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  תקציר

. הקריקטורה החברתית והפוליטית מהווה כלי ביטוי באמצעי התקשורת

 .תים לצד מאמרי מערכתלע, מתפרסמות קריקטורות מידי יוםבעיתונים רבים 

 למסורקריקטורה טובה להמחיש רעיונות ומצליחה  רבים מקריםב

. אינפורמציה אשר לצורך ביטויים במאמר כתוב נדרשת השקעת זמן רבה יותר

מביע דעה בצורה ברורה , היום הקריקטוריסט הינו עיתונאי המגיב על אירועי

יוצר היקשים  ואה .שלו באמצעות הקריקטורהוסאטירית תים אף בוטה ולע

 יםסמללובין נושאים פוליטיים וחברתיים לסמלים תרבותיים המוכרים לעמו 

  .עלי- י אל'כזה הוא הקריקטוריסט נאג. לאומיים המוכרים לכולם- ןבי

. פוליטיים הבולטים והמשפיעים ביותר בעולם הערבי-עלי היה אחד הקריקטוריסטים החברתיים-י אל'נאג

 באמצעות  סרקסטי ונועז, חריף הוא ביטא את דעותיו ואת רחשי ליבם של הפליטים הפלסטינים באופן

אובדן פלסטין עבורו היווה את בסיס ההשראה למרבית  .ובכך תרם למאבק הפלסטיני ציירשת הקריקטורו

בעיקר לאלה החיים במחנות הפליטים , בני עמו הוא הקדיש את מרביתן לסבלם של. הקריקטורות שיצר

ר ואף לא נרתע מלבק, מחה על העוולות שעמו היה קורבן להן בידי ישראל הוא. בתנאים של עוני ומחסור

ואת המשטרים , יאסר ערפאת ו שלהוא ביקר בחריפות את הנהגת .ערבים ולהוקיעם משטרים ומנהיגים

חלומות ושאיפה , הקריקטורות היו מלאות תקווהחלק מ, מצד שני. הערבים בשל כניעותם ובשל שחיתותם

  . לחיים טובים יותר לערבים בכלל ולפלסטינים בעיקר

דמותו המצוירת של ילד פלסטיני פליט המתבונן מהצד בעוולות , העלי התפרסם בעיקר בזכות חאנדל- אל

דמות שהפכה להיות האייקון של המאבק הפלסטיני לעצמאות וחלק מהאיקונוגרפיה , הנעשות לעמו

.הפלסטינית
1

שנשאר תמיד נאמן לדעותיו ועקרונותיו ואשר , גלוי הלב, החביב, הישר ,חאנדלהדמותו של   

מבטאת את המאבק הלאומי והיא שהפכה אותו לסמל המאבק , יטיות באזורמתנגד למניפולציות הפול

דמותו מהווה קריאה לכלל הפלסטינים להיות קשובים . עצמאותלהגדרה עצמית ול, הפלסטיני לצדק

  .לאירועים המתרחשים סביבם ועידוד להמשך מאבקם נגד העוול שנגרם להם

ואף יצרה לו אויבים מרים , רבים במזרח התיכון עלי הביכה שליטים-ביקורתו החברתית פוליטית של אל

ניסו לצנזר את עבודותיו ויש הטוענים שהיו גם האחראים , בעולם הערבי שאיימו פעמים רבות על חייו

  .1987לרציחתו בלונדון בשנת 

  ערבי- סכסוך ישראלי; פלסטיני-ראליסכסוך יש; לאומיות פלסטינית; קריקטורה :מילות מפתח
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 הרובה והאגרוף: את האיקונוגרפיה הפלסטינית אפייניםמהקונים יקיימים עוד מספר אי נדלהאחדמותו של בנוסף ל

, המפתח המסמל את זכות השיבה, הדגל הפלסטיני, לניצחון V אצבעות באותסימון ה, את המאבקמסמלים  הקמוץ
  .לבן בצבעי שחורהאופייני המפה של פלסטין המנדטורית והכפייה הפלסטינית המסורתית בעלת המרקם 

 



  עלי- י אל'הקריקטוריסט נאג

והערבית לסטינית קריקטורות שהשפיעו על דעת הקהל הפ 40,000-צייר יותר מ עלי-י סלים חוסיין אל'נאג

הקריקטורות הברורות החדות . Orayb, 2007)(וביקרו בחריפות את המנהיגות הפלסטינית והערבית 

ברור , מוצק, בקו שחור עבה, בחסכנות, מצוירות בקלילות, והקלות להבנה גם לחסרי השכלה בעולם הערבי

  .עלי לקריקטוריסט המפורסם ביותר העולם הערבי- ונחרץ הפכו את אל

)מוסלמים ונוצריםבכפר שכנו (המעורב בכפר הפלסטיני  1938עלי נולד בשנת - אל
תחתון הרה בגליל 'סג-אל 2

-נעקר עם בני משפחתו והפכו לפליטים במחנה הפליטים עין אל 1948בשנת . בין טבריה לנצרת, המזרחי

ו את זיכרונות עיצב זיכרונות העקירה מביתו וחייו כילד צעיר במחנה הפליטים. חילווה בדרום לבנון

-Nagi El(והם שנתנו לו את ההשראה ליצירתו האמנותית , עיצבו את זהותו כפליט פלסטיני, הילדות שלו

Ali,  1998(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

עם סיום לימודיו בבית ספר מקצועי . י מוריו"ע ילראשונה כישרונו האמנות הבמחנה הפליטים נתגל

לאחר שעבר ניתוח . 1957-עד פציעתו ב תילה בפרברי בירותש במחנה הפליטיםקטן הקים מוסך , בטריפולי

כשחזר ללבנון בשנת  ).,Arjan 2004(הוא נסע לשנתיים לערב הסעודית כדי לעבוד ולפרנס את משפחתו 

והאידיאולוגיה הנאצריסטיתהוא הושפע מהתנועה הלאומית הערבית  1959
3

לאומיים ה תהצטרף לתנועו 

עם עמיתיו באוניברסיטאות בלבנון כמחאה על תבוסת המשטרים יחד  חבש' ורג'גר "הקים דש יםערביה

עלי בעיתון פוליטי שנכתב - פרסם אל, תנועהל ויחד עם חברי, 1961- ל 1960בין  השנים . 1948- הערבים ב

אך לא יכול , החל ללמוד באקדמיה הלבנונית לאמנויות בבירות 1960בשנת ). הזעקה( 'צרכה- אל', ידנית

בכל פעם שנעצר הוא דאג לקחת . עקב פעילותו הפוליטית עצר כמה פעמיםמודיו לאחר שנהיה להמשיך בלי

סאן כנפאני גילה את 'הסופר ג. Fayeq, 2007)( על קירות הכלאאתו עפרון כדי לצייר קריקטורות פוליטית 

אחת הקריקטורותופרסם את  וכישרונותי
זה הווה פרסום . שהיה עורכו) החופש( 'חורייה- אל'שלו בעיתון   4

