבה מאוד זמ אחריו

 כנופייתו המשיכה לפעול והיא בעצ כוחו של מיתוס הוא בתולדותיו ובהמשכיותו 

 .1"את המרד הערבי) לא פוליטי(מעשי הציתה באופ פיזי

תיני עבד אלקסא לאחר מותו מעיד החוקר על כוחו המלכד של מיתוס אל סאתר הפל

תינית: "קסא התאחדו הזרמי היריבי , קסאלאחר מותו של אל, בהתקוממות הפל

היו . קסא בחייוכולל התנועות שהתנגדו לדרכו של אל, והמפולגי למאבק משות

ארגוני ערביי שנטו לשיתו פעולה ע השלטונות הבריטיי ובחרו בדר ההבלגה 

קסא הפכה דרכו ַלדר המוסכמת על א לאחר מותו של אל, תיהאיטית לשחרור פל

תיניות התלכדו למאבק לאומי משות  .2"ההנהגה הערבית והתנועות הפל

 

תו שה מגבשי תפיסה , קסא והחמאס אימצו את אסטרטגיית הטרור של אל"אש

. שלישינוסח ארגוני מחתרת לאומיי בעול ה, לשיטת, של לוחמת גרילה מהפכנית

למוניטי של לוחמי חירות , בעיניה, קסא תאמה להפליאהילת המיתוס של אל

מפני , נראה כי מבנה תודעתי זה מתנגש ע העובדות ההיסטוריות. 3מהעול השלישי

או , קסא נכשל בניסיונו למסד מער כוחות לוחמי להשגת יעדיו האסטרטגיישאל

שנמש ', הירואי'מאבקו ה.  על הסדר הציבורילמזער לגבש מחתרת רצינית שתהווה איו

. הסתכ בס הכל במספר פעולות טרור ובכנופיית מרצחי, עשרה שני סוערותכחמש

תיני ובבניית תשתית לצבא מאורג . הוא כשל ביומרותיו להפיח רוח לחימה בציבור הפל

 בפעילותו של ההפסקה: "ר יגאל אייל על היבט מעניי בביוגרפיה שלו"ע זאת מעיר ד

כי יש לה משמעויות פנימיות יותר ,  היא מעניינת1935 ל1932קסא בי השני אל

לא ביטל , י יריביו מבית"י המשטרה הבריטית וע"שנרד ע, קסאאל. מאשר חיצוניות

לא . נות בכפרי ולהפצת תורתו"ליחצ, את זמנו אלא ניצל אותו להגדלת מספר תומכיו

לכ זאת נקודה חשובה וראויה , שות הפסקות במהל פעילותולכל מנהיג יש כוח לע

 .4"לציו

תיניי בני דורנו שאבו השראה מההזדהות הדתית פטריוטית לה הטי הארגוני הפל

דר נפילתו הייתה משמעותית משו שבניגוד , ר יגאל אייל"וכפי שהוסי ד, קסאאל
                                                           

 . 109' עמ, ר יגאל אייל" ד" ריאיו ע אל 2  נספח 1
 אוניברסיטת ריסאלה ספריית אל, שכ, אהד'מוגאל' שייח, )1992(, סאתרעבד אל,   קאס2

 .64' עמ, ח'נאגאל
ה גווארה בדרו 'צ, מי הוויטנאמיי'הו צ, ומו קנייאטה האפריקני'ג, טונג הסיני  מאו טסה3

 .ואחרי, אמריקה
 .107' עמ, ר יגאל אייל" ד" ריאיו ע אל 2  נספח 4
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. 'על חרבו'הוא נפל בשדה הקרב , גפקודיה להיהר/למנהיגי אחרי ששלחו את נתיניה

מבלי להיכנס לניתוח . 1מפואר ודמותו הפכה מודל לחיקוי' אחַרי'לכ הוא זכה במיתוס 

 הממוסד על חטיבותיו ומנגנוניו "מלומד על ההבדלי המשמעותיי בי אש

הרי , לחמאס הממודר הפועל בשיטת תאי חשאיי) 1993לפני (האדמיניסטרטיביי 

תיני, קסא מתפרשתצבאית המשמעותית ביותר של אלשמורשתו ה בשני , בעיני הפל

 :מאפייני

 ).לראיית הצד הישראלי, טרור(תפיסת הלוחמה הזעירה  .1

בִאנִתפאדה , )1936( במרד הערבי תפיסת ההתקוממות העממית במאבק המזוי  .2

 ).2000(אקצה ובִאנִתפאדת אל) 1987(

 

תיני לישראל) 'אקצהִאנִתפאדת אל' (2000העימות שפר באוקטובר  לאחר , בי הפל

החל מהתפרצות הפגנות אלימות בעלות , 2000אוגוסט דייויד ביוליכישלו ועידת קמפ

מהתלקחות האש . כולל השתתפות של ערביי מדינת ישראל, מאפייני מאבק עממי

מכיוו . 2פ" הרשהתפתח העימות למאבק מזוי בלחימה של החמאס ומנגנוני הביטחו של

מילא הנושא הדתי תפקיד מגייס , את ההתפרצות, כביכול, אקצה הוא שעוררשעניי אל

לבד. וסימבולי ִ . באופ אירוני השתתפות תנועת החמאס בתחילת העימות הייתה ִמזערית 

ועימת את האנרגיות של האוכלוסייה האזרחית , 3ע זאת העימות נסח בלהט הדתי

ירי מהמארב על , זריקת האבני.  העליונות הצבאית הישראליתשואפת העצמאות ע

. 4מול הטנקי ומסוקי הקרב הישראליי, הנחת ִמטעני צד, התנועה היהודית בדרכי

תינית דיווחה , בתחילת העימות שיחק החמאס תפקיד מינורי עד כדי כ שהעיתונות הפל

שא התיימר , ) הנוער של הַפְתחתנועת(י 'י ארגו התנז"על הדגשת המוטיבי הדתיי ע

לפני פרו העימות הייתה סברה לפיה תשא תנועת . 5לדחוק את אנשי החמאס מהמסגדי

ובכ תחתור להגדלת , פ"החמאס לפעול כאופוזיציה פרלמנטרית במסגרת מוסדות הרש

תחזית זו לא התממשה ויהבה של תנועת . 6כוחה והשפעתה עד כדי תפיסת השלטו

 .רתה הייתה בבחירת דר המאבק המזויהחמאס ותפא

 

די אלגדודי עז א'קסא בעת הנוכחית מעידה היטב החלטת על עוצמת מיתוס אל

הטילי החדישי הללו ה . '1קסא 'לכנות את הרקטה שהצליחו לפתח בש ' קסא

' 1קסא 'ניסוי מבצעי ראשו לרקטה . 7"קסאדי אלפרי ייצור מקומי של לוחמי עז א

בשיגור מספר רקטות לעבר העיר , 26.10.2001ב' קסאדי אלגדודי עז א'י "נער ע

מ וה מחומשות בכמות חומר נפ מוגברת "שטווח מגיע לארבעה ק, הרקטות. דרות

 .8נחתו בשטח פתוח, )לעומת פצצות המרגמה(
                                                           

 .109' עמ, ר יגאל אייל" ד" ריאיו ע אל 2  נספח 1
 ."של אש' 17כוח 'י של הַפְתח בראשות מרווא ברגותי ו'יניה בלטו ארגו התנז  ב2
89' עמ, ירושלי כתר, זמ אמת, "אנטומיה של עוד התקוממות", )2001(, סלי, רימא ותמארי, חממי  3 69. 
45' עמ, כתר, ירושלי, זמ אמת, "?סו הסכסו או חוזר חלילה", )2001(, דני',   רבינובי4 33. 
25' עמ, 377גיליו , מערכות, "מהתקוממות להתקוממות", )2001יוני (,  גדי"  רס5 16 . 
69' עמ, )68(3גיליו , נתיב, "החמאס ותהלי אוסלו", )1999מאי (, יחזקאל,   שבת6 56. 
 .6' עמ, 31.10.2001. מעריב, "פיגוע ירי ללא נפגעי. "אלי, עמיר ובוהדנה, דוד   ב7
. ידיעות אחרונות, "ניסוי מבצעי ראשו לרקטה תוצרת החמאס. "איציק, עמיר וסב, רט   רפפו8

 .5' עמ, 1.11.2001
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ות את עדות מהימנה על התאמת המיתוס לתהליכי השינוי החברתיי ולתהפוכות הפוקד

תינית נית ללמוד מהידיעה על המחבלת הראשונה ב די אלגדודי עז א'החברה הפל

תינית מהכפר נבי: "'קסא  איש בפיגוע 15סאלח שלייד רמאללה הואשמה ברצח פל

, זיתסטודנטית באוניברסיטת ביר, הנאשמת. בירושלי' סבארו' במסעדת 2001באוגוסט 

הזרוע הצבאית של , קסאדי אלחברה בגדודי עז אהיא האישה הראשונה שהתגייסה כ

מצר , הקנאי המוסלמי, קסאדי אלעז א' קשה לדמיי את השייח. 1"החמאס

קסא מותנה ג ביכולת אפשר שסוד קיומו של מיתוס אל. לשורותיו אישה לוחמת

 .להתאימו לתהליכי השינוי הסוציולוגיי

 

 השתקפות ער המיתוס

קסא שאב את כוחו משני נראה כי מיתוס אל' מיתוס'חקריות ַלמונח לאור ההגדרות המ

 :מקורות שוני

 הגור המהפכני .א

קסא מהווה מכשיר תכליתי בעל ייעוד אינטרסנטי המדרב לפעולה ולשינוי מיתוס אל

תיניות כאמצעי "קסא גויסה עדמותו ההיסטורית של אל. מהפכני י התנועות הפל

 בדרכו הלאומי פיארו את הדח "הַפְתח ואש.  שינוי אלטרנטיבילגיוס ההמו להשגת

תינית העלתה על נס את פועלו . קסאשל אל  הסוציאליהמפלגה הקומוניסטית הפל

מייד ע , קסא עשתה תנועת החמאסשימוש סוח בדמותו של אל. קסאשל אל

ס הבליטה את הפ החמא.  פרו הִאנִתפאדהעל רקע האירוע הדרמטי , 1987ייסודה ב

, קסא כמות שהואראוי להדגיש שהחמאס בחרה באל.  באישיותוִאסלאמיהדתי

 .או שינתה  מאומה מדמותו' התאימה'ולא , בגלל מה שהוא מייצג

למרות ההבדלי המהותיי בייעודי הפונקציונליי שמצאו הזרמי השוני בדמותו של 

הטוטאליתהמההרי שבבסיס כול ניצבת שאיפת , קסאאל לא שינוי . פכנות 

 .שינוי סדרי עול; אלא מהפכנות מוחלטת מ היסוד, תהליכיהדרגתי
 

 ממד הקדושה .ב

החיוני כל כ להיווצרותו של , קסא את ממד הקדושהשתי תכונות ִהקנו לדמותו של אל

אריזמה האישיתמיתוס  לאלמנטי דומיננטי אלה באישיותו .  דתיותו הקיצונית וה

מציאות העכשווית ע הדמות , מה אגדיתעוצ ַ תינית  הגורמת ַלהזדהות הפל

מספקת הדמות ההיסטורית חיזוק רעיוני, ַלהמו המייחל לאוטוריטה דתית. ההיסטורית

תינית. מוסרי בכמיהתו לגאולה ממצוקותיו מהווה דמות המיתוס מקור , ַלמנהיגות הפל

מבלי שתהווה איו על ,  לגיוס ההמוהמאפשרת להשתמש בה, סמכות והשראה רוחנית

, קסא ממיתוס אל"בהקשר זה ראוי להפנות זרקור להיפרדותו של אש. היאמנהיגותה

הנדב , קסאנראה כי בדמותו של אל. י תנועת החמאס היריבה"ע אימוצו של זה ע

תיני או הסוציאליהִאסלאמי היה דומיננטי ומשפיע יותר מהגור הלאומי  .פל

                                                           
 .5' עמ, 2.11.2001. במחנה השבוע, "קסאדי אלהמחבלת הראשונה בעז א", אורי,    בק1
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, המשותק והמרותק לכסא גלגלי, אחמד יאסי הנכה, ינת בחירתו של מנהיג החמאסמעני

כדמות המופת לתנועתו , הגבר הלוח שנפל חלל בקרב מול האויב, קסאבדמותו של אל

שהוקמה בתמיכת השלטונות ', חילוני' ה"י אש"שהואשמה עד פרו הִאנִתפאדה ע(

תיני  ). המזויהישראליי ולא לקחה חלק במאבק הפל

 

 :קסאשתי הארות נוספות על מיתוס אל

 הקבר .א

איש לא פקד את המקו ולא . קסא זנוח ונטושבמש עשרות שני היה קברו של אל

ברבות הימי נעזבה ואבדה המֵצבה ומיקו הקבר . הכיתוב על המֵצבה נמחה. עלה לרגל

נקבע , 1 הישראליתהמפלגה הקומוניסטית, ח"י רק" ע1985כששוחזר הקבר ב. נעל

אי הוודאות ההיסטורית איננה מפריעה . י הערכות משוערות"מיקומו באורח שרירותי עפ

היא הנותנת באשר לקביעה המחקרית . קסא להשתטח על הקברלאיש ממעריציו של אל

הופ לשולי ' יבש'נקודתי ההדיוק העובדתי. בסוגיית האמיתות העובדתית של המיתוס

 .מרטי בובר' כִגרסת פרופ, גרעי הזיכרו ההיסטורילעומת , וחסר ער

 

 על כישלו וניצחו .ב

את כל יישותו ומשאביו הוא הקדיש . קסא נחל כישלו חרו בהגשמת מפעל חייואל

 .להקמת כוח מזוי למאבק באויביו הבריטי והציוני

אל ונ, קסא ניג במאמציו לכונ תשתית צבאית ומחתרת לוחמת משמעותיתאל

שג חלק מאנשיה נשברו בחקירות , להסתפק בכנופיית נאמני קטנה ודלת אמצעי

 .המשטרה והסגירו סודותיו

וסופו שנשאר דחוי ומודח בקרב חוג נאמניו , י הִממסד המנהיגותי"קסא נדחק עאל

י משתפי "עד שהוסגר למשטרה הבריטית ע, המצומצ בבריחה מבוהלת בכפרי השומרו

תי  .וחוסל בקרב חסר סיכוי, ניפעולה פל
 

נכנעאל לא   .קסא 

. נאמ בקנאות לרעיונותיו הוא לא התפשר ולא כופ את עיקרי אמונתו לתכתיבי המציאות

תיניי  .הוא לא התייאש נוכח התסכולי המרי שהסבו לו חסידיו ויריביו הפל

 כשהקי ולא התרכ ג, הוא לא הגמיש את קשיחות דרכו ג כשסבל ממצוקת קיו

 .משפחה והתבגר

נכנעאל לא   .קסא 

 .ולא במותו, הוא לא נכנע בחייו

 .הוא ניצח מפני שכל מסכת חייו הוקדשה למע רעיו. שניצח' לוזר'קסא הוא אל

, במאזני המשפט ההיסטורי. את חייו כיוו לאופק החזו מפני שהאמי ברעיונותיו בדֵבקות

יח מדפי ההיסטוריה ונישא בראש חוצות כסמל שמו הבל. הוכתר מאבקו בניצחו מוח

 .יהאד'ומופת להגשמה מקודשת של ִמצוות הג

 

                                                           
, ")יאופיו להמונ("השוללת את הדת ,  דווקא התנועה הקומוניסטית  ראויה עובדה זו לציו 1

