מרכז המידע למודיעין ולטרור
המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(
 26מאי2009 ,

במבצע "עופרת יצוקה" נתפס סרטון על אודות אקדמיה
צבאית שהוקמה ע"י חמאס ברצועה; היא נקראת על שם
ד"ר עבדאללה עזאם ,פלסטיני שהפך לאידיאולוג של בן
לאדן וגיבש תפיסה הרואה בג'האד חובה אישית של כל
מוסלמי; חמאס הפכה אותו למודל לחיקוי למרות שבפועל
היא מצרה את רגליהן של התארגנויות הג'האד העולמי
ברצועה

כרזת הכניסה לאקדמיה" :ברוכים הבאים לאקדמיה על-
שם השהיד הדוקטור עבדאללה עזאם" .בשורה התחתונה
נכתב" :המוסלמי הוא בעל התהילה הרבה ביותר כשהוא
מקיים את הג'האד למען אללה" )ציטטה מדברי
עבדאללה עזאם( .משמאל :הסמל של גדודי עז אלדין
אקסאם.

השלט בכניסה לאקדמיה על שם
עבדאללה עזאם
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כללי
 .1במהלך מבצע "עופרת יצוקה" נתפס ע"י צה"ל תקליטור ובו סרטון אודות ה"אקדמיה ]על
שם[ הדוקטור עבדאללה עזאם" .זהו סרטון תדמית ,באיכות טכנית גבוהה ,שאורכו כשעה.
הסרטון הופק בשנת  2007ע"י לשכת ההסברה של גדודי עז אלדין אלקסאם )הזרוע הצבאית-
טרוריסטית של חמאס( ,כדי לסייע בגיוס חניכים לאקדמיה ,שהוקמה לשם שיפור מערך
האימונים של חמאס ברצועה.
 .2ד"ר עבדאללה עזאם ,שעל שמו נקראת האקדמיה הצבאית של חמאס ,הנו פלסטיני מהכפר
סילת אלחארת'יה שבנפת ג'נין .את תואר הדוקטור של הוא קיבל באוניברסיטת אלאזהאר
שבקהיר ,שם הצטרף לאחים המוסלמים .מאוחר יותר פיתח אידיאולוגיה אסלאמית-רדיקלית,
שאומצה ע"י אסאמה בן לאדן ואלקאעדה .תרומתו הייחודית הייתה בגיבוש התפיסה לפיה
הג'האד )מלחמת הקודש( הנו חובה אישית ,אקטואלית וקונקרטית ,של כל מוסלמי.
 .3תנועת חמאס הנה תנועה פלסטינית בעלת אידיאולוגיה אסלאמית-רדיקלית מבית מדרשם
של האחים המוסלמים במצרים .1חמאס אימצה לחיקה את דמותו והגותו של ד"ר עבדאללה
עזאם והפכה אותם למודל לחיקוי בראש ובראשונה בגלל היותו פלסטיני ,ששילב ספרא וסיפא,
קרי -עסק בפיתוח רעיון הג'האד אך גם לחם בעצמו באפגניסטאן .2זאת ,על אף שבמישור
המעשי ,משיקולים שלטוניים ,היא מצרה את רגליהן של התארגנויות הג'האד העולמי ברצועה.
התנהלותה ברצועה ,מאז זכתה בבחירות למועצה המחוקקת ברשות הפלסטינית ,אף זכתה
כמה פעמים לביקורת נוקבת מצד בכירי אלקאעדה.

 1ראו לקט מידע אודות האמנה של תנועת החמאס מ 29) 1988-בינואר.(2006 ,
 2הדבר מוצא את ביטויו בפוסטרים ,חומרי הדרכה ,מסגדים הנקראים על שמו של ד"ר עבדאללה עזאם וכאמור גם
שמה של האקדמיה הצבאית )שחמאס העדיפה לקרוא על שמו של עבדאללה עזאם ולא על שמו של צלאח שחאדה,
"דמות מופת" נוספת ,ששימש כראש הזרוע הצבאית של חמאס(.
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מאפייני האקדמיה הצבאית
 .4האקדמיה הצבאית של חמאס נמצאת באלנציראת ,שבמרכז הרצועה )מדרום לעזה( .על פי
הסרטון הקורס הראשון באקדמיה החל ב 29-בנובמבר  2006והשתתפו בו פעילים מגדוד
אלנציראת של חטיבת מחוז המרכז בגדודי עז אלדין אלקסאם .הקורס ,שנקרא על שמו של
השהיד ג'האד עזאת אבו סוירח ,3נמשך כארבעה חודשים והועברו בו שיעורים עיוניים ותרגילים
מעשיים .הקורס הראשון באקדמיה הסתיים בטקס ומפגן צבאי ,שנערך ב 30-במרץ ,2007
בהשתתפות בכירי חמאס .הקורסים באקדמיה נערכו ככל הנראה גם בשנים הבאות )כרזה
המעודדת גיוס לאקדמיה הופיעה בפורום חמאס ב.(2008-