  . עלי-פריצת דרך עבור אל

בעקבות ההגבלות הנוקשות שהממשלה הלבנונית הטילה על הפליטים  עלי לכוויית- נסע אל 1963בשנת 

הוא התחתן  1964- ב. הפלסטינים ובשל הביקוש האדיר לעובדים בכל המקצעות במדינות המפרץ דאז

 'טליעה-אל'צייר ומפיק בעיתון , ריקטוריסטק, עבד כעורך שם, בלבנון אך המשיך לחיות עם אשתו בכווית

                                                 
2

קטורות שלו בין עלי בקרי-זה יכול להסביר את הקשר שעשה אל. בקרבת הכפר ישב בצלו של עץ ישויש הטוענים ש  
 .)2008, פאקיה-אל( סבל העם הפלסטיני לסבלו של ישו

3
הפלסטינים תלו . 1970- עלה נאצר לשלטון עד מותו ב 1954-הייתה מהפכת הקצינים החופשיים במצרים וב 1952-ב 

 .רבות במהפכה המצרית לשינוי מצבםתקוות 
4 

 .ת למעלה המסמלת את המאבק לחירותהוא צייר אוהל שמסמל את מחנות הפליטים כשיד עם לפיד פורצ



 )הפוליטיקה( 'סיאסה-אל' עבד בעיתון הכוויתי  1974-1968 יםבשנ. יםהערבית הלאומיים של תנוע) החלוץ(

   .למרות אי הזדהותו עם הקו הפוליטי של העיתון

ם לאחר מכן חודשי ,תגובה לכךב. מדינות ערב במטרה לשלוט בפלסטינים ידי- לף ע"הוקם אש 1964בשנת 

במהלך ). תנועת השחרור הלאומית הפלסטינית(ח "הוקמה תנועת ההתנגדות הפלסטינית ברשות פת

 1967בדצמבר . 'התבוסה'שנקראה לאחר מכן בעולם הערבי  1967עלי בכווית פרצה מלחמת - עבודתו של אל

נהגת אחמד המפקדה הראשית בה-החזית העממית: התפצלה תנועת הלאומיים הערביים לשלושה פלגים

אטמה והחזית העממית לשחרור פלסטין והחזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין בהנהגת נאיף חו, ילרב'ג

היה יותר מקורב לחזית הוא  ,עלי לא הזדהה פומבית עם אחד מהפלגים- למרות שאל. חבש' ורג'בהנהגת ג

 .ל מדיכוי המשטריםהוא הצהיר שהוא נשאר נאמן לאזרח הערבי הממוצע שסוב. חבש' ורג'העממית של ג

הוא . עלי את סבלם של כל עמי העולם ולא התמקד אך ורק בסבלו של העם הפלסטיני- מץ אליא 1974עד 

. סיוע האמריקאי והישראלי למשטרו של השאה באיראןאת ה וביקר יהביע הזדהות עם העם הווייטנאמ

קיום - יר וקרא לדו'ר באלגהזדהה עם תנועת השחרו, בעולם הערבי ההוא נלחם בעד החירות והדמוקרטי

  .רה'סג- אל וואחדות בין נוצרים ומוסלמים כפי שהיה רגיל אליהם בכפר

 'סיאסה- אל'ש שחופש הביטוי בעיתון חלאחר ש להנדאחלראשונה את דמותו של  עלי- אל הציג 1969בשנת 

התרכז  באותה תקופה הוא. הוא נהג לצייר כמה קריקטורות כדי שהעורכים יבחרו באחת מהן .מצטמצם

את מותו של נאצר ואת חיסולו של , ווה את האירועים בספטמבר השחורהוא לִ . יותר בבעיה הפלסטינית

  .1973הביע ביקורת חריפה על כל ניסיונות ההסדרים המדיניים לאחר מלחמת אף הוא . סאן כנפאני'ג

סטי השינוי הדרהוא הופתע מ .בבירות) השגריר( 'ספיר-אל'עלי לעבוד בעיתון - חזר אל 1974בשנת 

  : חילווה וטען- שהתרחש במחנה הפליטים עין אל

המחנה ידע ). הקמת התנועות המהפכניות הפלסטיניות(המחנה היה יותר מהפכני לפני המהפכה 
מפולג , ונגל מזוין'המחנה היום הפך לג. מי היו אויביו ומי היו בני בריתו והיה לו חזון פוליטי ברור

אני מאשים את המשטרים . י הנפט השחיתו את הצעירים שלנוכספ. לשבטים ללא חזון ברור
  .)2007 ,נאבסלי- אל(הערבים אבל גם את המהפכה הפלסטינית עצמה 

נבחר לנשיא האגודה של  1979בשנת . את ספר הקריקטורות הראשון שלועלי - פרסם אל 1976בשנת 

 1980-ו 1977ק בשנים וזכה בפרס הראשון בתערוכת הקריקטורות בדמש, הקריקטוריסטים הערביים

)(Fayeq, 2007.  

 1973פיצול העולם הערבי אחרי מלחמת ול, מלחמה הפנימית בתוך מחנות הפליטיםלעלי היה עד - אל

קרא , בחריפות את מלחמת האזרחים בלבנוןהוא ביקר . 1975-והתפרצות מלחמת האזרחים בלבנון ב

וא הביע ביקורת על הפלגים הלבנונים ה. לאחדות נוצרית ומוסלמית כנגד משתפי הפעולה עם ישראל

כל מי שרצה להוציא את הבעיה הפלסטינית את  ותחריפבהוא ביקר . ף"והפלסטינים ועל הנהגת אש

. הערבי הלאומי והדגיש את הקשר ההדוק של הבעיה הפלסטינית עם עמי ערב ועמי העולם טמהקונטקס

י בעזרת שימוש הפנימי ובמאבק הפלסטינק הלבנוני הדגיש את העמדה הלאומית הנוצרית במאבעלי - אל

מפלגת הפלנגות (ב 'הוא מחה על ההכללה שכל הנוצרים הם כתאא. בסמלים נוצריים בקריקטורות שלו

  ).הנוצריות בלבנון

  

  



    

  

  

כשחזר הוא הופתע מפיצול המחנה על רקע . הוא עזב שנית לכווית וחזר ללבנון אחרי שנתיים 1974-ב

הטבח , מדיניות הפתיחות של סאדאתעל , פערים המעמדייםועל ה רת על השחיתות הוא הביע ביקו. מדימע

 מפקדתשכוונה לחסל את  1982נשאר בלבנון עד לפלישה הישראלית ללבנון בשנת  עלי- אל. זעתר-בתל אל

שהשפיע על  אירוע ,עלי היה עד לטבח שהתרחש במחנות הפליטים סברה ושתילה- אל. בלבנון ף"אש

מתבונן מבחוץ ההוא כבר לא מופיע בקריקטורות כילד . לה את קור רוחונדאזה מאבד חבשלב ה. עבודתו

בועט בדגל ישראל , רובה, מניף חרב, אלא מתואר כמצייר גרפיטי של מחאה, ובות מאחורי גבושלכשידיו 