 .היא ששיקמה את הקבר
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כמכשיר ' מיתוס'קסא את הגדרת מושג ההול מיתוס אל, בפרספקטיבה ההיסטורית

י התרבות ובה בעת "הנוצר ע, חברה ואומה, חברתי מלכד וכיסוד מעצב קבוע של תרבות

לא נית , עירי החמאס ואת נכונות להקרבה עצמיתאת קנאות של צ. 1ג יוצר תרבות

במותו קסא להבי ללא מיתוס דמותו של אל ניצח  ו ו  י בחי שהובס   .האיש 

 

 אחרית אקטואלית

תיני הגיע  ע סיו כתיבת העבודה הנוכחית נראה כי אפשר שהעימות בי ישראל לפל

וע הצבאית של החמאס מפקד הזר, הונוד חוסל מחמוד אבו23.11.2001ב. למבח אמת

שבוצע , חיסולו. קרב סמו לכפר יאציד בשומרובאמצעות פגיעת טילי מסוקי, בגדה

בה ) "ל והש"צה(במסגרת מדיניות הסיכול הממוקד של כוחות הביטחו הישראליי 

תיני תיני , חוסלו ונעצרו עשרות מרצחי פל אינו נופל בחומרתו בעיני הרחוב הפל

) 'המהנדס'( של יחיא 5.1.1996כש שחיסולו ב. 2עיאש) 'המהנדס'( יחיא מחיסולו של

י מתאבדי ארגונו בפברואר"גר לגל פיגועי ע', קסאדי אלגדודי עז א'מפקד , עיאש

הונוד מחולל ִסדרת פיגועי טרור בתחילת כ ג חיסולו של מחמוד אבו, 1996מארס 

תיניתהגורמת להסלמה חמורה ביחס, 20013דצמבר  לח . י ישראל ע הרשות הפל

 11ובעקבותיו הורה ל, 4ל מופעל על ערפאת להפסיק את הטרור לאלתר"ישראלי ובינ

די אלגדודי עז א'נראה כי . פ ולאופוזיציה לנצור את ִאש"מנגנוני הביטחו של הרש

ִהמרו את מצוותו של ערפאת ובתחילת דצמבר פר עימות מסוי בי חלק ' קסא

, לתנועת החמאס, פ יאסר ערפאת"ר הרש"נגנוני הביטחו הסרי למרותו של יוממ

 .5במעצר בית, לכאורה, שמנהיגה אחמד יאסי הוש

 הטמינה חוליית מחבלי מהחמאס מארב לאוטובוס שנסע 12.12.2001בערב חנוכה ב

 בישיבת חירו של הקבינט.  אזרחי ישראליי10בפיגוע נהרגו . לעמנואל בשומרו

תינית"הוחלט שצה : וראש הממשלה אריאל שרו הכריז, ל יפעל כאילו אי רשות פל

 בִלשכת ראש הממשלה.  ל" בסיס המטכ' מחנה רבי'למחרת נקריתי ל. 6"ערפאת לא קיי"

רי לדיו ביטחוני בהול נדמה היה כאילו שוב מתחדשת דילמת הדר . התכנסו ה

תינית שהציב אל תינית ה. קסא בזמנוהפל א מעוניינת ומסוגלת המנהיגות הפל

או שתבחר במסלול המאבק המזוי , להתעשת ולחזור אל דר המשא ומת ע ישראל

נעוצי , שורשיה של שאלה הרת גורל זו המונחת לִפתחנו? ושפיכות הדמי הרצחנית

תינית לקבל בשנות העשרי והשלושי   הא באותה הבחירה שנדרשה המנהיגות הפל

 .פניה להידברות או למלחמה ע התנועה הציונית

העתידיות  ההתפתחויות  יגידועל  ימי   . . 

                                                           
 .19' עמ, הקיבו המאוחד, ירושלי, מיתוס וזיכרו, )1997(, ויסטרי', דוד ורוברט ס, אוחנה  1
 .5' עמ, 25.11.2001, ידיעות אחרונות, "סופו של מיתוס", רוני,   שקד2
שני מחבלי   1.12.2001; ) הרוגי3(חנה  מחבל מתאבד באוטובוס בצומת פרדס 29.11.2001  3

 מחבל מתאבד באוטובוס  2.12.2001; ) הרוגי12(יהודה בירושלי מתאבדי במדרחוב ב
 מחבל מתאבד בצומת  9.12.2001;  מחבל מתאבד בירושלי 4.12.2001; ) הרוגי15(בחיפה 

בנווהושני מחבלי מתאבדי )  הרוגי10( פיגוע בִעמנואל  12.12.2001; קפוסט בחיפה'הצ
 . מאות פצועי. ידקל

11' עמ, 7.12.2001, מוס שבת, מעריב, "העול כולו נגדו", עודד,   גרנות4 10. 
תינית4.12.2001  ב5 סמו לביתו של ,  ננהרג צעיר מהחמאס בהתנגשות ע אנשי המשטרה הפל

 .אחמד יאסי בעזה
 .1' עמ, 13.12.2001, ידיעות אחרונות, "פיגוע התפנית", אלכס, פישמ  6
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 סיכו
 

א אלעז  י די  מפנ תינית  הפל בתודעה  נער  ולמיתוס  לסמל  הפ  קסא 

לאומית אידאולוגיה  שעיצב  הראשו  י  נ תי הפל ג  המנהי ִאסלאמית שהיה 

עולמו השקפת  את  והגשי  רה  למעשה, סד בגבה, הלכה  ו  י חי יהאד 'קרבת 

תי פל ו ִנדבכי רב מיתוס אל.למע  תחומיי הנדרשי לדמויות קסא מגל בחו

תיני המישור הלאומימיתיות מסוגו  התחו , הגור הסוציאלי, ִאסלאמיהפ הדתי, פל

ת הע ) ִהתגלות(ההתעלות , הצבאי ַ אריזמה האישית , לעמדת מנהיגות) הסורי(ִמַד ה

קסא נגאלה מתהו הנשייה ההיסטורי מפני דמותו של אל; יתר על כ. קורבוממד ה

זר , שהיא משרתת רעיו ואינטרסי אקטואליי התֵקפי לתנועת חמאס ובנותיה

תינית בת  .ימינומשמעותי ובעל מעמד יציב בחברה הפל

וגיה כל עוד יהיה מי שיזדקק לאידיאול, להערכתי, קסא יימשהשימוש במיתוס אל

נוכח הסלמת הסכסו האלי שפר באוקטובר . הִאסלאמית הלוחמנית אותה הוא מייצג

תינית בהחרפת דר המאבק , 2000 נראה כי הולכי ומתגברי שיעורי התמיכה הפל

עולה ' קסאדי אלגדודי עז א'הנכונות להתאבדות בקרב צעירי . המזוי בישראל

תינית , 2000יוויד בקי דבעקבות כישלו ועידת קמפ. בהתמדה נתפסת העמדה הפל

 .1כסרבנות להצעת הפשרה הנדיבה ביותר שנית לשער, בעיני רוב הישראלי

תיני ִתפחת השפעת מיתוס אל . קסאייתכ שע יישוב הסכסו בי ישראל לפל

אני חושב שהמיתוס יתקיי כל : "אבר הוא אמר'גר איברהי אבו"בריאיו שערכתי ע ד

תיני, אנחנו. ד נמש הכיבושעו ולכ א , מאמיני באדמה ההיסטורית שלנו, הפל

תינית המיתוס שנארג . 2" המיתוס ייחלשלאומית או אפילו מדינה דו, תקו מדינה פל

תיניתסביב דמותו של אל קיומו מתבסס על . קסא חקוק בתולדות ההיסטוריה הפל

תיניתהטמעה שיטתית במערכת החינו ובתקשור , בעיניי ישראליות, הנחשבת, ת הפל

תינית'ִממצאי מחקר שנער במכו . שטיפת מוח ותעמולה, להסתה ' מבט לתקשורת הפל

יהאד ולשהאדה בבתי הספר 'מצביע על כ ששטיפת המוח לג, י איתמר מרכוס"ע

תיניי מוטמעת באורח מגמתי בספרי הלימוד לילדי כיתות ב  .3'עד ז' הפל

 

תיני במלוא עוזובעת סי . ו כתיבת העבודה הנוכחית ניטש העימות בי ישראל לפל

נראה כי במבט מפוכח לעתיד תידרש מדינת ישראל . חוליה נוספת במאבק מר ועקוב מד

. להיאבק עוד שני ממושכות בטרור הִאסלאמי השוא לקעקע את יסודותיה ולהכריתה

 את המשא ומת המדיני העתידי ליישוב מתו כוונה לקד, מאבק ביטחוני בלתי נמנע

תיני מאבק ממוש ונחוש למע מימוש זכות של היהודי למולדת . הסכסו ע הפל

תיני , באר ישראל למע קיומה הריבוני של מדינת ישראל ולמע השכנת שלו ע הפל

 .תו כיבוד זכות לקיו ריבוני משלה בבוא המועד

                                                           
 מצביעי בעקביות על התנגדות 2000  מחקרי דעת קהל שפורסמו בעיתונות הישראלית מאז קי 1

תיני' זכות השיבה'רוב הישראלי לחלוקת ירושלי ולהענקת   .לפליטי הפל
 .104' עמ, אבר'גר איברהי אבו" ריאיו ע ד 1  נספח 2
תי", גדעו,  שקד3 , הסתדרות המורי בישראל, יעור חופשיש, "טוב למות בעד מולדתנו פל

 .3' עמ, )2001נובמבר (
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 מבט אישי

תיני וִהקנתה לי כלי להבנה ולניתוח הכנת העבודה הר חיבה את הידע שלי בנושא הפל

, קסאבכתיבת העבודה התוודעתי לתולדות חייו של אל. של תהליכי היסטוריי

למדתי את מקור חשיבותו ההיסטורית שהשפיעה על מסכת היחסי בי . לפועלו ולדמותו

 לפרו המרד הערבי הגדול התנועה הציונית ליישות הפלשתינית משנות העשרי ועד

נדרשתי לחקור את התפתחות התנועה הלאומית ). ט"תרצו"מאורעות תרצ (1936ב

תינית במאה העשרי בכלל  . ואת תנועת החמאס בפרט, הפל

 

 תכנו לוח בהכנת עבודת הגמר למדתי את כללי הכתיבה של עבודת מחקר היסטורית 

ריאיונות והכנת עזרי , סיורי, מיו החומר; איתור מקורות ראשוניי וִמשניי; הזמני

עיבוד ; עריכת פרקי המשנה לאור הגדרת נושאי ממוקדת; )מפה ותצלומי(ההמחשה 

; שכתוב העבודה הגולמית והגהת הלשונית; הפרקי העצמאיי לכלל עבודה מגובשת

 .עמידה במועד ההגשה הנקוב, ולבסו

ס משמעותי לדר ארוכהאני מרגיש שאצא נשכר מתרומה זו כֵציד  .ה בעלת ער מ

 

 

 תודות

ר יגאל אייל "ד) 'מיל( "אל, אבר'גר איברהי אבו" דברצוני להודות למרואייני 

וסייעו לי , על שהקדישו שעות יקרות מזמנ להעמקת הידע שלי, דִוד חכ) 'מיל( "ואל

הכוונה המתודית ַ ק המרכזי הממוקד בסקירת המבואות ובעריכת הפר, מחקריתרבות 

 .קאסבמיתוס אל

ולרבי ; עובדיה סולימ ופלח פלאח, תמר גלעד, דִוד חכ) 'מיל( "תודה למתרגמי אל

 .שהושיטו סיוע חיוני בהמצאת חומר מבוקש

ו ועל עזרתה בייעו הלשוני, אירית ירדני, תודה מיוחדת לִאמא שלי  .על הִדר

 .רי אותי בהכנת העבודה מראשיתה ועד אחריתהשִהד, ניר מ, תודה לַמנחה, ועל כול
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 ִנספחי
 

 אבר'גר איברהי אבו'' דריאיו   .                                  1

 

 הסמל

תיני קסא כסמל המאבק הִאסלאמימדוע נבחר אל: שאלה על אילו מטרות וצרכי (פל

 ?)עונה הבחירה דווקא בו

. קסא היה לוח שהתנגד נמרצות לכיבושדי אלבחרו בו כסמל כי עז א: תשובה

המעיד על מאבק מוסלמי חוצה (י מוצאו הסור, העובדה שנהרג בקרב, המיליטנטיות שלו

. כל אלה הפכוהו לדמות המאחדת את כלל המוסלמי בחזית אחת מלוכדת) גבולות

המטרה בבחירתו היא להציג לצד השני את ההתנגדות המזוינת בשטח ובמקביל ליצור 

תיני להתגייס למאבק תיני כי שחרור . תמרי לפל בחירתו נבעה מאמונת הפל

 .  מאמרי או הטפות תיאורטיות, במאבק מזוי ולא בדיבוריאדמת ייתכ רק 

 

' המופתי חאג(קסא כסמל המאבק על פני אחרי מדוע הועדפה דמותו של אל: שאלה

מה סטטוס ? )י'קאוקג, חוסייניקאדר אלעבד אל, בנאחסא אל, חוסייניאמי אל

תיני   עאדל עוודאללה , 1996 יחיא עיאש (קורבנות המאבק בדור האחרו במיתוס הפל

 ?קסאביחס למיתוס אל) 2000 מוחמד דורה , 1998

אמי ' המופתי חאג. אני חושב שדמותו נבחרה כסמל בגלל הסיבות שציינתי קוד: תשובה

אחרי אולי ייצגו רק פלח אוכלוסייה . הצטייר לעומתו כדמות יותר פוליטית, חוסייניאל

נדמה לי שיחיא עיאש . יתכ שבעתיד תצמח דמות נוספתי.  לא כלל ִאסלאמיממוקד יותר 

 .  קסאהאמי והל בדרכו של אל

 

תינית גיבורי מההיסטוריה הלאומיתמדוע לא אימצה התנועה הִאסלאמית: שאלה פל

 ?)כמו התנועה הציונית(להוכחת זכויותיה על האר ) דיסלאח א, מוחמד(דתית הקדומה 

תיני לגיבור לאומי דתי מ אני חושב שבכ ניס: תשובה ו לקשור את הנוער והע הפל

 .העבר הקרוב

 

 ?קסאמה זיקת לדמותו של אל? קסאמי בחר בדמותו הפרסונלית של אל: שאלה

אולי היה . או מאוחר יותר, 1988בחרו בו אנשי תנועת החמאס ב, כפי שזכור לי: תשובה

 אני לגבי זיקתו של יאסי . ו מעמאזה אחמד יאסי כמנהיג החמאס ואולי אפילו מישה

תיני לעמדותיו כמו ג להציג את פעילות  חושב שהוא רצה לקרב כמה שיותר פל

 .התנועה שלו כדתית

הפרט . אני דוגל בפתרו בדרכי שלו, קסאאני בכלל לא מאמי בדרכו של אל, אישית

ב , אימא במסגד(שבכל זאת מדבר אליי בעברו הוא העובדה שלמרות מעמדו המבוסס 

 
.פאחבאו אל' המכו למחקרי בני זמננו'ראש , אבר'גר איברהי אבו"  ד

 .השיטה בקיבו בית2001 בנובמבר 8  הריאיו נער ב
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 המניע הוא בעל הוא החליט לעזוב את ביתו ולעבור למולדת אחרת ) למשפחה מכובדת

 .המשמעות עבורי

 

תינית לבחירת : שאלה הא קיימת אופוזיציה פנימית בזר הִאסלאמי בתנועה הפל

תינידמותו של אל קסא כמייצג המאבק הלאומי  ?ִאסלאמי הפל

אני בטוח שבי . יד קיימי בעיצומו של מאבק כמו זהחילוקי דעות תמ: תשובה

 .הפרגמטי יש המתנגדי לדמותו

  