סעיד ציאם  ,שר הפנים מבקר באקדמיה על-שם עבדאללה עזאם
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)מתוך פורום החמאס 6 ,ביוני (2007

 .5במהלך הקורס הראשון באקדמיה הועברו לחניכים מעל ל 100-שעות לימודים בנושאים
מגוונים .על פי התקליטור ,ועל פי מידע נוסף שהתפרסם בפורום חמאס ) 2באפריל ,(2007
נלמדו בקורס ,בין השאר ,הנושאים הבאים :הכנת אמצעי חבלה ,הפעלת מטענים ,הגנה
עצמית ,קשר ואלחוט ,עזרה ראשונה ,אבטחת אישים ,הסוואה ואמונים צבאיים ייעודיים ,שכללו
פריצה למוצבי צה"ל וחטיפת חיילי צה"ל )דבר המלמד על החשיבות שחמאס מייחסת
לחטיפת חיילים( .במהלך הקורס ספגו החניכים אינדוקטרינציה אודות הג'יהאד )מלחמת
הקודש( ותכונותיהם של לוחמי הג'יהאד ,תוך הסתייעות במורשתו של עבדאללה עזאם .המסר
האידיאולוגי שהוטמע בקרב החניכים היה ,כי הם נלחמים בד בבד למען המולדת
הפלסטינית ולמען אללה והאסלאם .מסר זה המבוטא גם בכרזת הכניסה לאקדמיה ,משקף
היטב את תפיסת העולם האסלאמית רדיקלית של חמאס ,שלא השתנתה מאז הקמתה.5
 .6מההיבט של בניין הכוח הצבאי ,הקמת האקדמיה הצבאית בסוף  2006מבטאת ,להערכתנו,
שלב נוסף במיסוד מערך האימונים וההכשרה האידיאולוגית והמבצעית של חמאס ,שעד אז
כלל אימונים בסיסיים בלבד בשטח הרצועה )האימונים המקצועיים והמתקדמים יותר נערכו
באיראן ,סוריה ולבנון( .זאת במסגרת המאמץ של חמאס להעלות את רמת הכשירות והפעילות
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פעיל מבצעי של גדודי עז אלדין אלקסאם ,שנהרג ע"י צה"ל ברצועה ,ב 18-בספטמבר .2003

. http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=235441 4
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תפיסת העולם האסלאמית-רדיקלית מוצאת ביטוייה באמנת חמאס משנת  ,1988ראו לקט מידע "אמנת תנועת
החמא"ס ) :(1988מסמך יסוד בעל אופי אנטישמי ואנטי מערבי בוטה ותפיסת עולם אסלאמית רדיקלית .האמנה
מדגישה את מחויבותה האידיאולוגית של החמא"ס לחיסול מדינת ישראל באמצעות אסטרטגיה של מאבק אלים ארוך
טווח" ) 29בינואר .(2006
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של פעיליה ,בכל הרמות ובכל המקצועות ,במסגרת תהליך ההתעצמות הצבאית שלה ברצועת
עזה ,המתנהל בשנים האחרונות.6

כרזה המעודדת גיוס לאקדמיה על-שם השהיד עבדאללה עזאם ובה מופיעים דמויותיהם של שיח' יאסין
ועבד אלעזיז אלרנתיסי )במרכז למעלה( )מתוך פורום חמאס 7 ,במרץ .(2008