  . אבנים מיידהו

  

                      

  

שהיה העיתון  'קאבס-אל'לעבוד בכווית בעיתון  1983עלי חזר בשנת - בעקבות הטראומה בלבנון אל

בעקבות פרסום קריקטורה על רשידא  1985בשנת . יותר בעולם הערבי באותה תקופההעצמאי הגדול ב

גורש  מכווית בעקבות דרישה סעודית ואיומים של אנשי ערפאת , של ערפאת תהרשמי פיתהביוגר, מוהרן

 לאומית של- ןמשיך לעבוד עבור המהדורה הביההוא עבר ללונדון שם . (Mandell, 1987)על עורכי העיתון 

   .1987 יוליעד שנרצח ב 'קאבס- אל'ון העית

והתכונן להוציא לאור , 1985- ו 1983, 1976בשנים , עלי פרסם שלושה ספרים של עבודותיו ואיוריו-י אל'נאג

  . ספר נוסף לפני שנרצח

  עלי-רציחתו של אל

חתו מסמלת אולם רצי, עד היום לא ידוע בבירור מי התנקש בחייו. 1987 ליעלי נרצח ביריות בלונדון ביו- אל

את סופה של תקופה בת עשרות שנים בה מתח ביקורת פוליטית וחברתית נוקבת שהביכה את מנהיגי 

עלי איומים על חייו -שבועיים לפני הרצחו קיבל אל. ערב בכלל ואת המנהיגות הפלסטינית בפרט מדינות

של יאסר ערפאת ח אשר דרשו ממנו להיזהר בביקורת הפוליטית כלפי מנהיגותו "מבכירי תנועת הפת

עלי הציג את מנהיגותו של ערפאת כמנהיגות רודנית וחסרת אחריות - אל. ששהה באותו זמן בגלות בתוניס

  . פוליטית



הוא הציג את ערפאת ואנשיו כמושחתים והוללים המתגוררים במלונות פאר על גבו של הפליט הפלסטיני 

הן פגעו במיתוס שלו ובדימויו כמי . נלעגהקריקטורות הציגו את ערפאת באור שלילי ו. הרעב והאומלל

הן קראו תיגר על מי שמכנה עצמו כמנהיג . שמקדיש את חייו אך ורק למהפכה הפלסטינית ולעם הפלסטיני

כמי שחי על פי אמות , המתגורר במשך שנים עם אנשיו במערות ובבתים מופצצים, שאין לו חיים פרטיים

ערפאת יצר סביבו מיתוס על פיו . קודש למהפכה הפלסטינית כולם- מידה מוסריות גבוהות ואשר חייו כל

האיום על . חי ונגזרת ממנו החשיבות רבה אותה ייחס לכבודו אותו הוא תפס גם ככבודו של העם הפלסטיני

למרות שאין כל . עלי התקבל לאחר פרסום קריקטורה התוקפת את חברתו של יאסר ערפאת- חיי אל

עלי -יש הקושרים את העזתו של אל, עלי- ההוראה לרצוח את אל הוכחה לכך שערפאת עצמו נתן את

  .והירצחערפאת לבין הפוגעות בלפרסם קריקטורות 

עלי היה מודע לסכנה הנשקפת לחייו ושבועיים לפני מותו צייר קריקטורה המראה את האיש - נראה כי אל

י חץ שפגע "את מותו עוקריקטורה נוספת המתארת " מבוקש חיי או מת"הרע מחזיק בכרזה עליה כתוב 

  .שלו 'בעקב אכילס'

  

  

  

לאחר הרצח עצרה המשטרה הבריטית סטודנט . אלא גם נרצח בלב לונדון, עלי לא רק היה אזרח בריטי- אל

וטען כי מפעיליו , ף ושל המוסד הישראלי"בחקירתו טען ששימש סוכן כפול של אש. פלסטיני יליד ירושלים

לאחר שהמוסד הישראלי סירב למסור . ר לחיסולו של הקריקטוריסטבישראל היו מודעים לקיומו של קש

אלא כמעשה בלתי  ,כחוסר שיתוף פעולהלא רק נתפס הדבר , את הפרטים הידועים לו למקבילו בבריטניה

, בנוסף .ובראשם נספח השגרירות אריה רגב דיפלומטים ישראליםשלושה רוש יבריטניה גמלה בג .נסלח

והקפיאה את כל המגעים עם ר את משרדי המוסד בלונדון 'גרט טאצסגרה ראש הממשלה דאז מר

ישראל לא דיווחה . 'פרשת פולארד זוטא'הדבר הביא למה שכונה לימים  .ישראלשל השירותים החשאיים 

לא כל שכן על התוכנית שנרקמה , ת תחת עיני השלטונות הבריטייםמקיימעל הפעילות המודיעינית שהיא 

ה בכך שהעברת המידע לבריטים ולכידת חברי התא היו נבעלבטות של המוסד ההת. עלי- להרוג את אל

אחת ההשערות . ף"מביאות את הסוף לפעילותו של הסוכן הכפול שסיפק למוסד מידע חיוני על ארגון אש

חלט במוסד ששווה להקריב את חייו של האמן הפלסטיני למען הגנה על מקור מידע והיא שבחישוב קר ה

  ).2010, ברגמן(ת טובה מודיעיני באיכו

שומרי הראש האישית של  תיחיד, ח"של הפת 17מצוין כי קבוצת מתנקשים מכוח " הארץ"בכתבה בעיתון 

, עם זאת .(Ha'aretz,15 June 1999)היא האחראית להירצחו  תחת הנהגתו הישירה שפעלה, יאסר ערפאת

  ).2008, פאקיה- אל(יש הטוענים שהמוסד הישראלי עמד מאחורי ההתנקשות 



הקטלנית שעלתה  הבדיחה'עלי תחת הכותרת -הלונדוני קריקטורה של אל 'אובסרוור'הפרסם  1987ביולי  

  .(Arjan, 2004)' בחייו של הקריקטוריסט

  

  

  

  

  

גורמים בהנהגה  בשטחים ובפזורה הפנו אצבע מאשימה כלפי   פלסטינים, עלי-בעקבות ההתנקשות באל

הפרופסור השאם שראבי מאוניברסיטת  ,אחד הבולטים שבהם. הפלסטינית כמי שעמדו מאחוריה

  : )10.10.1987( 'איסט אינטרנשיונל מידל'תב במאמר שפרסם בכ טאון'ורג'ג

יודעים  כולנו –מי אחראי לרציחתם של עשרות פלסטינים ? עלי- י אל'אחראי לרציחתו של נאג מי
שגרמו לנו להשלים  פחד שלנוהיה זה האלם וה? מי שילמו בחייהם בשל חופש מצפונם –מי הם 

מן . בחילוקי הדעות בקרבנו ובקביעת הדרכים לטיפול ביטויללא כל מחאה עם הפגיעות בחופש ה
הן הופכות לבלתי , רבןבק כי כאשר תנועות שחרור מדכאות את החופש  ההיסטוריה למדנו

. דרך האלימותעיוור פונות ל הן נסגרות בתוך עצמן ובאופן; מסוגלות להגשים את יעד השחרור
את היכולת לשחרר את עצמנו  עלי אנחנו נאבד-י אל'אם ניכשל בהפקת הלקח מרציחתו של נאג

ימשיך מימוש הפוטנציאל של הפלסטינים בכל  ללא דיון חופשי ובלתי מוגבל. ולקבוע את גורלנו
ם א. כושרם להתמודד עם בעיותיהם ולפתור אותן המישורים להיות מדוכא ומבוזבז ועמם יאבד

אין להם אלא להאשים את עצמם , ניצבים להתרחש הפלסטינים יתנו לקטסטרופה לפניה הם

)Arjan, 2004(.  