 ?קסא עונה על ציפיות יוצריוהא מיתוס אל: שאלה

תיני נפגעו מכמה כיווני: תשובה בסוריה ולבנו נהרגו , הירדני טבחו בה: הפל

תיני. רבי ופגיעת הישראלי בה קשה 20% כמשו כ יש בע הפל  התומכי 25%

תיני מעוניי ; א זאת בעיקר בגלל תחושת חוסר המוצא, בדמותו ובדרכו רוב הע הפל

 .רוב התושבי רוצי בשלו, לדוגמה, קאסאצלי בכפר. בשקט ובביטחו כלכלי

 

 הגורמי לצמיחת המיתוס

תיניי מקומיי ולאומיי בעקבות מאורעות : שאלה   1920הא צמחו מנהיגי פל

 ? למה,א לא? 1929ו

אלה ). חס סלאמה ועוד, נשאשיבי, המופתי(צמחו כמה אחרי המנדט הבריטי , כ: תשובה

 .היו קרובי יותר לשכבות הגבוהות בחברה לכ היו רחוקי מדר המאבק המזוי

 

 ?מה היו הגורמי לצמיחת המיתוס: שאלה

הדתי: תשובה תוס הוא המרכזי ביותר  ההיבט הִאסלאמי בצמיחת המי הגור 

תיני קסא קרובות יותר לכ התנועה הִאסלאמית ותנועתו של אל. בהשפעתו על הפל

 .לִלב של השכבות החלשות בחברה

 

תינית : שאלה הא זה מעיד על (כיצד הפ לאומ סורי לסמל המאבק והפטריוטיות הפל

 ?)י השלו המצרייהזדהות ע מדיניות הסירוב הסורית כלפי ישראל לעומת הסדר

השיקול האנטי לאומי בבחירתו מעיד על . לדעתי זה לא מעיד על א אחד מה: תשובה

זה . איחוד האומה הִאסלאמית כאילו אי מחסומי בי המדינות הִאסלאמיות השונות

 .מצביע על כ שהגור הדתי חזק ומשמעותי יותר מהגור הלאומי

הסוציאלי אקונומיות קסא לשכבות הסוציותו של אל מוצאו הכפרי וקרב הגור 

 כי ג מקרב שכבות המצוקה החברתית והפרשנות . החלשות היו בעלי חשיבות מרכזית

אני חושב שכוחו של . אפשרית צמיחה של מנהיגות בעלת השכלה דתית רבת השפעה

משו הריכוז הגבוה של שכבות המצוקה במחנות , מאשר בגדה, החמאס חזק יותר בעזה

 . שוב עדות למשקלו של הגור הסוציאליליטי הפ

  האיש והמיתוסקסא אל

 ?קסא את שאיפותיו האישיות והלאומיותהא הגשי אל: שאלה
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. קסא לא הגשי את כל שאיפותיו האישיות והלאומיותאני חושב שאל: תשובה

תינית שלא קמה בתקופתו הע הוא הצליח לאחד את . כישלונו מתבטא במדינה הפל

תיני  . מתו כל מטרותיו האחרותע מותו . א כי לתקופה קצרה, או חלק ממנו, הפל

 

 ? שנה50קסא כמדוע נשכח אל: שאלה

הייתה התעוררות , ע הכיבוש הישראלי, 1967ב. אי לי תשובה ברורה: תשובה

 על הגישה הזו השפיעו במיוחד. הזר הזה הצליח להתבסס בשנות השבעי. ִאסלאמית

לצמיחת מיתוס אל, בעקיפי, התעוררות זו אולי הובילה בהמש. האחי המוסלמי

 .קסא

 

תחומית המשפיעה על מגזרי קסא צמח בגלל היותו דמות רבהא מיתוס אל: שאלה

 ?)פרופיל ממוקד(פלח אוכלוסייה נרחב בעל זהות אחידה ,  אואוכלוסייה רחבי 

תחומית ומשו היותו איש דת לל דמותו הרבלפי דעתי צמח המיתוס בג, כ: תשובה

תי להילח באנגלי הוא נבחר כדי למקד את העול . שעזב את מולדתו ועבר לפל

תי  .המוסלמי סביב בעיית פל

 

 ?וכיצד, קסא בעתידיימש השימוש במיתוס אל, להערכת, הא: שאלה

תיני, חנואנ. אני חושב שהמיתוס יתקיי כל עוד יימש הכיבוש: תשובה , הפל

תינית או דו, אפילו, מאמיני באדמה ההיסטורית שלנו ולכ א תקו מדינה פל

 . המיתוס ייחלשלאומית 

 

 ?1 בעוד שבועיי66הא מתקיי אירוע כלשהו לזכר יו מותו ה: שאלה

ייתכ שישנ אזכורי . מאז הולדתי באר לא שמעתי מעול על עצרות לזכרו: תשובה

 א יש אירוע בעל צביו דתי יכולי להזכיר או הטפות במסגדי ,  בהרצאותשל שמו

תי  . אותו כגיבור שהקריב עצמו למע פל

 

 ?)בתי ספר, ספרות(אי מונחל המיתוס : שאלה

בקרב ערביי ישראל קיי . בשטחי הרשות אינני יודע כיצד מעבירי את המיתוס: תשובה

שה גורמי להתלהטות יצרי שמובילה להפגנות משו , פחד לדבר על נושאי כאלה

 .אז זה רק במסגדי, א הוא מוזכר. 2000ובסופו של דבר לשפיכות דמי דוגמת אוקטובר 
 

 ?קסא באסטרטגיה  שלהכיצד משתמשת התנועה הִאסלאמית במיתוס אל: שאלה

 ככל שמטרתה היא להשפיע, זווית אחת של האסטרטגיה של התנועה הִאסלאמית: תשובה

היא הצגתו של , קסא על בני הנוער להתגייס לשורותיההאפשר באמצעות מיתוס אל

תיניאל תי למרות שלא היה פל  .קסא כמי שמת על אדמת פל

                                                           
 .2001 בנובמבר 8  הריאיו נער ב1
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מדיה , הכרוזי, המסגדי(מה אמצעי התקשורת העומדי לרשות החמאס : שאלה

 ?)מכללות הִאסלאמיותפרסומי אקדמיי מה, עיתונות, אינטרנט, ל''אלקטרונית  מחו

. לחמאס יש את כל האפשרויות המוזכרות בשאלה כארגו בעל מבנה ומדיניות: תשובה

תינית לא , אמצעי התקשורת שאי לו ה תחנות רדיו וטלוויזיה ג מפני שהרשות הפל

 .מהרעיו ובעיקר משו שלישראל יהיה קל לפגוע בה ולהשמיד אות' מתלהבת'

 

 ?ואיזה, קסאציבורי ותקשורתי במיתוס אלמוש פוליטיהא נעשה שי: שאלה

, זה מתבטא בפרסו תמונותיו באמצעי התקשורת. אכ נעשי שימושי כאלה: תשובה

 .בהצגתו במכללות ועוד

 

 ?קסא בממדי מחקרייכיצד נית לַכֵמת את השפעת מיתוס אל: שאלה

18%, להערכתי). הוא מעורבמה דעתו בנושא ועד כמה ( זה תלוי מאוד בחוקר : תשובה

תינית תומכי בחמאס20%  . קסא מזדהי ע אל25%מתוכ ,  מהאוכלוסייה הפל

 

 היבטי אקטואליי

תינית למע המאבק הא מיתוס אל: שאלה קסא מפרנס ומזי את המוטיבציה הפל

 ?המזוי במדינת ישראל

תיניתלמיתוס . בהחלט: תשובה תפקיד ,  למאבק בישראל כמפרנס המוטיבציה הפל

 . נרחב נגד הכיבוש

 

תיני ) המיליטנטי(קסא משק את חלק הא מיתוס אל: שאלה של הפל

 ?באסטרטגיית המהפכה הִאסלאמית העולמית

יש הרבה זרועות צבאיות , א כי הוא לא מוכר כמו למשל החיזבאללה בלבנו, כ: תשובה

 .והוא רק חלק מה

 

,  הִאסלאמית במדינת ישראל לרעיונות של ארגו החיזבאללהמה זיקת התנועה: שאלה

 ?החמאס ולתנועות לחימה נוספות במזרח התיכו ובעול הִאסלאמי

עד כמה שידוע לי לא קיימת זיקה בי התנועה הִאסלאמית בישראל לבי רעיונות : תשובה

ה שלנו  המדינאנחנו חיי במצב מסוב ). חיזבאללה, חמאס(של ארגוני חיצוניי 

 .יעברוולמרות זאת ישנ קווי אדומי וגבולות בל, נלחמת בע שלנו

 

 ? 11.9.2001ב ב''מה עמדת התנועה הִאסלאמית להתקפת הטרור ההמונית בארה: שאלה

, התנועה הִאסלאמית נגד טרור ואלימות באשר ה ומתנגדת להריגת חפי מפשע: תשובה

כל מוסלמי משכיל הזדעזע מההתקפה ולו רק . אפילו בקורא יש איסור על הריגת אזרחי

ג בתקשורת וברחובות הביעו התנגדות .  מוסלמי2000בגלל שלהערכתי נהרגו בה עד 

ב באזור "זאת למרות מדיניותה הבלתי מוצדקת של ארה. מהפעולה האנטי אנושית הזאת

 .ב חייבת להתערב ולהפסיק האלימות במזרח התיכו"מדינה כמו ארה. ובעול
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 ?מה בדבר תמונות השמחה של הערבי שהוצגו בטלוויזיה האמריקנית: שאלה

מתחילת שנת , התקשורת הישראלית הציגה תמונות ישנות. זו הייתה פרופגנדה: תשובה

ָנאֶפה וסוכריות ְ  .הלימודי כאשר חילקו 

  

ב מעוררת חשבו נפש בתנועה הִאסלאמית ביחס ''הא התקפת הטרור בארה: שאלה

 ?טגיה האידיאולוגית שלהלאסטר

מכיוו שהתנועה הִאסלאמית א פע לא הייתה , איני חושב שנדרש חשבו נפש: תשובה

 . אינו נכוי זרועות הביטחו בנושא זה "כל הנאמר בתקשורת ע. מעורבת

 

 ?ב''הא נשקפת סכנה לתנועה הִאסלאמית העולמית בעקבות ההתקפה בארה: שאלה

, לוטי את התנועה הִאסלאמית כי היא אינה מדינה או שלטואי אפשר לחסל לח: תשובה

ע זאת אני שומע ִמדי . אלא תנועה עממית בעלת בסיס אית בקרב כל פלחי האוכלוסייה

ב התחילו להחרי כספי של אגודות "פע בחדשות שעוצרי פעילי של התנועה ובארה

 .מוסלמיות
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  ר יגאל אייל"ד) 'מיל( " אלריאיו                   .                2

 

 ?י" ללחימה בבריטי ובציוני בא1921קסא במדוע פנה אל : שאלה

אני לא יודע א . קסא היה באר ישראלדי אלמקו המפלט הטבעי של עז א: תשובה

 עבר מהמנדט נראה לי טבעי שהוא. י בתקופת היותו בסוריה"היו לו קשרי ע ערביי א

את , את דעותיה, הוא הכיר את ערביי חיפה והצפו, לדעתי. הצרפתי למנדט הבריטי

ומני התקיימו קשרי 'בתקופת השלטו העות. תנועת מביקוריה בסוריה ובביירות

ניבעבר היה רצו . הדוקי בי ערביי צפו האר לסוריה ולבנו תי  להתאחד ע פל

 .ג את לבנו וצפו ישראל, מלבד סוריה, יה הגדולה שתכלולסוריה ולממש את חזו סור

והוא מהותי , החשיבות של סוריה נובעת מהקשר בינה לבי אלה שרצו להתאחד ִעמה

י "סוריה מהווה מודל לחיקוי בקרב ערביי א. בפרספקטיבה ההיסטורית ולא רגעי וחול

, א חתמה על הסכמיל, לא התפשרה: משו שהיא נחשבת לאויב האמיתי של הציונות

השביתה הכללית .  בשלטו הצרפתי וקיבלה זכויות1936מרדה ב, מארחת ארגוני טרור

קסא היה מהפכ דתי שראה אל.  היא חיקוי למרד הסורי1936במרד הערבי ב

. 'אסתקלאלאל'הוא היה מאנשי . בבריטי וביהודי אויבי הִאסלא, בצרפתי

ואילו הציוני ה אויב שתמיד צרי , האויב, פי הבנתול, י ולכ ה"הבריטי שלטו בא

לגייס : הרציחות היו ג למטרות פנימיות. לכ היו כל הרציחות של כנופייתו, להילח בו

זה דומה . להעביר את המסר, להראות שה מצליחי להכות בשלטו, אנשי לכוחותיו

כל עוד ,  חשוב את מי הורגילא: העיקרו זהה. מאוד לפעילות הטרור שאנו עדי לה כיו

 .הוא יהודי

 

כי יש לה ,  היא מעניינת1935 ל1932קסא בי השני ההפסקה בפעילותו של אל

אלא ניצל אותו , קסא לא ביטל את זמנואל: משמעויות פנימיות יותר מאשר חיצוניות

 ,להפי את התורה, להסתובב בכפרי, נות"לעשות יחצ, להגדיל את מספר התומכי

קסא הגיע לתקופת מעבר ולא לכל מנהיג יש את הכוח הנדרש אל. להימלט מהחוק

ואנחנו , 1935 התעצ ב1933המעבר הזה שהתחיל ב. לעשות הפסקות במהל פעילותו

לכ עובדה זו . רואי מהפ משו שממשיכי דרכו היו בעיקר הצעירי שהושפעו ממנו

עומת הִממסד הדתי של המנהיגות הערבית הוא איש דת מהפכ ל. חשובה וראויה לציו

אנשי מתוני שהדאגה לעצמ , מפלגות, משפחות עשירות(ישראלית באות שני האר

 ).י"מעניינת אות יותר מאשר ערביי א

 

תינית מאוד מעניי ונית להשוות אותו להתפתחות  דפוס ההתפתחות של הקהילה הפל

תינית מאוחרת בהרבה ביחס לזו של הקהילה א כי ההתפתחות הפל; הקהילה הציונית

כשמוחלפת : אחד המאפייני של התפתחות מתקדמת כזו הוא החלפת מנהיגות. הציונית

 
1999(ל "בר ראש מחלקת היסטוריה בצה לשער יגאל אייל "ד) 'מיל( "אל

 ).ב הדוקטורט שכתב"ע(' האינתיפאדה הראשונה'ומחבר הספר ) 1994
 .אביבכל בתל" בסיס המט' מחנה רבי' ב21.7.2001הריאיו נער ב
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נית , דתיתמסואבת ומושחתת במנהיגות צעירה ורדיקלית, מסורתית, מנהיגות ותיקה

 1921, 1920נית לבדוק את זה במאורעות . המסר והפעולות, להבחי בהקצנת המטרות

 מסמל את המהפ 1936המרד ב, לדעתי). המרד שלא הצליח (1936ו) משמעותיי יותר(

שיא המהפ הוא נפילת אל. קסא והצעיריהשלטוני בי המנהיגות הוותיקה לבי אל

קסא בכותבו עליה גוריו התייחס לפרשת חיסול אלב. קסא שהפכה אותו למיתוס

. מעות חשובה מאוד לבניית תנועה מהפכנית של עלמיתוס כזה יש מש". חי שלהתל"

 .קסא משמעותית וחשובהולכ דמותו של אל

 