נושאי לימוד של החניכים באקדמיה )על פי תקליטור השלל(
הכנת מטענים וחומרי חבלה

חומרים המשמשים להכנת חומרי נפץ לצד מחשב נישא
באחד מחדרי הלימוד

הוראה להפעלת מטענים

לימודים באחת מהכיתות אודות
מטענים ואמצעי חבלה

הוראה להפעלת מטענים באמצעות טלפון סלולארי

 6ראו לקט מידע" :תהליך ההתעצמות הצבאית של חמאס ברצועת עזה ותמונת מצב נכונה למרס  10) "2008באפריל,
.(2008
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חומר תיאורטי בנושא חבלה הנלמד בקורס :הסברים על מטעני חבלה מתוך חוברת ייעודית
שנכתבה עבור חניכי הקורס הראשון והייתה בשימוש גם בשנים שלאחר מכן" :עקרונות המחקרים
הצבאיים -הכנת לוחם פעיל -קורס ]על שם[ השהיד לוחם הג'האד ,ג'האד עזאת אבו סוירח"

פריצה למוצב צה"ל וחטיפת חיילים

דגם של מוצב צה"ל עליו מתאמנים החניכים
בחטיפת חיילים

תרגול חטיפת חייל ישראלי

פריצה למוצב צה"ל .על פי הכיתוביות שמשמאל כח
הפריצה כולל יחידות הנדסה ,סיוע ,צלפים ונ"ט.

תרגול חטיפת חייל ישראלי

תרגול חטיפת חייל ישראלי )הדמות שבמרכז ,בצילום הימני ,הינה של חטוף ישראלי(
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שימוש בכלי רכב משטרתיים ע"י חניכי הקורס

חניכי הקורס מתאמנים על גבי כלי רכב משטרתיים .זוהי המחשה נוספת לקשר ההדוק שבין גדודי עז אלדין
אלקסאם לבין המשטרה ושאר מנגנוני בטחון הפנים של חמאס .בתצלום שמימין נראה פוסטר של צלאח
שחאדה ,מי שהיה ראש הזרוע הצבאית של חמאס ונהרג ע"י ישראל בסיכול ממוקד.

אמונים ותרגולות בחצר האקדמיה

אימונים בחצר האקדמיה

אימוני הגנה עצמית בחצר האקדמיה

חניכים צועדים ליד מפת פלסטין כשמשמאל פוסטר של צלאח שחאדה
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לימודים בכיתות

פעילי עז אלדין אלקסאם בכיתת לימוד

העברת שיעור בהפעלת רימוני יד

מחשב בכיתת לימוד ובו מידע אודות אמצעי לחימה

חניכים בכיתת לימוד כשמעליהם פוסטר ובו כתוב "הכשרת
לוחם פעיל"

חומר עיוני :השימוש במטול אר.פי.ג'י.

מידע אודות השימוש במטול אר.פי.ג' .מתוך חוברת הדרכה,
שהוכנה עבור חניכי הקורס הראשון באקדמיה
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הדוקטור עבדאללה עזאם ,האידיאולוג של אסאמה בן לאדן,
כמודל לחיקוי עבור חמאס
 .7עבדאללה עזאם ,שעל שמו נקראת האקדמיה הצבאית של חמאס ,הינו פלסטיני יליד
 ,1941מהכפר סילת אלחארת'יה שבנפת ג'נין .הוא קיבל את תואר הדוקטור באוניברסיטת
אלאזהר שבמצרים .במהלך לימודיו במצרים הצטרף לאחים המוסלמים ומאוחר יותר פיתח
אידיאולוגיה אסלאמית-רדיקלית שאומצה ע"י אלקאעדה .הוא פעל באפגניסטאן נגד הרוסים
עד שמצא מותו בהתנקשות בשנת .1989
 .8דוקטור עבדאללה עזאם שימש כאידיאולוג של אסאמה בן לאדן ומילא תפקיד מרכזי
בגיבוש האידיאולוגיה הג'האדיסטית של אלקאעדה .תרומתו הייחודית הינה בטיפוח התפיסה
לפיה הג'האד )מלחמת הקודש( הינה חובה אישית של כל מוסלמי ,בניגוד לתפיסה
המקובלת באסלאם האורתודוכסי לפיה הג'האד הינו חובה של כל המוסלמים כקהילה ,ולא
של כל מוסלמי ברמה האישית .תפיסה זאת מאפשרת לארגון אלקאעדה לפנות למוסלמים
בכל רחבי העולם ולגייס אותם לצרכי הג'האד העולמי בהציגה זאת כחובה הלכתית אסלאמית,
אקטואלית וקונקרטית.

