 2ביוני 2013

מעורבות חזבאללה במלחמת האזרחים בסוריה

ראשי "מחנה ההתנגדות" :אחמדינג'אד ,בשאר אסד וחסן נצראללה ,כשברקע דגל חזבאללה )פורום סבלה,
עומאן 8 ,במרץ (2012

עיקרי ממצאי העבודה
 .1איראן וחזבאללה רואות בשימור משטרו של בשאר אסד אינטרס אסטרטגי עליון ,שכן סוריה הינה
בעלת הברית המרכזית של איראן ב"מחנה ההתנגדות" ,המאפשרת לה דריסת רגל איתנה והשפעה
פוליטית וצבאית ,בלב ליבו של המזרח התיכון .סוריה גם ממלאת תפקיד חיוני בהתעצמות הצבאית של
חזבאללה ,בניית כוחו ההתקפי וכושר ההרתעה שלו מול ישראל .נפילת המשטר הסורי נתפסת ע"י
איראן וחזבאללה כתסריט הרה אסון ,העלול להחליש את מעמדה האזורי של איראן מול ארה"ב וישראל
ולפגוע ביכולותיו הצבאיות של חזבאללה ובהשפעתו הפוליטית בלבנון.
 .2לאינטרסים האסטרטגיים של איראן וחזבאללה מצטרפת הסולידאריות הדתית\עדתית שלהם עם
השיעים המתגוררים בסוריה )כ 450,000-400,000-תושבים( ואף עם בני העדה העלוית השולטת
בסוריה .סולידאריות זאת ,שבאה לידי ביטוי בנאומיו האחרונים של חסן נצראללה ,התעצמה לנוכח
הפיכת השיעים והאתרים השיעים הקדושים שבסוריה ,יעד להתנכלויות המורדים )בדגש על הארגונים
המזוהים עם אלקאעדה בהם בולטת "חזית הסיוע" ,ג'בהת אלנצרה ,המתייחסת לשיעים כאל "כופרים"(.
 .3על רקע הסיכונים הללו מתנהלת האסטרטגיה של איראן וחזבאללה בשני מסלולים מקבילים:
מסלול הראשון ,לטווח הזמן המיידי ,המיועד לחזק את יכולת שרידותו ומשילותו של המשטר הסורי
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באמצעות הענקת סיוע צבאי ,כלכלי ,מדיני ותעמולתי; מסלול השני ,לטווח הזמן הבינוני והארוך ,מיועד
להביא לחיזוק יכולת ההגנה העצמאית של השיעים והעלוים ע"י הקמת "צבא עממי" בקרבם" .צבא
עממי" שכזה ,המיועד להערכתנו להגיע להיקף של כ 150,000-100,000-אנשי מליציה ,יקנה לאיראן
וחזבאללה אחיזה )ולו גם מוגבלת( בשטחים בהם מתגוררים העלוים והשיעים ויהפוך אותם לשחקן
חשוב בזירה הפנים-סורית בעידן ,שלאחר סילוקו של בשאר.
 .4בצד בניית מענה לסיכונים הפוטנציאליים ,חותר חזבאללה להשיג מהמשטר הסורי יכולות צבאיות
מתקדמות ,שהימצאותן בידיו עלולה להרתיע את ישראל ולאתגר את עליונותה הטכנולוגית .יכולות
שכאלו הינם טילים מתקדמים )כגון פאתח  110מתוצרת איראן( ,טילי חוף-ים )יאחונט ,מתוצרת רוסיה(
ויכולות מתקדמות בתחום ההגנה-האווירית )טילי  SA-17מתוצרת רוסיה לצד מערכות נוספות( .זאת
ועוד ,חזבאללה שואף ,להערכתנו ,גם לבסס לעצמו דריסת רגל בפעילות טרור ברמת הגולן ,תוך
ניצול היחלשות המשטר הסורי ומצוקותיו האסטרטגיות .חתירת חזבאללה להשגת נשק איכותי "שובר
שוויון" ונכונותו "לסייע" ל"התנגדות העממית הסורית" ברמת הגולן ,מצאו ביטוי פומבי בנאום חסן
נצראללה ב 9-במאי  .2013ישראל ,מצידה הצהירה בפומבי ,על מדיניותה למנוע ככל האפשר זליגת
אמצעי לחימה מתקדמים לידי חזבאללה וגורמי טרור אחרים )התבטאות ראש הממשלה ,בנימין
נתניהו ,בפתח ישיבת הממשלה 19 ,במאי .(2013
 .5ניהול המדיניות האיראנית במלחמת האזרחים הסורית מתבצע בהובלת כוח קדס )ומפקדו קאסם
סלימאני( תוך שימוש בחזבאללה כ"קבלן ביצוע" מרכזי .מעורבות חזבאללה במלחמת האזרחים
מתבטאת בשיגור כמה אלפי פעילים ,הנוטלים חלק בלחימה באזורים שיעים מובהקים .בנוסף לכך
מסייע חזבאללה למשטר הסורי בכמה תחומים נוספים :אימונים )הדרכת כוחות המשטר במיומנויות
מלחמת גרילה( ,מודיעין ,אבטחת הגבול הסורי-לבנוני ,פעילות סיכול ומנע בתוך לבנון וסיוע
תעמולתי .הכוחות הלוחמים ,שנשלחו לסוריה ,ממלאים תפקיד חשוב בלחימה בעיקר בשני מוקדים
בהם יש לחזבאללה )ולאיראן( אינטרסים דתיים\עדתיים :מרחב אלקציר ,שמדרום לחמץ ,המצוי
בקרבת צפון בקעת הלבנון ,שם מתגוררת אוכלוסיה שיעית באזור סוני )צבא סוריה ,בסיוע חזבאללה,
עושים עתה מאמץ להשתלט על העיר אלקציר(; וקבר אלסת זינב ,שמדרום לדמשק ,מקום קדוש
לשיעים ,המהווה מרכז חשוב לעלייה לרגל מרחבי העולם השיעי .חזבאללה ממשיך להישאב למלחמת
האזרחים בסוריה למרות האבידות ולמרות ה"מחירים" הפוליטיים ,שהארגון נאלץ לשלם :מותם של
למעלה ממאה פעילים עד כה )רובם במערכה על אלקציר( בצד ביקורת גוברת בקרב מתנגדי חזבאללה
בלבנון ובעולם הערבי.
 .6בשנה הראשונה למלחמת האזרחים בסוריה הקפיד חזבאללה לשמור על פרופיל מעורבות נמוך.
במהלך  2012שוגרו לסוריה פעילים צבאיים ,בהיקף מצומצם ,אשר שימשו בעיקר בתפקידי יעוץ
ואבטחה".הישאבות" חזבאללה למלחמת האזרחים הסורית )בניגוד לזהירות שמפגינה איראן(,
התחוללה במחצית הראשונה של שנת  ,2013לנוכח הערכת איראן וחזבאללה ,כי גברו האיומים על
שרידותו של המשטר הסורי והאיומים ועל האינטרסים העדתיים\דתיים שלהם בסוריה .עם זאת ,למרות
"הישאבותו" חזבאללה לקלחת הסורית ,המעורבות הישירה שלו במלחמת האזרחים בסוריה עדיין
נותרה מצומצמת והשפעתו על מהלך האירועים עדיין נותרה משנית .אולם ,להערכתנו ,היא עלולה
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להתעצם ככל שיחלש המשטר הסורי וככל ,שיגברו הסיכונים האסטרטגיים לאינטרסים של איראן
וחזבאללה.