היה לאומ סורי מעידה על הזהות , כסמל המאבק, קסאהא העובדה שאל: שאלה

תינית כחברת הגירה  ? הפל

, לפי תפיסת תומכיו, עובדת היותו סורי לא משמעותית משו שהוא בעצ:  תשובה

אימוצו מעיד על כ שלא היו . מלבד זאת הוא מרד בשלטו המקומי. ' הגדולהסוריה'מ

קסא היה מת מִזקנה הוא לא היה אני מניח שא אל. 'תפסו'לה גיבורי מקומיי ש

הוא היה התגלמות הצרכי ) במאה העשרי(לקראת סו שנות השמוני . הופ למיתוס

 .    תוסאת המי' גיירו'ולכ ה , )בעיקר(של החמאס 

שאמנ הופיע , חוסייניאמי אל' המנהיג המרכזי המקביל לו בתקופתו היה המופתי חאג

אחרי המהפכה , כלומר,  אבל התחיל לבצר את שלטונו בשנות השלושי1921ב

קסא  מותו של אלה נתפסו באותה שנה כמעט במקביל . 1933המנהיגותית של 

הוא , למרות היותו של המופתי איש דתי. הקדי את ההתנגשות המתבקשת בי שניה

קסא או הוא לא דיבר על כ בריש גלי כמו אל, אול. דמה לערפאת מבחינה חילוניותו

 1935המופתי הגיע לשיאו ב. לכ ההתנגשות הייתה בלתי נמנעת, ממשיכיו בחמאס

הוא הגיש את התביעות המפורסמות לנציב ) קסא נהרגכשאל(ולקראת סו השנה 

 . ווקופ, ליוהע

' נוח'י תמרונו והפנייתו נגד ישראל כשזה "כפי שערפאת עושה לעיתי שימוש בחמאס ע

תינית כשזו לא בשלה להתנגשויות פנימיות על( מנת להסיתו מהתעסקות ע הרשות הפל

כ ג למופתי לא הייתה , )או כאשר ההפנייה כנגד ישראל עונה על צרכי ואינטרסי שלו

,  הנמצא בקונצנזוס, מופנית כלפי אויב משות' התפרעות'כל עוד ה' ,תפרעימ'התנגדות ש

 .ולא כנגד ההנהגה הפנימית

 

את הקונטקסט ואת התאריכי של שלבי התגבשות התנועה , צרי לבדוק את הסיטואציה

תינית ' וועד הערבי העליו'הוק ה) קסאלאחר מותו של אל (1936רק באפריל . הפל

תינית לקבל צורההחל איואז , )ע"וע( לא נראה לי שאל. הסדר של המפה הפוליטית הפל

קסא היה ממשי אני מערי שא אל. קסא היווה אב נג כלפי מנהיגותו של המופתי

לא (י "באופ רציני יותר והיה קשה לאחד את ערביי א' מתפרע'לחיות יותר זמ הוא היה 

תינית התאחדו ג   ).'עזרתו'ללא שה או הקהילה הפל

 

מעניי לבדוק את המסלולי הדומי של שני האישי במפה הפוליטית בתקופה 

קסא משו שאל, בגלל האויב המשות, כאמור, ההתנגשות ביניה נמנעה. הרלוונטית
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וכל עוד הבריטי לא , )קסא צבר הדאיג אותולמרות שהכוח שאל(לא הפריע למופתי 

קסא נכנס למערכת אל. יביי נגד הקהילה הערביתנקטו בגישה של עונשי קולקט

אריזמטית והוא הצליח למשו אחריו צעירי מזויני , המפלגתית בתור דמות דתית

בגלל , לעומת ירושלי ויפו' מערב הפרוע'שנחשב אז ל, מהגליל ומאזור הצפו, מחיפה

 .ערביי חיפה היו עצמאיי בטווח הזמני הזה. הִקרבה לסוריה

, היה לו כס וכוח פוליטי: לציי שלמופתי לא היה כוח כה גדול כפי שנהוג לייחס לו ראוי 

והיה פקיד בריטי בעל כוח השפעה על ) ע"ממ(שכ הוא שלט במועצה המוסלמית העליונה 

המופתי . לא היו לו ֵגיסות או כנופיות משלו, קסאא בניגוד לאל. ווקופ, הנציב העליו

י הבריטי הוא דוגמה "מינויו ע. שות ומהשלטו הבריטיהיה מקבל את שכרו מהר

, נית לנחש הצפע כוח מסוי וכ: "'הפרד ומשול'קלאסית לדפוס השלטוני שלה בשיטת 

 ".        נראה מה קורה איתו כל הזמ, לפחות

 

 ? קסאמה היו האינטרסי הפוליטיי של אל: שאלה

סלאמי היה המוביל בתפיסתו והוא עמד לפני בגלל דתיותו צרי להדגיש שהפ הִא: תשובה

שהיו , קסא היה הראשו שעשה את החיבור הקטלני בי דת להדקאל. כל נושא אחר

 בכל מקו בעול בו קיי בסרילנקה , בהודו, באירלנד, אנו רואי אותו ג בקוסובו

 .דתיעימות אלי על בסיס לאומי

 

 ? טרסי שלוקסא לממש את האינהא הצליח אל: שאלה

כוחו של מיתוס . אנחנו רואי את זה במיתוס שנשאר הרבה מאוד זמ. חלקית: תשובה

 :הוא בתולדותיו ובהמשכיותו

את   ) לא פוליטי(מעשי כנופייתו המשיכה לפעול והיא בעצ הציתה באופ פיזי .א

 .המרד הערבי

 .  מלכדוִהווה גור, קסא הוכח כמיתוס גדול מהחיי עצממיתוס אל .ב

קסא היא משמעותית משו שבניגוד למנהיגי אחרי ששלחו את דר נפילתו של אל

' אחַרי'הוא זכה במיתוס , לכ. 'על חרבו'הוא נפל בשדה הקרב , פקודיה להיהרג/נתיניה

 .  מפואר ודמותו הפכה מודל לחיקוי

 

 ? למה החמאס בחרה בדמותו: שאלה

משו , לא בחר בו, לעומתה, ארגו הַפְתח. כל דתיתכי החמאס היא תנועה קוד : תשובה

הוא סיוט . במיוחד, קסאואל, איו, בכלל, שעבור הַפְתח מהווי הדתיי המוסלמי

דתיותו . בלתי מתפשר ששימש דוגמה אישית לאנשיו, קסא נחשב ללוח דתיאל. הגדול

, 2000מות באוקטובר לאחר פרו העי, במציאות הנוכחית. הזינה את דעותיו הפוליטיות

ִאסלאמי מהאינטרס הדתי. ייתכ שהַפְתח היו רוצי לאמ לעצמ גיבור כדוגמתו

 .מדינתידווקא בהקשרו הטריטוריאליולאו, ערביותבתפיסתו נובע רעיו הפא

 

 ? קסא לממש את יעדיוהא הצליח אל: שאלה

 .ק המיתוס והתפתחהוא מת ביעבד ורק לאחר הלווייתו נר.  לאבתקופתו : תשובה
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 השפעת קרב יעבד

 ? קסא איו לשלטונהא הבריטי ראו באל: שאלה

 .ה ראו בו איו אבל ה לא חששו מפניו יותר מאשר ממנהיגי ערבי אחרי: תשובה

סביר להניח שבימי חייו איש לא זיהה את הפוטנציאל הטמו בו ואיש לא חשב , למעשה

תיני ג ששמו עתיד להיות שגור בפיה  וכנראה ג ,  שני לאחר מותו66של כל הפל

לא היה ק מיתוס אל, יכול מאוד להיות שא הוא היה מת בנסיבות אחרות. יותר מכ

היות והוא מת מות גיבורי החלו סיפורי המעשיות והאגדות למיניה , א. קסא

 .קרב יעבד יצר את המיתוס. להתגלגל והמיתוס החל להתפתח

קסא החזיק מיתוס אל. 'קסאווא אל'אח'יקו מעמד בהתחלה ונקראו אנשיו החז

אבל , שבו היה צור למצוא גיבורי שידברו אל ִלב של הצעירי, מעמד במרד הערבי

' השתיקו'מעניי למה צמח המיתוס עכשיו ולמה .  לא נעשה בו שימוש1948במלחמה ב

ערפאת . תינית חששה מכוחה של הדתאולי בגלל שההנהגה הפל. 1948 ל1938אותו בי 

תינית יבי , הוא אמנ ערבי דתי שהול למסגד אבל מי שיקרא את האמנה הפל

 .שהמניפסט שלו חילוני

 

 ? קסא בפרספקטיבה היסטוריתכיצד נראית דמותו של אל: שאלה

) מדיניות הִמסגדי (1987אומרי שישראל תמכה בהקמת החמאס בדצמבר : תשובה

זהו חוסר הבנה ממדרגה . "ה שיהיו חיכוכי פנימיי בי החמאס לאשמתו מחשב

תינית בא גדודי 'לזרוע המבצעת של החמאס קוראי . י"ראשונה בהיסטוריוגרפיה הפל

. זה מאוד משמעותי ואולי מצביע על גודל חשיבותו לחמאס כיו. 'קסאדי אלעז א

אלה .  משמעותיי מאודעצמית חיבורו לדת ונושא ההקרבה ה, דרכו בהגדרת האויב

הבעיה , כאשר האויב מוצג כאויב דתי. שיצרו את המודל לחיקוי, הדברי שהוא הנחיל

, הבעיה היא לא רק של האויב. זהו אויב שאי איתו פשרה עד שיומת או יגורש. היא קשה

 "אש. מבחינה זו תנועת החמאס איננה ארגו פרגמטי. אלא ג של מי שמציגו ככזה

ה ',  א לא הצליחה לה אסטרטגיה אהַפְתח וערפאת ה מאוד פרגמטיי , )1964(

המטרה נשארת ברורה אבל הדר רצופה בפרגמטיות והביטוי . 'יעברו לאסטרטגיה ב

 ).     1993(' הסכ אוסלו'המובהק לפרגמטיות זו הוא 

בגלל . בד, בהרג, בכוח, יהאד בנשק'כלומר לא מתפשר קורא לג', קסאמי'החמאס הוא 

החמאס היא קוד כל . החמאס הוא אויב רציני ביותר, מורשתו הקסאמית הקיצונית

לכ היא לא נגמרת א מחסלי את מנהיגי הזרוע . זה מקור כוחה, תנועה חברתית

כ עמוק ולפיכ הדתיי חדרו כל, האידיאולוגיי, השורשי החברתיי. הצבאית שלה

חינו חברי .  שיהיו מוכני לעשות הכל למע אמונתחדשי' קסאמי'כל הזמ יצמחו 

 . התנועות הללו מתחיל בילדות וזו הגאוניות של תנועות החמאס והחיזבאללה

שה בעלות זרוע צבאית משנית שרק , פוליטיות אלוהמבנה המאפיי של תנועות חברתיות

מה תהיה הגו'והנהגת אחראית כל הזמ לדאוג ש, משמשת להגשמת מטרות התנועה

כל הזמ מדברי על כ שכדאי לחמאס . שעניינ לא ֵירד מסדר היו, כלומר. 'מלאה במי

כל פע שהוקמה תשתית שכזו היה .  זה לא נכולהתחיל ליצור תשתית לצבא מאורג 
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יש תאי : מלבד זאת לא בטוח שהתשתית לא קיימת. לשלטו קל יותר לפגוע בארגו

 .ל"ובאצ' הגנה' שהיו בוארגוני שדומי לתשתיות

 

 ? קסאעל אילו מטרות וצרכי ענתה בחירת דמותו של אל: שאלה

הוא עונה על הפ הדתי ; קסא מתאימה בדיוק לצרכי החמאסדמותו של אל: תשובה

הוא מצטייר כדמות שאוחזת בידה האחת את הנשק ובידה האחרת את , והמלחמתי

אל. היה צור להמציא אותו, היה קיייש אומרי שאילמלא .  סמל קלאסיהקורא 

קסא הוא דמות שגרעינה הוא הדת והוא מתכסה בעטיפות שונות ומשתנות לפי הצרכי 

 .העכשוויי של כל תקופה

תיני הוא אפילו יותר ממה שהיה טרומפלדור אל בשיא פריחת (קסא עבור הפל

ואילו , ומפלדור ואחריולציונות היו גיבורי רבי לפני טר: עבור היהודי) המיתוס

תיני לא ) יחיא עיאש(על וכל אלה שהתפתחו אחריו קסא הוא גיבוראל, מבחינת הפל

, ה היו אמיצי. מגיעי לרמתו משו שה לא היו מורי דת או מנהיגי משכילי

אבל לא התקרבו לרמת ', לחבר שני חוטי'בעלי מיומנויות טכניות שידעו , ערמומיי

אי היו בשו תנועה . הוא דמות של מורה דר. קסאההתנגדות של אלהמנהיגות ו

נהנה , "ראש אש, ערפאת. דמות שמגלמת בחובה ג את דמות הלוח וג את המנהיג

תיני וממעמד מנהיגותי  .ִאסלאמיא אי לו מוניטי ומעמד דתי, מיוקרה של לוח פל

 

 ? מדוע לא אימצה החמאס דמות אחרת: שאלה

הוא דמות , חוסייניאמי אל' חאג,  המופתינית לבחו מספר אפשרויות : התשוב

מלבד . ששית פעולה ע האויב, הוא היה פקיד בריטי. בעייתית בתו החברה הערבית

זאת הוא ברח מהאר בתקופת המנדט ונשאר בקאהיר ג כאשר הייתה לו הזדמנות 

טי נגד הדור הקוד א לא היה הוא ה. 1948לחזור ע עזיבת הבריטי את האר ב

 .שונה ממנו בהרבה

.  סוכ זר עיראקי שמהתחלה נתפס כשכיר חרב ולא ניסה להיות גיבור מקומי י'קאוקג

תיני בפחדנות  רק אנשיי ("בשלב מסוי נתפס כזר ומהרגע שהתחיל להאשי את הפל

מור להקי את הזרוע י היה א'קאוקג. הוא איבד לחלוטי את אמינותו בעיניה, ")נפגעי

: זו שיטה שנהוגה בכל ארגו. ע"הצבאית המגבה שתעמוד לצד הזרוע המדינית של הוע

 .    חברתית של ערפאתהַפְתח הוא הזרוע הצבאית: ל וג כיו"באצ', הגנה'ב

 . חילוני במהותו חוסייניקאדר אלעבד אל

ונה שני לאחר הקמת שמ, 1996 הוא נהרג בומאוחר ,  קורב מקומי יחיא עיאש

א כי הוא היה יותר בגדר , אפשר להציגו כנקודת ציו לאור דרכה של החמאס. החמאס

ל לא ענו "הדמויות הנ. של תוספת שמ למדורת ההתקוממות מאשר אב דר משמעותית

דתיות, ערביותכלל: להתפתחות מיתוס בדמות, כנראה, על הדרישות שהיו נחוצות

 .מנהיגותיתת כריזמטיתאישיו, ִאסלאמיות

תיניי משו שהקרב הגדול שלו נגד "די אומ ע צלאח א דיצלאח א י גורמי פל

הוא קרב חשוב שמצוטט לאחרונה בחלק מהפרשנויות , קרב קרני חיטי, הנוצרי
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כאשר כל צד פורש את ההיסטוריה שלו בניסיו לטענת , "להסכמי בי ישראל לאש