ספרו הידוע של דוקטור עבדאללה עזאם" :ההגנה על אדמות המוסלמים – החובה האישית החשובה ביותר"
)עמאן :מכתבת אלרסאלה אלחדית'ה  .1987מהדורה שנייה (.העותק נתפס על-ידי כוחות צה"ל בבית הספר
ליתומות של "אגודת הצדקה האסלאמית" בחברון שבהנהלת חמאס בשנת  .2003ספר זה מהווה פסק הלכה
ארוך המסתמך על ציטטות מהמקורות המוסלמים ומגובה ע"י חכמי דת מוסלמים שונים ,בעיקר מסעודיה.
עיקרו :כל אדמה אסלאמית שהייתה בשלטון אסלאמי אי פעם צריכה לחזור לשלטון האסלאם אך ורק ע"י
"ג'האד אלים המהווה חובה אישית על כל מוסלמי".

 .9חמאס ,תנועה פלסטינית בעלת אידיאולוגיה אסלאמית-רדיקלית ,הפכה את דמותו והגותו
של הדוקטור עבדאללה עזאם למודל לחיקוי ,בראותה בו פלסטיני ,ששילב ספרא וסיפא ,קרי-
עסק בפיתוח רעיון הג'האד האסלאמי בפלסטין אך גם לחם בעצמו .בניגוד לג'האד העולמי,
שיש לו ספרות אידיאולוגית ענפה ודינמית המתאימה עצמה למציאות המשתנה ,חמאס
"מאובנת" יותר בהיבטים אלו ולפיכך נאלצת להסתמך ,בין השאר ,על אידיאולוגים רדיקליים
דוגמת ד"ר עבדאללה עזאם .לפיכך בפוסטרים של חמאס שהופצו ביהודה ושומרון מופיעה
דמותו כאחת מדמויות המופת של התנועה )ראו בהמשך( .עם דמויות אלו נמנים שיח' יאסין
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)מייסד חמאס( ,שיח' עז אלדין אלקסאם )שנהרג ע"י הבריטים בעת שהנהיג מרד מזוין בשומרון
נגד הבריטים והיהודים בשנות השלושים( וחסן אלבנא )מייסד האחים המוסלמים במצרים,
תנועה אסלאמית רדיקלית שחמאס הינה השלוחה הפלסטינית שלה(.
 .10על רקע זה ,לא בכדי קראה חמאס את האקדמיה הצבאית שלה על שם הדוקטור
עבדאללה עזאם ושילבה את הגותו הג'האדיסטית בחומר האידיאולוגי הנלמד בקורסים
שלה .ציטוטים מהגותו האסלאמית-ג'האדיסטית של עבדאללה עזאם מופיעים כאמור בשלט
הניצב בכניסה לאקדמיה ,כמו גם בחומר הדרכה עיוני המשמש את החניכים .במבצע "עופרת
יצוקה" נמצאה חוברת הדרכה שיצאה לאור בשנת ) 2007מהדורה ראשונה( ובשנת 2008
)מהדורה שנייה( ע"י גדודי עז אלדין אלקסאם .כותרת החוברת" :עקרונות המחקרים הצבאיים –
הכשרת לוחם פעיל – קורס ]על שם[ השהיד לוחם הג'האד ,ג'האד עזאת אבו סוירח" .בחוברת
מופיעים ציטוטים מתוך הצוואה של עבדאללה עזאם ,שעיקרם קריאה למוסלמים לצאת
בג'האד אלים נגד "הרודנים ,הכופרים והעושקים") .זוהי ציטטה שניתן לראותה לא רק בהקשר
הפלסטיני בלבד ,אלא גם בראייה אסלאמית כלל-עולמית ,הניתנת לפרוש לא רק כג'האד נגד
אויבים חיצוניים כופרים אלא גם נגד שליטים ערבים או מוסלמים מבית הנחשבים כופרים אף
הם(.