  עלי- הקריקטורות של אל

. ת"ים את דעותיו על המתרחש באזור המזהביעעלי הקפיד שלא לשאת נאומים פוליטיים המ- אל

שלא כמאיירים פוליטיים . טיתקריקטורות שצייר ללא לאות הן שהביעו את ביקורתו החברתיות והפוליה

   .עלי לא צייר מנהיגים ופוליטיקאים אלא התמקד בתיעוד סיטואציות- אל, רבים

של ברוטאליות האכזריות והארו את מצוקות העם הפלסטיני ואת יעלי ת- מרבית הקריקטורות שצייר אל

סו גם לתיאור אולם הקריקטורות התייח .לתפיסתו הצבא הישראלי האחראי לאסון של העם הפלסטיני

על כך שהם מנצלים את נכונות הלוחמים להקרבה עצמית למען  ,על כל פלגיוף "הצביעות של מנהיגות אש

עלי מחה כנגד העדר הדמוקרטיה וחופש הביטוי בעולם הערבי ותקף בחריפות את מדיניות -אל. תהילתם

קריקטורה תחת הכותרת הוא צייר . סתימת הפיות והחיסולים הפיזיים של מבקרי המשטרים הערביים

  .ביע ביקורת על חיסולם של אנשי האופוזיציהבה ה 'לא למשתיקי הקול'

  



        

  

מנהיגי מדינות ערב והבריתות שלהם עם שתי המעצמות הגדולות בניגוד  בקרבהצביע על השחיתות עלי - אל

רב במטרה לפגוע על תמיכתה בישראל וחימושה בנשק  ריתהבצות הוא תקף את אר. לאינטרסים של עמם

ה היה קידום האינטרסים שלה יהוא לא חסך ביקורת גם מברית המועצות על כך שבראש מעיינ. בערבים

כפי שבאה לידי ביטוי הביקורת שלו על ברית המועצות לא הייתה באותה עוצמה . על פני העולם הערבי

על כישלונן בטיפול בבעיה הוא הטיל אשמה על הממשלות הערביות ו. וישראלרית הבצות הביקורת על אר

על כניעתן למערב וראה בהן אחראיות לנושא הפגיעה העשירות המפרץ  מדינותאת האשים , הפלסטינית

עם הוא הדגיש את הזדהותו . בזכויות האדם במדינות ערב ולפערים הכלכליים הגדלים בין עשירים לעניים

  .המעמד המדוכא והמנוצל בכל מדינות ערב

  

           

  

תמונה 'נהוג לומר כי . עלי כנגד המנהיגות הערבית הביאה לעשרות איומים להתנקש בחייו-של אל תוחאמ

. מאשר תמונותיותר אולם נראה כי קריקטורות יכולות להיות בעלות עוצמה גדולה  'שווה אלף מיליםאחת 

משמשת הקריקטורה תחליף למילים האסורות  ,יליםבהן קיימת צנזורה על מ ,מדינות ערבבמדינות כמו 

ת קריקטורות גם בנושאים אמצעוהוא הביע את דעתו ב. את המציאות לייפותעלי לא ניסה - אל. שימושב

, עלי שהיו פשוטות- הקריקטורות של אל. תוך עקיפת הצנזורה הנהוגה בעיתונות הערבית, שנחשבו לטאבו

תגרו את הקורא לנקוט ולהביע מאמר מערכת בעל מסר פוליטי שִא  שילבו  אמנות בתוך, ענייניות וברורות

עלי הקיפה - פוליטית של אלוההאהדה וההזדהות עם ביקורתו החברתית . אירועים אותם תיארה לעעמדה 

וכללה מספר הולך וגדל של אנשים שנהגו להמתין חסרי סבלנות לקריקטורות שהתפרסמו בדף האחורי של 

הקריקטורות פורסמו באופן קבוע בעיתונות הערבית היומית ). Ghassan, 1988(עיתוני הבוקר הערביים 

לעומתן אסרו מספר מדינות ערביות את כניסתו של . לונדון ופריז, מצרים, דאבי-אבו, טוניס, כווית, בלבנון

  .(Mandell, 1987)  עלי לתחומן ולא אפשרו לעיתונים  לפרסם את עבודותיו- אל

  עלי-קטורות של אלהדמויות המרכזיות בקרי

שאינם יודעים קרוא  עולם הערבידבר שאפשר גם לרבים ב, עלי מצטיינות בפשטותן-הקריקטורות של אל

סמלים : הסמלים בהם השתמש מחולקים לשלוש קטגוריות. פוליטית- וכתוב להבין את ביקורתו החברתית

 עלי-סמלים בהם השתמש אלה. סמלים של המאבק הפלסטיני וסמלים של דיכוי וכיבוש, של ערכים טובים

  .והשימוש בהם נשאר נפוץ גם אחרי הירצחו, יצרו מעין מורשת של אוצר מילים ויזואלי בלתי מחיק



חופש , חינוך, זכויות אדם, דמוקרטיה, כבוד, שגשוג, אהבה, הסמלים של הערכים הטובים מייצגים תקווה

ראש חיטה , שורשים, עצים, לבבות, יותבעיקר חרצ -  לשם כך הוא משתמש בפרחים. קשר לאדמה, ביטוי

  .Fayeq, 2007)(ולבבות 

  

          

  

 תן לראות במפתח התלוי סביב צווארה של פטימהאת הסמלים המייצגים את ההתנגדות הפלסטינית ני

מפתח המתאר את זכות השיבה לפלסטין ואת החיים הקשים , )עלי- הדמות הנשית בקריקטורה של אל(

, מפת פלסטין, פלסטינית כפייה, דרכון, השימוש נעשה בסמלים לאומיים כמו דגל. במחנות הפליטים

הכפרים  קקטוסים המסמלים את, טנקים ישראלים מולאל ילדים פלסטינים  ידי- לאבנים המושלכות ע

  . את החיים במחנות הפליטים לומחנה אוהלים מסמ, שחרבו

חיילים ישראלים ואמריקנים . הכיבוש והשחיתות, עלי נהג להשתמש גם במספר סמלים לייצוג הדיכוי- אל