תיניתק. הבעלות על האר  .רב קרני חיטי מהותי מאוד בהיסטוריוגרפיה הפל

מבחינת אימו דמויות .  דבר נוס המעיד על אימוצו הוא גדודי בַפְתח שנקראי על שמו

תינית . היסטוריות מעניינת מאוד ההשוואה בי התנועה הציונית לבי התנועה הפל

, כוכבאבר, נויהושע בהתנועה הציונית אימצה לעצמה דמויות היסטוריות דוגמת 

 .מתו צור לחנ את אנשיה בצורה שתחזק את זהות ע האר, ועוד, החשמונאי

 

 ? קסא מממש את ציפיות יוצריוהא מיתוס אל: שאלה

ההוכחה היא שגדודי . לדעתי המיתוס מימש ועדיי מממש את הצור בו: תשובה

 הוא מיתוס שעומד במבח הזמ קסאמיתוס אל. האינתיפאדה על שמו עדיי קיימי

תיני עדיי , ואי סיבה שזה ישתנה משו שהוא לא מת כמו מוג לב ובעיקר מכיוו שהפל

זקוקי לו כדי לגייס אנשי נוספי למאבק וכדי להפיח את רוח הקרב באלה שכבר 

אפשר לומר בוודאות שהכרסו . המקבילה היהודית היא מיתוס טרומפלדור. גויסו

מעניי למה ההיסטוריוגרפיה שלנו התעלמה . ס טרומפלדור גור לאיבוד מכוחובמיתו

דבר לא נכתב עליו לפני קו . שהקדיש לו התייחסות בספרו, גוריומלבד ב, קסאמאל

 .החמאס

 

 ? קסאמה חלקה של התקשורת בבניית מיתוס אל : שאלה

. התהלי עדיי בעיצומומהפכת תקשורת ההמוני שינתה את פני ההיסטוריה ו: תשובה

המידע שהיה . האזרח הפשוט הפ מצופה ומאזי פסיבי לשות פעיל בקבלת ההחלטות

אחד מהכלי החזקי והמעצבי בהיסטוריה הפ מכלי פעולה בלעדי של השליט לכלי 

בשנות החמישי דברי רבי . זה קרה ג באר. עבודה נגיש של מיליוני ברחבי בעול

 .גוריו י ב"צונזרו ע

המלחמה היא המשכה של המדיניות "ש' ברוח ִאמרתו המפורסמת של קלאוזובי

כלומר המלחמה . נית לומר היו תקשורת במקו המילה מלחמה, "באמצעי אחרי

ל "איתה נאל צה, ובניגוד לעבר בו דובר על תודעה של מפקדי האויב, היא על התודעה

 .וזה הדבר החשוב, ל הציבור הרחבכיו הכוונה היא לתודעתו ש, להתמודד

אפשר . מי שמבי את זה היטב ושניצח בשדה הקרב הזה הוא ארגו החיזבאללה בלבנו

החיזבאללה ניצח . 'חיזבאללה ותקשורת'לראות זאת בריאיו למקומו ירושלמי בכתבה 

בשנות התשעי , בשדה הקרב הזה משו שהארגו הבי את המשקל הכבד של התקשורת

. בשכירת צלמי לפיגוע, באינטרנט, בטלוויזיה, ולכ השקיע כס ברדיו)  העשריבמאה(

י קבוצת אנרכיסטי " ע19בעצ ההבנה שהתקשורת היא דבר חשוב התחילה במאה ה

הרג מעביר מסר ". תעמולה בדר המעש"שהתנקשו בצאר הרוסי וטבעו את הסיסמה 

, במניעיה, זהות המבצעיבאופ טבעי כי בעקבות הרצח מתחילה התעניינות ב

, זה התפתח ג תו כדי מלחמת תקשורת נגד הממשלה מפני שהעיתו... באויביה

= בוטה (ולאחריו הטלוויזיה הפכו לכלי נשק וזה מתבטא באופ הבוטה , ולאחריו הרדיו

ביותר בפיגועי שמבצעי הארגוני השוני נגד ישראל שמטרת הראשונית היא ) טוב

 .להשיג הכרה
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כיו . התקשורת מביאה בעקבותיה אימה שגורמת לבעיות אזרחיות פנימיות באוכלוסייה

. הרעיו הוא ג לתת מידע אמי.  חשוב יותר מרובה1ח"אמל, לעיתי, התקשורת היא

כאשר הוא יופנה , במקרה של פרסו מידע כוזב אתה עלול לסבול מהפרסו הזה בעתיד

 .ינות תיפגעאו כאשר אמ) הפרסו הספציפי(נגד 

 

 ? מה הערכת באשר להתפתחות המיתוס בעתיד: שאלה

המבח . המיתוס הזה יעמוד במבח הזמ, כל עוד התנועה קיימת וא צוברת כוח: תשובה

ישראל לא עושה מספיק כדי לפגוע בתשתית החברתית , לדעתי. יהיה כאשר התנועה תיפגע

שאנחנו לא שולטי בשטח וכי הרג הלחימה אמנ קשה בגלל . האידיאולוגית של החמאס

הבעיה היא לפגוע .  צעיר יותר ומתוחכ יותר' חדש'מפגעי תמיד יצמיח יחיא עיאש 

מהווי מקור , לדוגמה, המסגדי. בתשתית החברתית הכלכלית הזאת שמייצרת את הכל

 האיו יכול להיות אידיאולוגי או. על התשתיות האלו צרי לאיי. קרנות התמיכה, כוח

משו שכל זמ שהתנועה לא חשה מאוימת ובכל , אול מוכרח להיות איו שכזה, אחר

תינית ובַפְתח   אי שו סיכוי עת שאנו נוהגי בחמאס כש שאנו נוהגי ברשות הפל

הנהגת החמאס מדביקה לישראל תווית . לשינוי תדמיתה של ישראל בקרב תומכי החמאס

תיני  פי אשר בשלי להגיע "ללא הבדלה בי א ה משתשל מדינה שפוגעת בכל הפל

גור נוס להתחזקות הארגו הוא המצב . ובי א ה אויבי המדינה בדת ובנפש, לפשרה

תיני ברש ' חיה פצועה'כאשר ה כמו , בסיטואציה כזו. פ"הכלכלי הקשה של רוב הפל

 .  יש לה את כל הסיבות למרוד

לא חש מאוי ואי ירידה בפופולריות שלו , ק לגיבוריזקו, כל עוד החמאס קיי, לסיכו

המבח . קסא אי סיבה שתהיה ירידה בכוחו של מיתוס אלובהתגייסות לשורותיו 

, וכמו שאני רואה את זה, יהיה כאשר אחד מהגורמי שמסכני אותו יתחיל להשפיע

תוס נובעת חוסר ההצלחה בהחלשת כוחו של המי. במקרה כזה המיתוס ייפגע וייחלש

 .חוסר ההכרה וחוסר הניסיו לפגוע בשורשי המיתוס, מחוסר ההבנה הישראלי

 

זו החלטה על , אמצעי, הרבה מאוד כס, התגייסות, מאבק בדברי כאלה דורש הבנה

הא הולכי על החוליה שלש תפיסתה לפני ביצוע זממה צרי להשקיע : סדרי עדיפויות

, כספי ומשקיעי בתקשורת לאומית מסיבית' זימבזב'הא , או, כספי במודיעי

מטבע , אני מערי שכיו. שתכלול שימוש בכל אמצעי התקשורת, בנושא האידיאולוגי

הפגיעות של . תפיסת החוליה נמצאת בראש סדר העדיפויות, הדברי ונוכח הסיכו המיידי

עות מאוד על שמשפי, דמויות לחיקוי(החוליות והפגיעות בחוליות מייצרות גיבורי 

 .אי גיבורי חדשי בשני האחרונות, לעומת זאת, אצלנו). האוכלוסייה במצור

 

 

 

 

 

                                                           
 . אמצעי לחימהח "אמל  1
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 דוד חכ) 'מיל( " אלריאיו .                                       3

 

 

קסא משק באישיותו שני רבדי שלכאורה עומדי בסתירה די אלבאופ כללי עז א

 :האחד כלפי השני

 תפיסות ִאסלאמיות וניסיו לממש את הִאסלא כפי  רובד הִאסלאמי הדתיה . א

שהוא מבי אותו בסגנו פונדמנטליסטי של החזרת אנשי בתשובה ושמירה על 

די נבחר לשמש גור המהווה סיבה מרכזית המסבירה מדוע עז א. כללי הִאסלא

 .י החמאס"כמודל לחיקוי והזדהות ע

 הגור להתפרצות העימות העימות נגד הכיבוש תיני האלמנט הלאומי הפל .ב

 .הישראלי

התפיסה . שני הרבדי סותרי זה את זה כיוו שמבחינת הִאסלא אי מקו ללאומיות

לכ היא דוגלת , הקלאסית של הִאסלא אומרת שהחלוקה למדינות היא מלאכותית

 .בהקמת אימפריה ִאסלאמית אחת

 

 קסא כסמלבחירת אל

 ? כמושא להערצה, קסא כסמלי נבחר אלא: שאלה

 בישיבת לילה שהייתה בביתו של 14.12.1987החמאס הוק באופ פורמלי ב: תשובה

האחי 'שכל אנשיה נמנו על , אחמד יאסי בה השתתפה כל החבורה המייסדת' השייח

 שהיה' מעה הִאסלאמי'מוג'רוב ככול היו ג פעילי מרכזיי במסגרת ה. 'המוסלמי

 .בשטח' האחי המוסלמי'גו חזית שפעל ברצועת עזה ולמעשה ייצג את הזר הזה של 

קסא כש של חוליות ההוצאה לפועל או הזרוע בהתחלה לא היה אימו של אל

בהתחלה אלה שפעלו בשטח נקראו בכל מיני . המיליטנטית הטרוריסטית של החמאס

.  זריקת אבני ובקבוקי תבערה) =הידיי העירומות(' סווד רמיה'ביניה : שמות

. קסא נעשה בשלב יותר מאוחר מתחילת האינתיפאדהדי אלהשימוש בשמו של עז א

הייתה לקראת סו , בעיקר בכרוזי, בפע הראשונה שרואי את הש הזה, למעשה

ָתִאי עז אל'הש הרשמי הוא ). במאה העשרי(שנות השמוני  ' קסאדי אלַ

לאחר הפע הראשונה ששמו הופיע בכרוזי הוא . 'קסאדי אל עז אגדודי'שמשמעו 

ולא רק בכרוזי השטח של החמאס אלא ג בכל מיני פרסומי , התחיל לחזור על עצמו

, ואז הוא בהחלט התחיל לקנות לו אחיזה והמיתוס הזה. אחרי והתבטאויות שונות

 .פתאו ק לתחייה, שהיה רדו

 
בעבר כיה בתפקיד היוע.  יוע שר הביטחו לענייני ערבידִוד חכ ) 'מיל( "אל

הסכ'מאז . ת האינתיפאדהלענייני ערבי בִמנהל האזרחי ברצועת עזה במהל שנו
שימש בתפקיד היוע לענייני ערבי במפקדת תיאו פעולות הממשלה) 1993(' אוסלו

 .שימש יוע השר לביטחו פני. בשטחי במשרד הביטחו
 .א"ל בת" בסיס המטכ' מחנה רבי' בִלשכת שר הביטחו ב22.7.2001הריאיו נער ב
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,  באישיותוקסא די אלנת מכוו מאחורי בחירת הש עז אהתחושה שלי היא שיש כוו

בחירתו היא יותר בחירה של השטח , להערכתי, למרות זאת. בפועלו ובתפיסותיו, בדמותו

תחושתי זו נובעת ג מכ שא אחד לא יודע מי בחר . מאשר בחירה מוכתבת מלמעלה

בע חזק בתודעה ולבסו שמו התק, לא הרהרו בבחירה ולא ערערו עליה: בשמו

תינית של . הפל לנושא  מכיר  י  שאנ רשמי  פרסו  בשו  התייחסות  אי 

דמותו בבעלות על קביעת הש , זה מעניי שא אחד לא מתהדר ג בדיעבד. בחירת 

הרבה קרדיט , ללא ספק, משו שקביעה כזו מקנה, הזה לזרוע המבצעת של החמאס

. אחמד יאסי'  את אישורו של השייחזה היה חייב לעבור, בדר האלימינציה. לקובעה

ופה מתעוררת , 1989אחמד יאסי נעצר בגל המעצרי השני של החמאס שהיה במאי 

1990קסא אומ בשני א מניחי ששמו של אל: בעיה  כיצד ייתכ שהוא עבר 1989

 .אלא בכלא, ל לא היה פיזית בשטח"יאסי שבשני הנ' את אישורו של השייח

שבאופ פורמלי הוא ראשי (יאסי קבע את ש החמאס ' ודאות שהשייחאפשר לקבוע בו

יש משמעות נוספת והיא גבורה , כמושג מילוני,  חמאסאבל למונח הערבי ). תיבות

 .והתלהבות

 

 ? קסא כסמל המאבקמה הייתה הסיבה לבחירת אל: שאלה

ביות רבה השילוב של הפ הדתי ע הפ הלאומי הוא שילוב שיש בו אטרקטי: תשובה

מבחינת החמאס היה קוד כל מאבק . לחמאס משו שג החמאס נלח באותו מילייה

של חיזוק המוסדות , בתחו הִאסלאמי של גיבוש תפיסות ִאסלאמיות בחיי המעשה

תינית . והיה כמוב ג הקטע של המאבק הלאומי, והנדבכי הִאסלאמיי בחברה הפל

יש כא חיבור . סא שהיה בו אותו שילוב מדוברקדי אלאת זה סיפק המודל של עז א

תיני וזה בדיוק מה שהחמאס הציע במשנה האידיאולוגית , בי דת לבי פטריוטיז פל

 . התאי להוות מודל לחיקוי עבור החמאס, יותר מאחרי, קסאלכ אל. שלו

קסא שהוא הדמות לחיקוי ג של המרטיר די אלחשוב להזכיר בהקשר של עז א

תיני   ). א הוא השאהיד שמת על קידוש שמו של אללה, אמנ מוצאו סורי(הפל

תיניי החמאס קבע את יו הריגתו של אל , קסאבכרוניקה של ימי האזכור הפל

קסא תואר מותו תואר כמוות הירואי ואל. כיו אזכור בכרוזי החמאס, 19.11.35

 .ת קרביתכמי שמת תו כדי פעילו) תיאור שתוא את האמת(

 

 קסא כמיתוס ִאסלאמיהא התעוררה אופוזיציה פנימית לבחירת אל: שאלה

תיני  ? פל

קסא אני לא מכיר שו אופוזיציה במערכת הִאסלאמית לבחירת שמו של אל: תשובה

די אלגדודי עז א'. בחמאס נוהגי להבחי בי הדרג המבצעי לדרג המדיני. כמודל

ההנהגה . ה אל הפועל והדרג הפועל בתחומי טרור ומבצעיאלה חוליות ההוצא' קסא

 שהיא הנהגה שבאה לידי ביטוי באופ פומבי ', דאווה'ציבורית נקראת הנהגת ההמדינית

 .'וכו, מוציאה כרוזי, מדברת, היא מתעניינת

כאלה שדגלו בקו יותר מתו וכאלה שדגלו בקו , בעבר דיברו על כל מיני זרמי בחמאס

אלה , היו יש הנהגה מדינית. היו אני לא חושב שמדברי על העניי הזה. קלייותר רדי
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מאל 'ג, חס יוסו, עזיז רנטיסיעבד אל, זהרמחמוד א(האנשי שרואי בטלוויזיה 