צוואתו של עבדאללה עזאם בחוברת הדרכה בה משתמשים חניכי
האקדמיה של חמאס

עמוד הכריכה של חוברת ההדרכה של גדודי עז
אלדין אלקסאם שנכתבה עבור האקדמי" ,מהדורת
שנת ) 2008החוברת נתפסה במבצע "עופרת יצוקה"(

העמוד האחרון בחוברת ובו הצוואה של עבדאללה עזאם
הקוראת לצאת לג'האד נגד "הרודנים ,הכופרים והעושקים".
אין זאת הפעם הראשונה שחמאס עושה שימוש בצוואתו של
עזאם .יוזכר ,כי מבצע פיגוע ההתאבדות בדולפינריום )(2001
ציטט בצוואתו קטעים מתוך צוואתו של עבדאללה עזאם בזכות
הג'האד והטרור )ראה בהמשך(
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דוגמאות נוספות להנצחת דמותו והגותו הג'האדיסטית של דוקטור
עבדאללה עזאם ע"י חמאס

פוסטר ובו תמונת אבו מצעב אלזרקאוי ,מי שעמד בראש שלוחת
אלקאעדה בעיראק .לצידו פעיל של הכוח המבצע אשר שולב
במשטרת חמאס הפועלת ברצועה .בפוסטר מופיע גם מנהיג
ארגון ועדות ההתנגדות העממית ,ג'מאל אבו סמהדאנא ,המכונה
בפוסטר "זרקאוי פלסטין"
פוסטר שנמצא ב 2003-באגודת הצדקה
טולכרם שנוהלה אז ע"י חמאס .בפוסטר
מופיעה דמותו של עבדאללה עזאם וקטעים
מהגותו המהללים את הג'האד.

פוסטר שנתפס על-ידי צה"ל באוניברסיטה האמריקנית בג'נין )נובמבר  (2003בו מונצח עבדאללה עזאם כדמות מופת לצד
מנהיגים ופעילים נוספים של חמאס ,ביניהם יחיא עיאש ושיח' אחמד יאסין ,ודמויות מפתח בעיצוב תפיסת חמאס – חסן
אלבנא ,מי שהקים את האחים המוסלמים במצרים ב ;1928-עז אלדין אלקסאם ,מי שהפעיל טרור נגד היהודים והבריטים
באזור השומרון בשנות השלושים; ועבדאללה עזאם .הפוסטר מופיע תחת הכותרת "למענך אללה .הו ]מה גדולה[ ההטפה
לאסלאם ]במקור :דעוה[ של אנשי הנצח ]החיים חיי נצח בגן העדן[".
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פוסטר של חמאס שפורסם בשכם ) (2003המנציח את זכרו של עבדאללה עזאם ומתייחס אליו
כדמות מופת של חמאס לצד השיח' יאסין ,חסן אלבנא ועז אלדין אלקסאם

מסגד על שמו של עבדאללה עזאם בג'נין

מסגד על-שם עבדאללה עזאם בעזה שנפתח
ביולי  .2005את הדרשה הראשונה במסגד נשא
בכיר חמאס מחמוד אלזהאר.
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מתוך הצוואה של סעיד חתרי ,מחבל שביצע את פיגוע ההתאבדות בדולפינריום בתל-אביב ב1-
ביוני ) 2001בו נהרגו  21אזרחים ,רובם נערים ונפצעו כ 90-נוספים( .בצוואה של המחבל מופיע
ציטוט מתוך דברי עבדאללה עזאם" :אם ההכנות ]לג'האד[ נחשבות לטרור –אז אנחנו טרוריסטים,
אם ההגנה על הכבוד היא קיצוניות – אז אנחנו קיצוניים ,אם הג'האד על האויבים הוא
פונדמנטליזם – אז אנחנו פונדמנטליסטים".

13

עותקים מהמגזין זאד אלמג'אהדין היוצא לאור ע"י גדודי עז אלדין אלקסאם של חמאס ,משנת  .2008כמה עותקים
מהמגזין נתפסו ע"י צה"ל בעת מבצע "עופרת יצוקה" .המונח "זאד אלמג'אהדין" ,פירושו "הצידה לדרך של לוחמי
הג'האד" ,שמו של אחד מספריו של הדוקטור עבדאללה עזאם.