תי כלא וגדרות ב, גבולות, חוטי התיל ומחסומים מייצגים התנחלויות ,קסדות מוצגים כשהם חובשים

בקריקטורות . המונעות מהפלסטינים לצאת את מחנות הפליטים ואינן מאפשרות להם לחזור למולדתם

עלי את הנפט כמביא קללה לעם הערבי יותר מאשר תועלת עקב היותו גורם מרכזי - אלרבות מתאר 

  . המעצמות בנעשה באזורשל למעורבות 

  

            

  

הוא השתמש , להנדאבנוסף לח. שנות יצירתו 30-קבועות  במשך כ דמויות ארבעעלי השתמש ב- אל

האיש  - מהלאז בדמותו של ;כאם וכלוחמת חופש ,האישה הטובה השומרת על תפקידה כאישה, פטימהב

דמות האיש הרע המייצגת את כוחות הרשע ואת התכונות בו ,הטוב ללא זהות פוליטית או מדינית

  . השליליות הקיימות בעולם הערבי

  

  



  

תווי פניה היפים . מייצגת בקריקטורות את תפקיד האישה הפלסטינית הטובה :האישה הטובה -  פטימה

מגינה  היא. רותיולוחמת הח הרעייה הדואגת, האםדמות היא מייצגת את . צוירו בקווים חדים ופשוטים

יבדה את בעלה פטימה היא אישה עצובה שא. שומרת שלא יסטה מדרכו, שקוטוענת את נִ , על האיש הטוב

היא סמל . למחנות הפליטים ולמאבק למען המולדת, היא משמשת כסמל ללבנון. במאבק למען המולדת

פטימה לובשת שמלה  .סבל ולאינתיפאדהל, הקרבהל, בעת ובעונה אחת גם סמל למאבק ךלשלום ואהבה א

תזכורת לזכות השיבה היא תמיד עונדת על צווארה את מפתח ביתה בפלסטין כסמל וכ, כפרית רקומה ויפה

היא מסמלת את האינתיפאדה בדמותה של האישה ההרה על רקע מסגד . Fayeq, 2007)(של הפלסטינים 

היא מוכנה ללדת עוד ועוד ילדים על מנת לחזק את התנגדות הכוחות הנאבקים . בירושליםכיפת הסלע 

שותפה משמעותית בדיאלוג  אלא היא, או סמל לפוריות םתפקידה אינו מוגבל בהיותה א. כנגד הכיבוש

דמותה בקריקטורות אחדות מזכירה את מריה . בקבלת ההחלטותונוטלת חלק פעיל במאבק הלאומי ו

  .הקדושה בנצרות

  

        

  

המתואר בקריקטורות הוא הדמות המרכזית השנייה בקריקטורות  )האיש( זאלמה : האיש הטוב -  זאלמה

הלובש בגדים מטולאים ומצויר בקווים , מסכן, עני, יחף, רזה, גבוה, הוא מתואר כאיש זקן. עלי-של אל

, את הפליטים, יצג את העוני ואת הדיכויתפקידו לי. זאלמה מייצג את הערכים הטובים. גדריםוברורים ומ

בחלק מהקריקטורות פעילותו פסיבית ובחלק . את זכויות האדם בעולם הערבי הפועל כנגד כוחות הרשע

מפרסם מאמר בזכות הוא אולם עליו לכתוב את צוואתו לאחר ש, זאלמה הוא שוחר דמוקרטיה. אקטיבית

יבתם ולהישאר נאמנים לדרישתם לאחדות לאומית עיתונאים לשפר את כתלהוא גם הקורא . הדמוקרטיה

הפרת זכויות , העדר דמוקרטיה ,בנושאי שחיתות שלטונית הוא מעמת את הרשויות. ולשחרור פלסטין

ומביע סולידריות , מוחה על מצב העולם הערבי, תגרה ברשויות הדת בסירובו לצום בחודש הרמדאןמ ,אדם

  .בעולם ללא כל קשר למוצא דתיהוא מסמל איש של אחדות . עם עניי האזור

  

       

  

הוא . הניגוד הבולט לדמויותיהם של פטימה וזאלמה מצויה בדמותו של האיש הרע והטיפש: האיש הרע

העצלות  את, התוקפנות כמו גם את הדיכוי, חוסר הצדק, החולשות, העוולות, העושר, המייצג את הכיעור

עלי צייר את - אל. הוא מייצג את כוחות הרשע והתכונות השליליות הקיימות בעולם הערבי. תהטיפשואת ו



האיש הרע . מבולבלת ומטופשת והבעת פני, רגליים וללא כל תמיכה ללא, דמותו כשק שומן ללא צוואר

לבוש חליפה ועניבה , מופיע בקריקטורות בצורות שונות ובמפורסמות שבהן הוא מתואר כאיש שמן

, דמותו מייצגת את המשטרים הערביים המתנגדים לקידמה. Fayeq, 2007)(ומעשן סיגר עבה , רתיתיוק

, ובפשרות פוליטיות ותף שבחרו בנהנתנ"מנהיגי אשחלק מאת , את הבוגדים ואת המתנגדים לדמוקרטיה

  . עלי האידיאליסט התנגד להן בחריפות- פשרות שאל

     

  

  חאנדלה כסמל למאבק לאומי

דמותו של חאנדלה משמשת . עלי- הוא ילד פליט פלסטיני המופיע כחותם באיורים של אל ,)�����(חאנדלה 

. החולשה הכאב וההשפלה של עמו חאנדלה שימש כעד אילם המסתכל וחש את. סמל למאבק הפלסטיני

עלי לחתום - נהג אל 1969עד שנת ). (Orayb, 2007 עלי- הוא מייצג את דמותו ומבטא את דעותיו של אל

) הפוליטיקה( 'סיאסה- אל'דמותו של חאנדלה הופיעה לראשונה בעיתון . בשמו על הקריקטורות אותן צייר

ל בעולם הערבי מהתבוסה הצבאית של מלחמת והביאה לביטוי את  רגשי התסכו, 1969הכוויתי בשנת 

- טבועה ברוב הקריקטורות דמותו של חאנדלה כסמלו המסחרי של אל 1987מאז ועד הירצחו בשנת . 1967

 ). ,2007Fayeq( פלסטיני- כדרך ביטוי ומחאה של יוצרו כנגד המציאות הקשה שיצר הסכסוך הישראלי, עלי

שמשמעותו לעם הפלסטיני הינה דבקות ונאמנות בעקרונות עלי כתב שדמותו של חאנדלה מהווה סמל - אל

  . ,Orayb)2007(וכי בתמורה לכך תשמור דמותו עליו מלשגות 

  

       

  

עמידותו מאפשרת לו לשוב ולצמוח בעזרת ושם של צמח מדברי עמיד שמשמעותו מרירות הוא חאנדלה 

מתואר בקריקטורות כילד קטן שאיננו  עלי - חאנדלה של אל. שנתלש מהקרקע לאחרשורשיו העמוקים גם 