ָתִאי עז א'ויש את ה). ועוד, סלי שה עדיי גורמי חסויי שפעילי ' קסאדי אלַ

 .מתחת לפני השטח

יש זר נוס שקיבל ', האחי המוסלמי' הזה של החמאס שמייצג את במקביל לזר

יהאד לא ש נגד עיניו את מודל 'הג. יהאד הִאסלאמי'ממד עוד לפני האינתיפאדה והוא הג

התפתחות הקונספטואלית האידיאולוגית של שתי התנועות האלו היא , ובכלל. קסאאל

הוא לא תופעה . קיי לפני האינתיפאדההיה ' יהאד הִאסלאמי'ג'מה ג שארגו ה, שונה

 ארגו שהוק סביב רעיו כשמו כ הוא . שהתעוררה כמוצר לוואי של האינתיפאדה

היעד של יישו האידיאולוגיה ', האחי המוסלמי'אצל . מלחמת הקודש, יהאד'הג

השלב הראשו היה לבנות את האומה : היה דו שלבי, הִאסלאמית והתפיסות הִאסלאמיות

השלב השני היה שלב . להחזיר אנשי בתשובה,  המוסדות הִאסלאמייסלאמית הִא

יהאד הִאסלאמי מתקיימי שני 'בג. נגד הכיבוש,  מלחמה מול האויב הציונייהאד 'הג

, יהאדית'החמאס אימ אידיאולוגיה ג, בתקופת האינתיפאדה. השלבי האלה במקביל

        .    שלביותבמוב זה שהוא חרג ממודל הדו

האחי 'תפיסתיי מגו חזית של חשוב להבי שהחמאס יונק את עקרונותיו הארגוניי

החמאס במקורו ק כתנועה שהייתה אמורה להוות את הזרוע הביצועית . 'המוסלמי

היא תנועה שקמה ' אחי המוסלמי'ה). ס"האח(' האחי המוסלמי'הטרוריסטית של 

. ומש התפשטה לרחבי העול הערבי,  במצרי)במאה העשרי(בסו שנות העשרי 

האחי 'שק בסו שנות השבעי הוא למעשה ש קוד של ' מעה הִאסלאמי'מוג'ה

רצועת עזה היא ער הלידה של החמאס ומש . שפעילי ברצועת עזה' המוסלמי

התשתית האידיאולוגית והארגונית היא תשתית שהייתה קיימת . התפשט ליהודה ושומרו

ג את אחמד יאסי רדפו בזמ . ג בתקופת השלטו המצרי ש, עת עזה כל הזמברצו

השלטו המצרי כי לכל הפעילות הִאסלאמית הייתה משמעות אופוזיציונית שסיכנה את 

 .המשטר

 

 הזרוע הצבאית של החמאס

 ? מי היו ראשוני הזרוע הצבאית בחמאס: שאלה

כא אולי . ריה המנהיגותית של החמאסאנחנו מכירי על פני השטח את כל הגל: תשובה

פנאטי דתיי קשי , נבערי, המקו להפרי איזה מיתוס שהחמאס מורכב מדלת הע

 אנשי מִשכמ ומעלה ה ברמה האינטלקטואלית שלה וה הנהגת החמאס . יו

... מהנדסי, דיעורכי, רופאי: ה אנשי בעלי מקצועות חופשיי. בפרופיל המקצועי

זהר רופא כירורג תושב ר מחמוד א"ד, יונסעזיז רנטיסי רופא ילדי מחא עבד אלר"ד

אחד אחד בעלי רמה אינטלקטואלית גבוהה . ר לספרות ערבית ועוד"אחמד בחרק ד, עזה

בניגוד לגלריה המרשימה של . י נבערי חסרי בינה' שייחולא מה שמדמי לחשוב 

זה המושג שמשק אות הכי טוב ', שימבוק'קסא ה על תק החמאס אנשי אל

פעילי מאחורי , פומבית, אנשי שלא נחשפי ברמה הציבורית, זאת אומרת. מבחינתנו

מבוקשי 'שומעי עליה רק כאשר ה עולי דרגה ומגיעי למעמד . הקלעי

מוחמד טית או אחרי שהיו מבוקשי במש שני ה אות אנשי ' שייח. ')ביטחוניי(
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שאלת מפתח שהעסיקה אותנו במש השני היא מידת . קסאדי אל עז אחוליות

 לבי חוליות אג המבצעי שזו 1הקשר והזיקה שיש בי ההנהגה המדינית של הדאווה

הא זהו קשר של . 'קסאדי אלגדודי עז א'הפעילות הטרוריסטית המבצעית של 

קיימת , שבתו התחו הזההייתי אומר ? פקודה או שה במידה רבה יותר עצמאיי

 .סימביוזה של השניי

לנו ברור שלפחות עד מעצרו של אחמד יאסי הוא היה שות לכל הפעילות הטרוריסטית 

. בכתב האישו נגד אחמד יאסי אפשר לראות את זה. בהיבטי הכי אופרטיביי שלה

אופ במש הזמ הקשר לבש צורות אחרות ובתקופה האחרונה אנשי השטח פועלי ב

ל ולנו יש זכויות "כדאי לזכור שבשלב מסוי נמצא אג של החמאס בחו. עצמאי יותר

מכא שיש . כי גירשנו הרבה פעילי חמאס מאז תחילת האינתיפאדה, יסוד בהיווצרותו

 .פקטור נוס שמשפיע על אופ פעילות החמאס בשטח

 

 אחמד יאסי

 ? קסאמה זיקתו של אחמד יאסי לדמותו של אל: שאלה

אפשר לומר שיש . אי עדויות ברורות וחד משמעיות לגבי קשר מוצהר ביניה: תשובה

 . מוצא ממשפחת פליטי, העממיות של שניה. קווי דמיו בִמתאר האישיות של שניה

כילד הגיע לרצועת , )דרומית לאשקלו(דל 'אחמד יאסי הגיע במלחמת העול השנייה למג

תו כדי משחק שבו ניסה להראות לחבורת (נות החמישי נכותו נגרמה בראשית ש. עזה

ילדי את יכולותיו הפנומנליות בעמידה על הראש ולאחר זמ ממוש שבו היה מצוי במצב 

כשנתיי . הוא היה מורה. נכותו החמירה ע השני). הפו הוא נפל ושבר את המפרקת

גדול הטרוריסטי מקבל (לאחר מעצרו גילו שהוא ממשי לקבל ִקצבה מהִמנהל האזרחי 

 ).קצבת נכות מישראל

ג אצל . השורה התחתונה היא שאי משהו שמקשר את שני האישי בצורה מוצהרת

תיני הִאסלאמי והלאומנייאסי ברמת האידיאולוגיה יש שילוב של שני הפני  בכלל . פל

תינית משולבת בתפיסות הִאס  .לאמיותבחמאס רואי באופ מובהק את הלאומיות הפל

 

 ? קסאאחמד יאסי לא דיבר את על אל: שאלה

נפגשתי איתו פעמי רבות מאוד בעזה וג לאחר מעצרו הייתי אצלו בכלא . לא: תשובה

אני מודה שג אני א פע . קסא לא עלהדי אלומעול הנושא של עז א, מספר פעמי

 .בתי לדו במוב מאליוולא חש, לא העליתי את שמו כי כל העניי נחשב כבר למקובע

ועל עצמו בשנות החמישי ', האחי המוסלמי'מייסד , בנאהוא דיבר על חס אל

ייסד את , למעשה, יאסי. שה שני מרכזיות מאוד באוטוביוגרפיה שלו, והשישי

י המצרי וישב בכלא "התנועה הִאסלאמית ברצועת עזה בתקופה זו ועל כ הוא א נעצר ע

 .בר ג על נכותו ועל נושאי רבי אחריהוא די, המצרי

אחמד יאסי הוא דמות שהיא במידה רבה אנטי גיבור שכ כל ישותו היא עליבות 

האיש כמעט לא מסוגל להניע איבר ונשאלת השאלה אי איש בעל ישות הפוכה : ומסכנות

                                                           
לחזק את הממסד ,  המנגנו הרשמי של החמאס שפועל כדי להחזיר בתשובה) הטפה (דאווה  1

 .זאת הייתה הפעילות הציבורית החוקית של החמאס בשטח. הִאסלאמי
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, ינייע: יש לו בעיות רבות מלבד נכותו(דמות המשדרת אומללות , לזו של כוכב הוליוודי

 .מצליח להשפיע בצורה כמעט מאגית על קהל המאמיני, )ריאות

אחד מאלה שעמדו מאחורי ניסיו . ג לנכות יש משקל בעניי כוחו והשפעתו, לדעתי

שג הוא , רחמ חליפהעבד אל'  היה השייח1993הפיצו של מגדל התאומי במנהט ב

. ית אי לנכות יש השפעה בתחו המאגיזהו נושא לבדיקה פסיכולוג. עיוורו: סובל מנכות

הנכות משפיעה ה על דמות . משה דיי העיוור בעינו, טרומפלדור הגיד: דוגמאות נוספות

האד הנכה המפתח כישורי ויכולות סיבולת מנטלית ופיזית שמעלי את העוצמה 

 .בטלמת' הקנק' כאילו אלמנט המשיכה אל הנכות : האישיותית וה על קהל היעד שלו

 

זה אימו , קסא לחיקהזה שהתנועה הִאסלאמית בישראל פתאו מאמצת את אל

רק אחרי שבאו לסלול כביש בבית: אימו תגובתי ולא אימו פוזיטיבי. שהזמ ְגָרמ

קסא וה לוקחי די אלהתנועה הִאסלאמית נזכרה פתאו שיש עז א, הקברות בנשר

עד כמה שאני זוכר התנועה .  ולטפח אותועל עצמ את האחריות לשמור על הקבר

 .לא ראתה בו סמל לפני פרשיית הקבר) על שני פלגיה(הִאסלאמית בישראל 

 

תיני בעשור האחרו: שאלה  ? מה הסטטוס של קורבנות המאבק הפל

שבמש הזמ , אני מניח. די הוא דמות שיש בה פרספקטיבה היסטוריתעז א: תשובה

קשה היו להערי אי .  רבדי וקיבל נפח בזכות הזמ שעברהמיתוס הזה צבר כל מיני

אבל כבר עכשיו אפשר לומר שלפחות , 2 או יחיא עיאש1ייראו בעוד שני מוחמד דורה

תיני הילד מוחמד דורה . ברמה קצרת הטווח יש לשניה משמעות מבחינת המאבק הפל

תיניתבעיתו, תקופה ארוכה. אקצההפ להיות הסמל של ִאנִתפאדת אל הלוגו , נות הפל

של כיסוי אירועי האינתיפאדה היה התמונה של מוחמד דורה מסתתר מאחורי הבטונדה 

כל תולדות , נית לומר שאלמלא הוא, בנוגע ליחיא עיאש ופרשת הפלאפו. יחד ע אביו

תיני וכל כיוו ההתפתחות ההיסטורי היה שונה לחלוטיהסכסו הישראלי מפני , פל

ואחריה הבחירות במאי , 1996מארס א עיאש היו פיגועי הנקמה של פברוארשאחרי יחי

 .בה נבחר בנימי נתניהו לראש ממשלת ישראל במקו שמעו פרס, 1996

די שנהרג מכדורי הבריטי לעומת מוחמד דורה ויחיא עז א, יש משמעות לשוני באויבי

ת בי המקרי מפני שעל מוחמד עדיי קשה להשוו. הרגו' הכובש הציוני'עיאש שכדורי 

 .דורה ויחיא עיאש אי אפשר עדיי להסתכל בראייה היסטורית לאחור

תינית אני מניח שהמיתוס של אל קסא מקבל ג ממד פורמלי מבחינת התודעה הפל

תינית תיני מכיר ויודע . ג בספרי הלימוד, והאינדוקטרינציה הפל אני מניח שכל ילד פל

קסא ג בגלל בחירת שמו כש של הזרוע המבצעת של החמאס די אלהיטב מיהו עז א

מי שנפל כתוצאה מאמבוש בריטי , הקרבה, גבורה, הירואיות: וג בגלל מה שהוא מייצג

 .  'וכו

 

                                                           
 הילד שמותו בזרועות אביו צול בטלוויזיה הצרפתית בעת ההפגנות האלימות  מוחמד דורה  1

 .ברפיח' אקצהִאנִתפאדת אל'בתחילת , 2000ל באוקטובר "נגד צה
שהיה אחראי לשילוח פיגועי ' קסאדי אלגדודי עז א' מפקד  עיאש) 'המהנדס'(יחיא   2

 .לאהייה בעזה בטלפו ממולכד בשכונת בית5.1.1996וחוסל ב, התאבדות
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תינית גיבורי מההיסטוריה של הִאסלא: שאלה  ? מדוע לא אימצה התנועה הפל

תיני וג. זה לא מדויק: תשובה  בזה של החמאס יש התייחסות ג במאבק הפל

תאריכי אזכור מקרב באדר של מוחמד במאה . לאירועי מהעבר ההירואי של הִאסלא

בכ שהאויב , דיי צלאח א"שהובס ע, האויב הציוני מושווה לאויב הצלבני; השביעית

די מאוזכר ג צלאח א. כפי שהייתה היישות הצלבנית, הציוני הוא ישות זמנית באר

מבחינה זאת הוא בהחלט דמות מיתולוגית . י בדרשות שדנות בשחרור הארבמסגד

די מודרני קיימות עוד דוגמות רבות אי ערפאת רואה עצמו כצלאח א. ומודל לחיקוי

נסחפה ומדברת על הדר , כמו ערפאת ג התקשורת הישראלית. במסגרת מאבקו בישראל

ייחסת לישראל של היו כתופעה וא מת, דישבה ערפאת ש עצמו בנעלי צלאח א

 .נאבק להשתחרר ממנה', דיצלאח א, 'הצלבנית שערפאת

 

 ? קסא עונה על ציפיות יוצריוהא מיתוס אל: שאלה

אז אני חושב שבמידה , א מדובר על הצלחתו לנסו כוח ומוטיבציה באנשי: תשובה

תיני מול היהודי. כ רבה  דמות שסביבה נוצר , לדמות הנבחרת היה חלק במאבק הפל

 שילוב מנצח מלחמה בעלת אופי דתי ובעלת אופי לאומני ' מיתוס של גבורה הירואית

די אלגדודי עז א'כשאומרי , נקלט בשטח במידה רבה מכיוו שהיו, המיתוס. וקטלני

חזקה ג על , א אנחנו יודעי מי הוא. אי מי שלא מבי מה משמעות הש הזה' קסא

תיני שֵידע מי הוא עז אהציבור  קסא ומה הוא מייצג וזה חל ג על הנוער די אלהפל

תיני  . הפל

תיני כחלק , העובדה שהוא מופיע בספרי הלימוד כחלק מהמורשת של המאבק הפל

תינית מעידה על כ שדמותו נקלטה והפכה להיות עניי של קבע  מההיסטוריה הפל

תינית  אפשר לומר בפה מלא שעצ השימוש במיתוס הוכיח לכ. בהיסטוריוגרפיה הפל

מלמדת על כ ששמו בהחלט נקלט , וג העובדה שלא הייתה אופוזיציה למושג, את עצמו

 .בקרב הציבור ושהמהל הזה הצליח מבחינת החמאס

 

 קסאמיתוס אל

קסא דמות רב תחומית המשפיעה קסא צמח בגלל היות אלהא מיתוס אל: שאלה

 ? וכלוסייה רביעל פלחי א

מפני שכל פלח באוכלוסייה היה יכול לקחת את הרובד ,  כבמידה רבה : תשובה

מי שחיפש את ;  מצא אותומי שחיפש את מרכז הכובד הִאסלאמי . באישיותו שהתאי לו

 מצא אותו מי שחיפש את הפ הסוציאלי בתפיסתו ;  מצא אותומרכז הכובד הלאומי 

 .ת למע דלת העקסא עשה רבובכ שאל

. קסא עצמו השפיע בעיקר על האוכלוסייה באזור הגליל ובשכונות הפחוני בחיפהאל

השפעתו הייתה יותר , מתוק התפקיד הרשמי שקיבל מהִממסד השרעי של אותה תקופה

. פועלי ועובדי כפיי,  פלח עני יותר של האוכלוסייהעל ציבורי פחות אינטלקטואלי 

שכל אחד היה יכול להשתמש בו מזווית ההסתכלות ,  גדולתו של המודלאני חושב שזאת

 .   שלו
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 ? קסא הגשי את שאיפותיוהא אל: שאלה