ראשונות פניו בהופעותיו ה(גבו מופנה לקורא ושפניו מוסתרות כהוא ניצב . אינו מאושר ואינו מוגן, בריא

בקריקטורות הוא מתואר כילד מכוער  .עמואצל בני והוא מתבונן מהצד בעוולות המתרחשות , )היו לקורא

. של קיפוד היכולים לשמש גם כנשק להגנה עצמיתכערו דליל ודמוי קוצים שֹ. חיצונית אולם בעל יופי פנימי

סמל הידיים . לבוש תמיד בבגדים בלויים ,הוא יחף כביטוי לסולידריות עם העוני והרעב במחנות הפליטים

ת יחוסר האונים ודחי, הוא מתאר את הפסיביות. 1973המשולבות מאחורי גבו נוסף רק לאחר מלחמת 



י הכוחות האזוריים והעולמיים החזקים ממנו כמו "הפליט הפלסטיני את הפתרונות לסכסוך המוצעים ע

ר לאחר 'י קיסינג"מוצעים לפתרון הסכסוך עהם יגם את התנגדותו הפסיבית לפתרונות האימפריאליסטי

  .  1973מלחמת 

בחלק , )םמהמקרי 45%(בחלק מהקריקטורות הוא משקיף מן המצד : ואציותטחאנדלה מופיע בשלוש סי

ובחלק אחר מהקריקטורות הוא מתבונן על מה שקורה מסביבו ) 30%(נה עצמה הוא חלק בלתי נפרד מהסצ

  .)1984  ,אסדי ותדמורי- אל) (25%(ביקורת נוקבת על המצב  תוך עמדה ברורה של החרמה או

בה למחנה כשמשפחתו נעקרה בנּכ 1948עלי בשנת - הגיל בו היה אל, 10חאנדלה נולד בקריקטורות כילד בן 

חייו לא יכנסו , חאנדלה לא יגדל, עלי הסביר כי בניגוד לחוקי הטבע-אל. חילווה בלבנון- הפליטים עין אל

וחאנדלה נשאר ילד , רה'עלי לא זכה לחזור לסג- אל. רק לאחר שישוב למולדתוויגדל  שובלשגרה והוא י

  .לעולמים

ואולי לא תהיה זו הגזמה . הדמות הזו שאני המצאתי ללא ספק לא תיעלם אחרי מותי: "ציין כי עלי- אל

ם אבי ש: "כתבנעלי -הרשמי של אל באתר  (Oryab, 2007)."לומר שאני אחיה לנצח בזכותו אחרי מותי

: לאום. 1967ביוני  5-נולדתי ב. מידת נעלי כי אני תמיד יחף איני יודע את ]...[ שם אמי נּכבה. אינו חשוב

 ."יאני רק אדם ערב. ואיני מעוניין לקחת לעצמי לאום של שום מדינה זהות-אין לי תעודת ]...[

)Handala.org.(  

  

  

בלי מעקרון חופש הביטוי הוא נר לרגליו והוא נחוש בדעתו לומר את האמת . חאנדלה אינו פוחד מאף אחד

הוא נולד כדי . לא נפתרה הוא מהווה עדות לכך שבעיית הפליטים. להתחשב בתוצאות העלולות לנבוע מכך

רק כאשר יוחזר הכבוד הערבי לקורא חאנדלה יחזור להראות פניו . להמשיך להיאבק וכך יחיה לנצח

. חאנדלה הפך לחסיד של דמוקרטיה וזכויות האדם .והאזרחים הערבים יזכו לחיים חופשיים והומאניים

מייצג את העניים והמדוכאים בעולם הוא . שחרור פלסטין וחיסול מחנות הפליטים -ו הוא נאמן למטרת

, את הדיקטטורה, הוא תוקף את הכיבוש, מנגד. ולאחדות ערבית לזכויות נשים, מטיף לחופש ביטוי ,רביהע

  .ף"חלק מהנהגת אשאת סיווג האנשים על בסיס דתי ואת הצביעות של 

ומי של המאבק הפך במרוצת הזמן לסמל לא, אשר ייצג בתחילה את הילד הפליט הפלסטיני ,חאנדלה

לאומי המייצג סבל של מיעוטים נרדפים - ןולבסוף לאייקון ביולהגדרה עצמית הפלסטיני לעצמאות 

)Handala.org(.  

  עלי-דמותו של חאנדלה לאחר מותו של אל

ה אינתיפאדהתחילתה של את סופה של תקופה אך באופן אירוני גם סימנה את עלי -רציחתו של אל

מלחמת 'האינתיפאדה גם נקראה . ארבעה חודשים לאחר הירצחו, 1987החלה בדצמבר ש הראשונה

הקריקטורות . נשק מאולתרים אחרים- כליבמשום שבתחילתה השתמשו הפלסטינים באבנים ו, 'האבנים



כבר לא תיארו את חאנדלה כדמות פסיבית עם , עלי שבעצם חזו את ההתקוממות הפלסטינית-של אל

, מיליטנטית, אלא כדמות אקטיבית, 1982שנת בר עד מלחמת לבנון ידיים משולבות מאחורי גבו כפי שצוי

  .קריקטורות שהפכו להיות מסמלי האינתיפאדה ,אבנים על הצבא הישראלי מיידההבועטת בדגל ישראל ו

  

עלי חזה כי - אל. שנה לאחר הרצח 23עלי לחיות ואף להתחזק מזה - חרף מותו ממשיכה מורשתו של אל

דמותו של חאנדלה עם הכותרת , למשל). ,Alessandra 1998(לם לאחר מותו דמותו של חאנדלה לא תיע

בבחירות ) החזית העממית לשחרור פלסטין(עלי מוסטפא -לסמלה של רשימתו של אבו כההפ 'המצפון'

 ותרב ותשל תנועות סטודנטים פלסטיני ןחאנדלה הפך לסמל. 2006- לסטינית בלמועצה המחוקקת הפ

לוכות והפסטיבלים מופיעה דמותו של חאנדלה לצד כפרים שנמחקו בנכבה בחלק מהתה. במהלך השנים

   ).2008 ,פקיה-אל(כאחד מהסמלים המרכזיים של התרבות הפלסטינית 

. ל העם הפלסטיניתורמת למאבק להגדרה עצמית ולזכות השיבה ש, יצירתו ממשיכה להתקיים, ואכן

דמותו הפכה לסמל פלסטיני ועדיין אקטואלית עלי דרך הקריקטורות - פוליטית של אל- הביקורת החברתית

דמותו הפכה גם לסמל רשמי של האגודה . הסובלים מעוולותבעולם לאומי לילדים - ןלסמל בי חינוכי ואף 

עלי - לאומית של העיתונאים לאל-ןאחר הירצחו העניקה הפדרציה הבילשנה . ו"רות של ארגון אונסקילח

 1992בשנת . ),Mamoun 2001(יתונאית ומאבקו לחופש הביטוי על יצירתו הע 'עט הזהב לחירות'פרס את 