 הראשו : בראייה לאחור יש שני צדדי למטבע. סביר להניח שלא, בתקופתו: תשובה

תינית נכשל והראיה היא קו מדינת ישראל ויעדי נוספי ; המאבק של התנועה הפל

תיני. שהציונות הצליחה להשיג ; הצד השני הוא הצלחתו ביצירת אבטיפוס למאבק הפל

תינית . דמותו הפכה למודל הזדהות מלבד זאת העובדה שהקרב בי הלאומיות הפל

אי ויכוח על כ . מעידה שלא היה כא כישלו מוחלט מִצדו, לתנועה הציונית עדיי ניטש

תיני בדמות שהמורשת שלו עדיי חיה וקיימת  בלבבות והיא מזינה כיו את המאבק הפל

תינית, החמאס  .שיש לה משקל לא מבוטל בתו התנועה הלאומית הפל

 

 ? קסא בעתידמה הערכת לגבי השימוש במיתוס אל: שאלה

כי לא מתקבל על הדעת שמישהו יקו , אני מניח שמה שנעשה עד היו יימש: תשובה

. די סיי את חלקו ועוברי לאמ דמות אחרת לחיקויעז אויגיד במהל המאבק שהנה 

, קסא ימשי להיות דמות מופתדי אלכל עוד המאבק נמש עז א, בטווח הנראה לעי

תינית יתחנ  .מיתוס מלכד שלאורו חלק מהתנועה הפל

תינית באאי ספק שדמותו של אל י בשנות "קסא הייתה אנטיתזה להנהגה הפל

מהאריסטוקרטיה ) חוסייני, נשאשיבי(ול המשפחות הגדולות המסורתיות מ. פעילותו

תינית של אותה תקופה שאינו ) סוריה(קייה 'מלאד' הוא היה בס הכל איזה שייח, הפל

תיני והצליח לסחו אחריו את ההמוני ' אסתקלאלאל'שבא להטי במסגד , פל

תינית לפי דעתי זה. המשתייכי לרובד הכפרי של האוכלוסייה  לא מעיד על הזהות הפל

ולכ איש לא העלה בדעתו את ' אז וש'של ' כא ועכשיו'כחברת הגירה כי הוא היה בגדר 

 .האפשרות לפרשנות שכזו לבחירתו

 

תינית הא הזהות הסורית של אל: שאלה קסא מבטאת אמפטיה של החמאס הפל

 ? לאסד בסו שנות השמוני לעומת מגמת השלו של סאדאת

אולי בזהותו יש משמעות מבחינה זאת שהאוריינטציה שלה הייתה נגד . לא יודע: תשובה

 ).חזית הסירוב(שלו 

 

תיניתכיצד נבחר אל: שאלה  ?  קסא הסורי כדמות מופת פל

תיני : תשובה די אלותשאל על עז א) תשאל ילדי(א תעשה משאל בקרב הפל

תיני אלא סוריקסא אני מוכ להתערב שרוב לא ידע הוא כל כ . ו בכלל שהוא לא פל

תיני כ שהאסוציאציה הראשונית של אנשי תהיה לומר , מקובע בתפיסת המאבק הפל

תיני מה שאמרתי הוא לא על בסיס בדיקה מדעית אלא מהערכה . שהוא גיבור פל

 .ספונטנית

 

 ? הא יש ניסיונות לטשטש את מוצאו: שאלה

די הוא נושא י לא ראיתי בשו תקופה שהנושא של עז אאנ. קשה להגיד: תשובה

קסא עלתה או שהוצעה דמות אחרת לא ראיתי ג ששאלת השימוש באל. לווכחנות

הוא התקבל באופ אוטומטי . נוצר מודל ההזדהות, ברגע שנוצר דפוס השימוש בו. במקומו

 .מבלי שאנשי יהרהרו או יערערו על הבחירה בו
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 ל החמאסאמצעי התקשורת ש

 ?על מה בנויה העברת המסרי של התנועה הִאסלאמית: שאלה

 :בכמה רמות וקיימות מספר שיטות להעברת מסרי, למעשה, היא בנויה: תשובה

בתקופת . ה ללא ספק הכלי המרכזי ברמת השטח, המופצי מעת לעתהכרוזי 

תיפאדה תחרות בי המפקדה הלאומית לאינ, אפילו, האינתיפאדה הראשונה הייתה

כל כרוז היה ממוספר והחמאס עשו . לבי החמאס על מספרי הכרוזי) "בחסות אש(

לכרוזיה מספר שהקדי בכמה מספרי את הכרוזי ' מדביקי'ה היו : תרגילי

תיני, ַפְתח"י אש"ששוחררו במקביל ע דר . כדי להראות על קדימות בהובלת הפל

 הודעות מטע לצד יש מפע לפע גילויי דעת כרוזי אלה נותרו עד היו כש, אגב

ה שעיצבו למעשה את פניה של , א בוחני את תקופת פרסומ, כרוזי אלה. החמאס

משו שה העניקו לה ג ִמתווה קונספטואלי וג מתווה , קצבה ואופייה, האינתיפאדה

. מאבק הזההמתווה קבע את סדר ימי הפעילויות של ה. של לוחות זמני להמש המאבק

את האייט המרכזי או את הקונספציה של אותו , למעשה, כל כרוז נשא כותרת שביטאה

 .'וכו, ימי זע, שביתות כלליות, א בנושאי מאבק, א בנושאי מדיניי. כרוז

שלאור השני ה נהפכו ממקומות בעלי אופי , הִמסגדינוס לכרוזי קיי ג גור 

ש נארגו , במסגדי ניתנו הנחיות לפעולות.  אופרטיביתלמקומות בעלי משמעות, דתי

המסגדי שימשו . ח ונשק"המזימות והאופרציות הצבאיות וש בוצעה ההצטיידות באמל

תיניי פורק בתחו הספורטיבי כמחס , ולעיתי, ג מקו בו מצאו הצעירי הפל

נשי לקראת יציאה באמצעות הדרשות נסכו הדרשני מוטיבציה בא. לחומרי חבלה ונשק

 .לא הייתה דבר נדיר, שעיקרה הסתה, דרשה, לפעולה ובכלל

לרבות ,  לכל כלי תקשורת אפשריריאיונותדר נוספת להעברת מסרי התבססה על מת 

, למשל, זהרמחמוד א. המתראייני נשארו אות פרצופי. כלי התקשורת הישראליי

 .שבלט בעזה

תי אל'חד מהבולטי שבה הוא הירחו א. ביטאוני החמאסרובד אחר הוא  פל

תי המוסלמית'(' מוסלימה היוצא לאור ִמדי חודש באנגליה ובו למעשה מקבלי ). 'פל

, כלומר. את מיצוי התפיסות האידיאולוגיות של החמאס והיישו שלה לחיי המעשה

ל עמדת אז ה מציגי את הקו ש, תהלי מדיני לדוגמה, כשיש אירועי כאלה ואחרי

', פתנה'הקביעה שהחמאס לא ִתת ידה ל, למשל. החמאס מול המציאות המתפתחת בשטח

החמאס לא ִתת ידה למאבק פעיל מול . שהיא מושג ִאסלאמי שפירושו מלחמת אזרחי

תינית כדי למנוע את העניי הזה של ה ההימנעות הזו , דר אגב. 'פתנה'הרשות הפל

תיניתהייתה עיקרו מנחה ביחסו של ה  .חמאס לקיומה של הרשות הפל

תינית ויש פרסומי אקדמיי , אתר אינטרנט, לחמאס יש סוכנות ידיעות עיתונות פל

היו יש . שמייצגי את תפיסות החמאס, בעיקר מהאוניברסיטה הִאסלאמית בעזה

, יש ג ערוצי טלוויזיה ורדיו שנשלטי בידי הרשות. עיתונות יומית שאינה חמאסניקית

בראשית ִאנִתפאדת אל, לדוגמה.  לפעמי מופיע בערוצי אלה פעיל חמאס זה או אחרא

, י הרשות"אד זה מועסק ע. אקצה השמיע מישהו דברי נאצה שקראו להרוג יהודי

אני לא רואה מאמ שיטתי . אול בבסיסו הוא איש חמאס מהאוניברסיטה הִאסלאמית

 .   הוא פשוט לא זקוק למאמ שכזה, קסאומוגדר לעשות תעמולה תקשורתית לאל
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תי אל, 'קטעי מאמרי מביטאוני תנועת החמאס.  4 סִלימהפל  היוצא בלונדו', מ

 דוד חכ) 'מיל( "אל: תרגו

 

 :2001מירחו יוני , Iמאמר 

 

 חללי הידיי המיידות, קסאמכא החלו גדודי אל

 עליאיברהי אל

 

בני אדמת ', 1'איסרא מעראג'בני . יהאד'ורלי בגעצ קיומה של אומתנו קשור קשר ג

המטוסי , התותחי, הגאווה והכבוד התחנכו במש הזמ על צליל שריקת הפגזי

עיניה את היהודי המשחיתי את ה רואי במו. והטנקי של הכיבוש היהודי

 . (...)האדמה המבורכת

למע העלאת דבר המוסלמי החלו לעורר את אומת וכדי להקיצה הקריבו דמ 

לש טיהור האר הקדושה מטומאת היהודי לא השפיעו עליה הקשיי . האלוהי

להגשמת . פ ע הכוח האונס היהודי"המפרכי והגירוש הנמש ממנגנו השלטו בשת

רצו התאווה השקיעו המוסלמי את כל מאמציה ואת עצמ כדי להגיע אל פסגת 

ה נלחמו נגד כנופיות . ייצבו בגאווה ובכבודה קמו והת. ההקרבה על קידוש הש

ה המיטו עליה פחד ואימה שלא . היהודי ועדרי המתנחלי והסבו לה סבל וייסורי

 .חלמו שייחזו בשכמות

 

, קסא וחלליהדי אלבגיליו הקוד התייחסתי להתחלות המפוארות של גדודי עז א

במאמר זה אמשי לגולל את תולדותיה ו, אשר כוננו את התחלת פעילות גדודי הגאווה

 ).קסאשל גדודי אל(

 

ומרחיב את , המאמר מעלה על נס את קורבנ של החללי שידעו דרכ אל האלוהי(

 ).היריעה אודות השאהיד רמי פאריד קמחייה משכ

 

יהאד והפ לסמל מסמלי החמאס שייש בדקדקנות 'רמי פאריד קמחייה לח בשורות הג

 . נדמו מילותיו האחרונות5.6.1990עד שב, התנועה ורעיונותיהאת משנתה של 

חברי . הידיעה על מותו היכתה את שכ ומחנות הפליטי בתדהמה והתפשטה לכל עבר

החמאס ותומכי התנועה יצאו למחות והפכו את הרחובות להר געש רותח של עימותי 

 .אלימי

 

, קסאנופלי מקרב גדודי אלהמאמר משרטט את דיוקנו של קורב נוס מראשוני ה(

ייָמ רמזי חמיס בדרא היה מצעירי הגורי). ייָמ רמזי חמיס בדרא  של 2השאהיד 

מנערותו . שאהב לשנ את הקורא, התנועה הִאסלאמית ממחנה הפליטי ַעסָכּר בשכ

                                                           
 .   משתתפי המסע הלילי של הנביא מוחמד למכה ומדינה1
 .'נוער התנועה' מעי  הגורי  2
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 11משנתו ה. עקב בסבלנות מעוררת התפעלות אחר תנועות סיורי צבא הכיבוש היהודי

הוא השלי בידיו . ספג מכות קשות ונחבל בקרבות אלה, עמת ע חיילי הצבא היהודיהת

 .כפירה ויומרנות, אבני על ראשי החיילי היהודי המלאי שנאה

בחודש הרמאדא יצא איימ בחשאי מביתו כדי לכתוב את סיסמאות תנועת החמאס על 

ר "קירות המחנה  ָ ר יא יאהוד, ַחי ָ דיש מוח'ַג; ַחי פה ָיע צבא , הו היהודי" ("מד ָסא

 ").מוחמד עומד לשוב

כשזרק אבני על , י חייל יהודי" שני מיריית רובה בראשו ע12איימ נהרג בהיותו ב 

ר געש והשתולל מכעס. החיילי , התחוללו עימותי אלימי ע החיילי. מחנה ַעס

מי נכשלו היהודי להטיל את במש שלושה י. כשהיהודי ניסו לאכו עוצר על המחנה

נערכה תהלוכת , בימי אלה עלו משלחות ניחומי רבות לבית משפחת השאהיד. העוצר

ר והקירות התמלאו בפסוקי הקורא שעניינ הער  המוני שמילאה את רחובות עס

ימי ספורי לאחר שנהרג היה ביטוי על . המוס של קידוש הש וברכות לשאהיד איימ

 .אקצה לנקו את דמוסגד בחתימת גורי אלקירות המ

 

 

 :2001מירחו אוגוסט , IIמאמר 

 

 חללי ההתחלות הזוהרות, קסאמכא החלו גדודי אל

 עליאיברהי אל

 

קסא די אל החלה הגאווה המבורכת של גדודי השאהיד עז א1991בתחילת שנת 

ה שניחתה עליה ע ההתחלה הייתה בעקבות המכה המכאיב. 1במחנה הפליטי נוציראת

המו תושבי . מקליעיה של משתפי הפעולה הפושעי, יוסומותו של הנער חוסיי אבו

, ביניה בלטו שני רעולי פני ענקיי נושאי נשק. המחנה התקבצו על קברו של השאהיד

לפתע החל אחד מה לירות באוויר . שעמדו דקות ארוכות בדממה לפני קבר השאהיד

פי הבוגדי בעמ ומ היהודי "שבעו לנקו את ד השאהיד מהמשתהמחנה ושניה נ

 .האנסי

 .'קסאדי אלגדודי עז א'אז לראשונה שמעו בני המחנה את הש 

קסא היו בשלב ההוא בהנהגת האח הגיבור הלוח וואליד עאקל גדודי השאהיד אל

מוצלח של מספר סיומ ה, לאמיתו של דבר, התחלה מבורכת זו הייתה). 'אבו חאלד'(

תיני לא ייכנע . ניסיונות של פעולות צבאיות כושלות ניסיונות אלה המחישו שהע הפל

תינית, לאויביו היהודי  .ולמרות אי הצלחת ה השפיעו על מצב החברה הפל

 

וביצעה מספר פעולות , בכפרי המשולש' יהאד'משפחת הג' הופיעה 1979בשנת 

 התחוללה בכל 1982באפריל . נית ומוסדותיה הכלכליייהאדיסטיות נגד היישות הציו'ג

תי המהפכה אקצה וירה על שפר למסגד אל, בעקבות פעולת גודמ היהודי, רחבי פל

לאחר מכ . 1984שנעצרה ביולי , והופעת הקבוצה הצבאית של אחמד יאסי, מתפללי

                                                           
 .י דרומית לעיר עזה מחנה פליט נוציראת  1
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מתו בהתקלות אשר , 2עיה'ובעקבותיה הופעת קבוצת סג, 1'מלחמת הסכיני'התלקחה 

 . לאחר ביצוע מספר פעולות גבורה מוצלחות2.10.1987המזוינת ע הצבא היהודי ב

ע פרסו כרוזה , לאחר כל ניסיונות אלה זרחה השמש על תנועת ההתקוממות חמאס

זאת הייתה . יהאד ולהסלימו'שקרא להמוני להמשי את הג, 14.12.1987הראשו ב

 כזרוע הצבאית של 1991שנוסדו ב', קסאדי אלי עז אגדוד'ההתחלה של גדודי הגבורה 

 .תנועת החמאס

קסא החלו גדודי אל. תנועת החמאס התאפיינה בפעולות איכותיות שהצטיינו בתכנונ

לאחר שעלה הצור בחיסול , פ אחר" וירי לעבר משת3פי"בהוצאה להורג של אחד המשת

ת ממוסמכות להגשת כתבי אישו שניי אלה ובתיעוד ההודאות שלה במשטרה כראיו

בסיס זה בוצע עונש האל כנגד לש טיהור החברה על. שלא נית להתכחש אליה

תינית מהיסודות הרקובי אשר סוממו ע גורמי שוני אימצו . י המודיעי הציוני"הפל

הגדודי קמו . את הגדודי האלה ולאחר מכ הפעולות באו ברצ באומ בזו אחר זו

. פי שגרו בכניסה למחנה בקרבת מרכז הצבא היהודי"הוצאות להורג של משתוביצעו 

פעולות הטיהור . האנשי החלו לעקוב אחר פעילות הגדודי המטהרת בכל רחבי המחנה

של הגדודי הצטיינו בכישרו ועוררו התפעלות בציבור משו שהצביעו על תכנו קפדני 

ו לאחר מכ לחייה הרגילי בצורה שלא הלוחמי חזר. וביצוע במלוא התעוזה והאומ

הגיבורי הללו הגבירו את פעולות ההסחה וההסוואה אפילו מהמקורבי . עוררה כל חשד

כ המשיכו .  לצלוח בנתיבה4קסאמיהידי אל'וכ המשיכה ספינת המוג, אליה ביותר

 קסא בירי קליעיה החזקי אל החזה של כל פושעדי אללוחמי השאהיד עז א

 .והמשיכו בביצוע פעולותיה הצבאיות נגד הצבא העושק והאונס

לאחר פיקוח מדוקדק ורצו ותכנו פרטני עלה ביד לבצע גזר די מוות נגד אחד ממפקדי 

כתוצאה מכ . דבר שעורר אצל היהודי שיגעו, מנגנו הביטחו בהתנחלויות ברצועת עזה

מפני שלא ידעו מי היו הגיבורי , זרמיה הרחיקו וגירשו מספר אישי מהרצועה מכל ה

את הפעולה ' אימצו'כאשר מספר גורמי וזרמי . שביצעו את הפעולה האיכותית הזאת

 .קסא בשתיקתדי אלנותרו גדודי עז א, והודיעו על אחריות לביצועה

 

לאחר , באותו הזמ ניסו לוחמי מאזור סמו למחנה הפליטי נוציראת לצאת למצרי

הובלו לבית , הלוחמי הגיבורי נפלו בידי היהודי. ינ נחש למודיעי היהודישעני

לילה אחד פרצו כוחות רגליי של . הִממשל בעזה וש עברו את כל העינויי הפראיי

חיילי צבא הכיבוש היהודי במספרי אדירי למחנה הפליטי נוציראת במהל עוצר 

 ה פרצו לתוכ דר הגדרות כדי לעצור את ,לאחר שצרו בהיק נרחב על הבתי. לילי

אחד , במהל הפריצה נתפסו וואליד עאקל. המפקד על המנגנו הצבאי וואליד עאקל

במעצר של שני ) היהודי(בפעולה  נכשלו . וחברו נאסר דווידאר, ממקורביו באשיר עאקל

רחבי בכל ) הישראלי(י סוכני המודיעי "שהפכו מאז למבוקשי ע, לוחמי אחרי

תי  .פל

                                                           
תיני"   דקירת יהודי ע1  .י פל
 .   שכונה בפאתיה המזרחיי של העיר עזה2
 ).ע ישראל( משתפי פעולה פי "  משת3
 .קסא   לוחמי אל4
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בבוקר המחרת גילו האנשי שהעצורי ה אשר פגעו באויב כשקצי של המודיעי היהודי 

משמעות הדבר . לקה בשיגעו אמיתי ובאכזבה מרה מפני שנכשל במעצר כל הלוחמי

בעוד הגיבורי המבוקשי שבו למסתור שאיש לא , הייתה ִסדרת פעולות גבורה חדשה

כדי לחיות בתקופת מבח אמיתי וכדי לארג מחדש את , האלוהיאלא , ידע היכ מקומ

ק תחתיו , כל אימת שנפל מאיתנו חלל ארצה. פעילות להעלאת מפקד גיבור חדש

, המבוקשי חיו חיי של אחווה במובנה האמיתי. מישהו אחר למלא את השורות

הקפיד כל אחד מה . שהצטיינו בכל המשמעויות של מסירות הנפש למע האחרי

ושא אחד אחר לא ֵידע על כ כדי למנוע צביעות , שפעילותו והקרבתו ִיתעלו בינו לאלוהיו

 .והתחסדות

 

ביצעו לוחמי גדודי , במהל מאמצי הִמרד הישראלי להתחקות וללכוד את המבוקשי

, פי"קסא פעולות נועזות שבאו לידי ביטוי בחטיפה ובהוצאה להורג של משתאל

החללי על קידוש הש עלו לג העד .  כיבוש רבי בכל רחבי רצועת עזהבוגדי וחיילי

, דפי אלה באי להפי את מעלליה. כשה מתווי בדמ את הנתיב לממשיכי דרכ

ולהחיות את הלבבות בִזכר כדי שהדורות הבאי ֵידעו על , ִשבֵחיה ותהילת גבורת

וכדי שלא יישכחו , וש חדר ללבבותקסא לאחר שהייאדי אלגבורת של גדודי עז א

החללי הראשוני היוו אב פינה ויסוד מוסד לפעולה . חללי אלה בתהו הנשייה

יהאדית אשר עדיי 'משו שה זכו בכבוד להתחיל את הפעולה הג, הצבאית הקסאמית

למע העניי הזה אנו . אנו נוכחי בפירותיה המבורכי על קרקע המציאות עד ימינו אנו

 .חילי את סיורנו בעול ההקרבה הקסאמית ע ראשו השאהידימת

 

 במחנה 5.11.1976הוא נולד ב. א'פתאח דוחהשאהיד הראשו הוא טארק עבד אל

בביתו של אחד ממנהיגי , החינו הִאסלאמי', ַדעָווה'התחנ על ברכי ה, הפליטי נוציראת

ב האמונה בנפשו באמצעות התנועה בהשגחת א מוסלמית דתייה ששקדה על נטיעת ט

מקטנותו הוא התפתח לאור הדבקות בדת . הטמעת סיפורי גבורת הנביאי וג העד

הוא החל לשאת את קריאת הִאסלא במלוא . ואהבת התנועה והצעירי המוסלמי

והיה , ס המכי בנוציראת"סיי את בית הספר היסודי ובה. יישותו והווייתו במסע הנתינה

. ג את חוק לימודיו התיכוניי סיי בבית הספר בנוציראת. לטימהתלמידי הבו

סירבו שלטונות הכיבוש היהודיי לאפשר לו , כשניסה לצאת ללמוד באוניברסיטה בלוב

הוא . ולכ נכנס ללמוד בפקולטה לספרות ערבית באוניברסיטה הִאסלאמית בעזה, לצאת

והיה מבי הבולטי באגודה , תוהתאפיי ברשת הקשרי  בגדה וברצועה בשל מקו הולד

היה . הצטיי במשחק ולכ היה חבר בקבוצת המשחק של האגודה. הִאסלאמית בנוציראת

הפ . היה להוט באמונתו ובאורחות חייו הדתיי. שחק טניס שולח וקאראטיסט מצטיי

דבר זה נבע מהשכלתו . למרות גילו הצעיר, לחבר פעיל באגודה בשנות לימודיו בתיכו

פתאח עבד אל' היה נצר אמיתי לאביו השייח. הרחבה אותה ניסה לפתח בכל מאודו

כשפרצה . ממנו ירש את העמידה על הצדק ומחויבות אמיתית וכנה לעקרונות הדת, א'דוח

כתיבת , תהלוכות,  הפגנותהִאנִתפאדה היה חללנו מבי אלה שהשתתפו בכל פעולותיה 

קסא היה מראשוני המצטרפי לגדודי אל. אויבסיסמאות והודעות ברחובות ופגיעה ב
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מה , יהאד השתלטה על נפשו ורוחו'אהבתו לג. והיה מהבולטי מקרב מבצעי הפעולות

אהבתו . יהאד עד כלות'שמעיד על התפתחותו במשפחה שהועידה עצמה להקרבה למע הג

 .זו באה לידי ביטוי בכתיבתו ובניסיונותיו השיריי

חברו אמר . חסנאת ואחריקסא ע חברו יאסר אלדי אלהוא השתת בהרכבת גדו

די אלגדודי עז א. שהוא היה מבי מבצעי הפקודות הכי בולטי והקפיד על הקרבה

הוא עבר בי . פי שסייעו לה"קסא ביצעו פעולות רבות נגד היהודי וסוכניה המשת

 .האדי'המסגדי תו נשיאה מופגנת של נשקו ועודד את ההצטרפות לג

הוא היה היחיד . טארק נהרג בניסיו הברחת הגבול למצרי כשנתקל במארב של האויב

 .שהיה מצויד בסכי וחיילי האויב ירו בו כשניסה להג על עצמו

הידיעה על מותו של טארק עוררה רוש עז בנפשות האנשי והיכתה הדי מרעישי 

בוצות שהיו חלוקות בדעותיה על אפילו הק. ותנועה ציבורית נרחבת של כל מגזרי החברה

כשה מעלי את זכר הגדודי , החמאס יצאו בתהלוכות מצפו הרצועה עד לדרומה

במש חודש . בקריאותיה ובהשמעת המנוני וסיסמאות של הגדודי שלא היו קוד לכ

יהאד בקרב 'מותו על קידוש הש תר להחייאת רוח הג. של נמש מפג האבל לזכרו

 .ציבור הרחבהנוער וה
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  קטעי מהספר' אהד'מוגאל' שייח'.                                 5

 סתאר קאסר עבד אל"ד

 )פלח פלאח: תרגו(

 1' עמ

מאמי ' קסא התחיל את המאבק שלו מתו המחויבות המוסלמית כשייחדי אלעז  א

תי'ביו הדי ובמצוות מאבק הג, באלוהי הוא הקריב עצמו . יהאד למע הִאסלא ופל

קסא האמי שהע אל. להגנת האדמה הִאסלאמית והמקומות הקדושי למוסלמי

תי תיני ישיג את עצמאותו וכאב את חרפת הכיבוש הבריטי בפל שפילס את הדר , הפל

תי  .להשתלטות היהודי על אדמות פל

 שלו ע היהודי מזימה לעקירת הע קסא ראה במנדט הבריטי ובשותפותאל

תיני מאדמתו שמחובתו הדתית והלאומית להילח נגד ולא להסתפק בהסתכלות , הפל

הוא התגייס להצלה מעשית של האר מידי העושק הבריטי ובני . בנעשה בחיבוק ידיי

 .בריתו היהודי

 

 2' עמ

הוא הבי שבאמצעות . דר יחידה להשגת מטרותיו, ורק בו, יהאד'קסא ראה בגאל

במיוחד , אמונה מעומק ִלבו של המאמי ובכל מאודו נית לכונ כוחות סדירי למאבק

תו , קסא פר דר מאבק חדשה ופסל את דרכי הסתגלנות הישנותאל. בבריטי

הוא פתח בצעדי נועזי . שהועיד עצמו למשימה במופת של אומ לב ובדוגמה אישית

מעשיו הפכו להתעוררות עממית . ריטי ומההשתלטות היהודיתלהצלת האר מהמנדט הב

תיני הוא . שהפכו לחלק מהתנועה הלאומית, וגייסו תמיכה נרחבת מכל שדרות הע הפל

להתעוררות זו היו השלכות . השריש רעיונותיו בקרב הע והוריש את רוחו לממשיכי דרכו

תיני  וקיי של המאבק בצפו קסא הפ לסמל חיאל. עמוקות על דר המאבק הפל

 .ואנשי נהו אחר מנהיגותו המושיעה, ני ונצרת'ג, באזור חיפה, האר

תיניתבמש שני ארוכות נשכחו פועלו של אל קשה . קסא ותנועתו מהתרבות הפל

תינית רק . למצוא תיעוד הול ומקי להערכת אישיותו ותרומתו להיסטוריה הפל

. 1וא היא בהתייחסות מצמצמת, קסאו של אלבספרי בודדי אוזכרה פעילות

ולכ , קסא ואישיותובספרי אלה אי די חומר תיעודי להכללת מלוא פועלו של אל

נדרשת מחויבות להשלמת מפעל התיעוד וההנצחה אודותיו באמצעות איסו מקורות 

 .תיעודיי על מוצאו ומעשיו

 

 3' עמ

ר המקומות והמקורות התיעודיי מחבר הספר מתאר שבמהל כתיבת הספר ואיתו

הוא זכה להיפגש , אהידי וקרוביה'קסא מפי בני המוגוגביית העדויות על תנועת אל

קסא בקרב האחרו שהיה ע אל) דרומית לשכ(ע המוכתר הבדואי של הכפר קבלא 

                                                           
תינייהקדיעייה אלאל': קסא   ספרי שבה אוזכרה דמותו של אל1 , מאת אכר זעיתר' פל

קוברה פי תאורה אל ערבייה אלאל'ובספר , י לויש' נאגמאת' ערבייהקדיעייה אלאל'
תי תי(' פל תינית הגדולה בפל  .מאת יאסי מועל) ההתעוררות הפל
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עראבה ששירת במודיעי הבריטי יחד ע חלי בסטה כמו כ נפגש ע סעיד אל. ביעבד

 .שהיו מאנשי המודיעי הבריטי בחיפה, חמד נאיוא

 

 קסא מורשת אל 64' עמ

כאשר האומה , קסאקסא התעוררה באמת רק לאחר נפילת השאהיד אלתנועת אל

תינית. הערבית התעוררה למאבק האמיתי , קסאלאחר מותו של אל, בהתקוממות הפל

לל התנועות שהתנגדו לדרכו של כו, התאחדו הזרמי היריבי והמפולגי למאבק משות

היו ארגוני ערביי שנטו לשיתו פעולה ע השלטונות הבריטיי . קסא בחייואל

תי קסא הפכה דרכו א לאחר מותו של אל, ובחרו בדר ההבלגה האיטית לשחרור פל

תיניות התלכדו למאבק לאומי  לדר המוסכמת על ההנהגה הערבית והתנועות הפל

 .משות

 

 66' עמ

תיני המזויאל ולאחר נפילתו בקרב הפ לדמות מופת , קסא הפ לסמל המאבק הפל

תי נגד הכיבוש הבריטי 'לבני עמו בדר הג יהאד מהצפו עד להתעוררות בכל רחבי פל

 .והציוני

 

 69' עמ

חיסלו ממשיכי דרכו בתחילת המרד , קסא ונפילתו בקרבבהשראת הקרבתו של אל

ני ומוחמד דיראווי 'ע מהכפר קבטיה באזור ג'גמוחמד אבו, 1936הערבי הגדול ב

את המושל הבריטי של המחוז הצפוני הקצי אנדרוז , ני'דעי ליד גמהכפר דיר אבו

 .בנצרת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