בהשתתפות השחקן המצרי נור אל שריף זכה  'עלי- י אל'נאג'הסרט .  הופק סרט קולנוע ערבי על חייו

  ).,Arjan 2004(כבוד נרחב בכל רחבי העולם הערבי ללהערכה ו

תערוכות המתארות . שנה לנכבה 60עלי דמות מרכזית במסגרת ציון אירועי -י אל'שימש נאג 2008בשנת 

  . הוצגו בכל רחבי העולם 'יורים בעד הראייה'בשם  תהאמנותיעבודתו את 

מצוירת על קירות בתים ועל גדר , דמותו של חאנדלה נראית כיום בכל רחבי הגדה המערבית ורצועת עזה

.  לצייר את דמותואתרי פייסבוק מסבירים כיצד , עשרות אתרי אינטרנט מלמדים את מורשתו. ההפרדה

של חאנדלה כסמל ים על גופם את דמותו קעקעמתליון של חאנדלה או יה עלוצעירים רבים עונדים שרשרת 

 ;קישוטים רבים הנושאים את דיוקנו בחנויות המזכרות ניתן למצוא. להתנגדות למציאות בה הם חיים

רת עטדמותו מ. זיקי מפתחותמוצרים לתינוקות ומח, לוחות שנה ותיקים, כוסות, חולצות, תליונים

דמותו של . פלסטינים מקעקעים את דמותו על גופם, קישוטים העשויים מעצי זית שנעקרו בשטחים

חאנדלה גם מלווה את הפגנות הפלסטינים בשטחים ותומכיהם בכל ברחבי העולם ומובילה את המאבק 

נעשה סרט  2007-ב. ספרתערוכות המלמדות על מורשתו מוצגות בבתי . םילהחרמת מוצרים ישראלי

  .'האייקון' –עלי - רמלי על חייו של אל-דוקומנטרי קצר בבימויה של הבמאית הנא אל



              

           

  

  סיכום

מדינות במדינות כמו . כתבה או תמונהלמצעות קריקטורה יש אפקט בעל עוצמה גדולה מאשר לביקורת בא

עלי הביע -אל. שימושבמשמשת הקריקטורה תחליף למילים האסורות , בהן קיימת צנזורה על הכתוב ערב

 תוך עקיפת הצנזורה הנהוגה בעיתונות, את דעתו הנחרצת בעזרת קריקטורות גם בנושאים שנחשבו לטאבו

לבו ִש , ענייניות וברורות, עלי שהיו פשוטות- הקריקטורות של אל.  פות את המציאותימבלי ליוהערבית 

לדעתו ואתגרו  עולם הערביחשפו את קוראי העיתונים ב, אמנות בתוך מאמר מערכת בעל מסר פוליטי

  .אירועים המתרחשים באזור לעאותם לנקוט ולהביע עמדה 

עלי לתת דעתו ולהקצין מסרים גם בנושאים - אפשר לאל קבועותהדמויות ה ארבעבהשימוש העקבי 

לפעמים כצופה עגום , עלי השתמש באייקון של חאנדלה בהתאם לצורך-אל .מורכבים ומלאי סתירות

חלק פעיל  נוטלולפעמים כ, המתבונן בפסיביות על אירועים המתרחשים סביבו כשידיו שלובות מאחורי גבו

כמו המפתח כסמל לזכות , עוצמה הקיימים בתפיסת העולם הפלסטיניתהוא השתמש בסמלים רבי . בהם

הפספורט וגדרות התיל המסמלים את כליאתם של , מפת פלסטין המצוירת במרקם הכפייה, השיבה

את דעותיהם  חלקטאו באופן הקריקטורות שלו ִּב . הפליטים ועל כך שהם סובלים עדיין מהעדר אזרחות

  . לסטיניםואת רחשי ליבם של הפליטים הפ

עקרון ש דמות ,אינו פוחד מאישו לעקרונותיו נאמןתמיד נשאר ש ,עלי-אך יצר החאנדלה אותדמותו של 

חופש הביטוי הוא נר לרגליו והוא נחוש בדעתו לומר את האמת מבלי להתחשב בתוצאות העלולות לנבוע 

 חאנדלה. ם הפשוטיםהיא שאפשרה לו להציג בקריקטורות את דעתם ואת תחושת ליבם של בני הע, מכך

. שחרור פלסטין וחיסול מחנות הפליטים  - תו הוא נאמן למטר. הפך לחסיד של דמוקרטיה וזכויות האדם

, הוא מטיף לחופש ביטוי. כולו את העניים ואת המדוכאים בעולם הערבי, הוא מייצג את העם הפשוט

את סיווג , את הדיקטטורה, הוא תוקף את הכיבוש, מנגד. לשינוי מעמדה של האישה ולאחדות ערבית

שיקולים המונעת מואת מעורבות המעצמות באזור  ף"אש תאת הצביעות של הנהג, האנשים על בסיס דתי

  .אינטרסנטיים



דבר שאפשר לרבים שאינם יודעים קרוא וכתוב להבין את , עלי מצטיינות בפשטותן-הקריקטורות של אל

יצר מהווים מורשת לאוצר  אותןהדמויות הסמליות ו סמלים בהם השתמשה. פוליטית ביקורתו החברתית

הקריקטורות שלו מלאות חלק מ. מילים ויזואלי בלתי מחיק והשימוש בהם נשאר נפוץ גם לאחר מותו

  . חלומות ושאיפה לחיים טובים יותר לערבים בכלל ולפלסטינאים בעיקר, תקווה

טית הבאה לידי ביטוי גם בעזרת פולי קיימת רגישות רבה לביקורת חברתיתעולם הערבי נראה כי ב

קריקטורות  12 'פוסטן- יילנדס'פרסם העיתון הדני  2005בשנת , רק לאחרונה, כך למשל. קריקטורות

הקריקטורה של קורט וסטרגרד שבה מתואר הנביא מוחמד . שצוירו לצורך פרויקט בנושא חופש הביטוי

ומדינות ערב , כולו מאסיה ועד אפריקההביאה להתפשטות גל מחאה בעולם המוסלמי , עם פצצה בטורבן

 .השנה אף נעשה ניסיון לרצוח את הקריקטוריסט שחי כיום במסתור. רבות הטילו חרם על מוצרים דניים

הפך למטרה מבוקשת על , לנביא מוחמד 2007גם המאייר השבדי לארס וילקס שלעג בקריקטורות בשנת 

  .לחיסולו אפרס כספי למי שיבי אף הציע קאעידה- אלידי מוסלמים קיצוניים וארגון 

בסופו של דבר נרצח על . ולכן קיבל אין ספור איומים על חייו עולם הערבירבים במנהיגים עלי תקף - אל

רציחתו מסמלת את סופה של תקופה בת עשרות שנים בה מתח ביקורת פוליטית . רקע הבעת דעותיו

  .מנהיגות הפלסטינית בפרטערב בכלל ואת ה מדינותוחברתית נוקבת שהביכה את מנהיגי 

מאחד של העם הפלסטיני  הוא ממשיך להוות סמל לאומי .תפקידו של חאנדלה לא תם, עלי-כפי שחזה אל

עלי -אל החברתית פוליטית אותה ביטא נושאי הביקורת. הן ברחבי הגדה והן ברצועת עזה, על כל פלגיו

ל חאנדלה כנציגו של העם הפלסטיני לכן גם מעמדו ש ,אקטואלייםעדיין  שנה 25בקריקטורות לפני 

 ואף הפלסטיני דמותו הפכה לסמל פלסטיני חינוכי המלמד על העוול שנגרם לעם .במאבקו הלאומי לא פג

בשטחים ובכל  ותומכיהם דמותו מלווה הפגנות של פלסטינים. לאומי לסבלם של ילדים בעולם- ןקון ביילאי

ארגוני זכויות אדם . ירות בתים ועל גדר ההפרדהרחבי העולם ונראית ברחבי השטחים מצוירת על ק

מספר אתרי , חייו ואת יצירתועשרות אתרי אינטרנט מתארים את  ,בדמותווארגונים חברתיים משתמשים 

קישוטים ניתן למצוא חנויות המזכרות בשטחים בפייסבוק מתארים את מורשתו ומסבירים כיצד לציירו ו

  .דמותוהנושאים את שונים 

  

  יהביבליוגרפ

 ,קונוז אלאדבייה- דאר אל: ביירות .יעל-י אל'רותיו של נאגימחקר על יצ .)1994(, 'ח ותדמורי 'ע ,אסדי-אל
  .בית האוצרות הספרותיים :רותיבי 

הארגון הערבי לפרסום , ביירות. עלי- י אל'חייו האומנותיים של הצייר נאג: הזאב טרף אותו ).2007(' ש, נאבסלי-אל  
  .46-45'  עמ, ומחקר

עבודת  .עלי-י אל'של נאג ההתפתחות הפוליטית המתבססת על העלאת המודעות בקריקטורה .)2008( 'ח, פאקיה-אל  

  http://www.najah.edu/thesis/5171614.pdf. אח'נג-אוניבריסיטת אל: שכם. גמר

  .11-10' עמ, 2010מרץ  26 ,ידיעות אחרונות, ראפס אפס שב ).2010(' ר, ברגמן

Al-arian, L. (2005). Naji al-Ali's Cartoons Still Relevant Today, Washington Report on Middle East 
Affairs, Jan/Feb2005, Vol. 24 (1), pp. 67-68. 

Fayeq O. (2007). Handala and the Cartoons of Naji al-Ali: Relevance, Characters, Symbols, The 
Jerusalem Fund Gallery, Washington. 

Mandell J. (1987). Naji al-'Ali Remembered, MERIP Middle East Report, No. 149, Human Rights in 
the Middle East, Nov - Dec 1987, pp. 26-27. 

Orayb A.N. (2007). Cartoons as a Site for the Construction of Palestinian Refugee Identity: An 
Exploratory Study of Cartoonist Naji al-Ali , Journal of Communication Inquiry, Vol. 31, 3, 
255-285. 



  אתרי אינטרנט
Alessandra Antonelli, Remembering the "conscience" of Palestine, " Palestine Report", vol. 5, No. 12, 

4 September 1998, http://palestineaidsociety.org/www/najiali.html 

Arjan E. Naji al-Ali: The timeless conscience of Palestine, "The Electronic Intifada", 22 July 2004, 
http://www.najialali.com/articles_06.html; http://electronicintifada.net/v2/article2929.shtml 

Al-Salam Alikom, The Life and Death of Naji Al-Ali, http://www.najialali.com/articles_02.html 

BBC News , 22/07/1987: Cartoonist shot in London street 
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/july/22/newsid_2516000/2516089.stm 

Ghassan J. Naji Al Ali: Martyrdom for a patriotic artist, JORDAN STAR, 24 September 1998 
http://palestineaidsociety.org/www/najiali.htm 

Ha'aretz, 15 June 1999, An Ongoing Crisis of Confidence: The British spy agency is refraining from 
warning Israel of planned attacks. http://palestineaidsociety.org/www/najiali.htm 

Handala.org, Through the eyes of Palestinian refugee, http://handala.org 

Fayeq O. Handala and the Cartoons of Naji al-Ali Political Cartoons in the Middle East, 
http://knol.google.com/k/handala-and-the-cartoons-of-naji-al-ali?version=4# 

Lubna K.  Naji Al Ali: Immortal Palestinian cartoonist, http://www.najialali.com/articles_03.html 

Mamoun A., Naji Al Ali remembered, http://www.najialali.com/articles_04.html 

Michel F. (2009). Pens and swords, praises the work of a visionary Palestinian cartoonist, The 
Guardian, 11 July 2009. http://www.guardian.co.uk/books/2009/jul/11/child-palestine-cartoons-al-ali 

Nagi El-Ali, (1998).  I am from Ain Al-Helwa, Special pages commemorating 50 years of Arab 
dispossession since the creation of the State of Israel, AL-AHRAM, Cairo. 
http://weekly.ahram.org.eg/1998/1948/361_nagi.htm 

Naji Al-Ali, My signature, Hanthala: The Symbol of the Child, http://palestineaidsociety.org 

Naji Al-Ali, Immortal Palestinian Cartoonist. http://www.najialali.com/articles.html 

Naji Al-Ali Exhibit   ‘Shooting the Witness’ exhibition by Naji Al-
Ali .http://www.nakba60.org.uk/gallery/index.html 

Wittyworld, International Cartoon Center (1987). Veteran Palestinian political cartoonist assassinated 
in exile  http://www.wittyworld.com/countries/england.html 

Handala – Symbol of Palestinian Identity and Resistance 

Mary Totry; Arnon Medzini 

The social and political caricature is used by the media as a means of expression an opinion. 

The modern caricaturist is a journalist, reacting to daily events, expressing his opinion via the 

caricature quite clearly and sometimes even brashly. The political caricaturist creates 

analogies between social and political issues and cultural symbols, familiar to his people, and 

also international symbols, familiar to everyone. The caricature highlights the idea behind it. 

Such are the caricatures by Naji al-Ali. 

Al-Ali was one of the prominent and most influential social political caricaturists in the Arab 

world. He expressed his opinions, and the deepest feelings of the Palestinian refugees in an 

incisive, sarcastic and daring way. The loss of Palestine inspired most of the caricatures he 



created. He protested against the injustices committed against them by Israel, and did not 

even refrain from criticizing and blaming Arab regimes and leaders. 

Al-Ali became famous mainly thanks to Handala, the drawings of a figure of a Palestinian 

refugee child, which became the icon of the Palestinian struggle for independence and a 

component of its iconography. Handala represents the narrative of a people. 

Al-Ali’s social political criticism embarrassed many rulers in the Middle East. There are 

claims that they were also responsible for his murder in London in 1987. 

The aim of the article is to examine why and how the figure of Handala became in the course 

of time a symbol of Palestinian identity and resistance.  

  