מבנה העבודה
א .האינטרסים של איראן וחזבאללה בסוריה.
ב .מאפייני הסיוע של איראן למשטר הסורי.
ג .סיוע חזבאללה למשטר הסורי:
 (1מאפיינים כלליים.
 (2מעורבות ישירה של חזבאללה בלחימה.
 (3תחומי סיוע צבאיים נוספים.
ד .ההכנות ל"יום שאחרי" :הקמת מיליציות בקרב השיעים ובני העדה העלוית.
ה .בחינת שני מוקדי לחימה חשובים בהם מעורב חזבאללה:
 (1מוקד הלחימה המרכזי :מרחב אלקציר )מדרום לחמץ(.
 (2מוקד מתיחות נפיץ :קבר סת זינב הקדוש לשיעים )מדרום לדמשק(.
ו .ה"מחירים" שחזבאללה נאלץ לשלם בשל סיועו למשטר הסורי.
ז .ניתוח המידע אודות הרוגי חזבאללה בלחימה בסוריה.
ח .נספח :רשימת הרוגי חזבאללה בסוריה וצילומיהם.
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האינטרסים של איראן וחזבאללה בסוריה
 .1איראן רואה בשימור משטרו של בשאר אסד אינטרס אסטרטגי עליון .זאת ,משום שסוריה הינה
בעלת בריתה המרכזית של איראן ב"מחנה ההתנגדות" ,המקנה לה דריסת רגל איתנה והשפעה
בלב ליבו של המזרח-התיכון .נפילת המשטר הסורי והחלפתו במשטר פרו-מערבי עלולה ,בראייתה של
איראן ,לא רק להביא לפגיעה בהשפעתה בסוריה ובלבנון אלא גם להחליש את מעמדה הפוליטי
במזרח-התיכון מול ארה"ב ,ישראל ומדינות ערב הפרו-מערביות ולהוביל לפגיעה קשה במדיניות
האיראנית החותרת להגמוניה אזורית.
 .2גם לארגון חזבאללה ,הפועל בחסותה של איראן ,עניין מובהק ,משל עצמו ,לסייע למשטר הסורי
ולמנוע התמוטטותו :סוריה ממלאת תפקיד חיוני )לצד איראן( בהתעצמות הצבאית של חזבאללה
ובבניית כוחו ההתקפי והרתעתי מול ישראל; סוריה מהווה עבור חזבאללה מקור אספקה חשוב
לאמצעי לחימה מתקדמים )ובכלל זה רקטות וטילים ארוכי טווח( ומדינת מעבר מרכזית עבור אמצעי
לחימה הנשלחים מאיראן לחזבאללה בלבנון; בסוריה מתגוררים שיעים ובני העדה העלוית ,עמם
חשה חזבאללה סולידאריות עדתית\דתית .בזירה הפנים-לבנונית העניקה סוריה לחזבאללה לאורך
השנים גיבוי וסיוע במאבקיו נגד מתנגדיו )"מחנה ה 14-במרץ"( .כל אלו הפכו את סוריה ,כבר
בתקופת חאפט' אסד ועוד יותר בתקופתו של בנו בשאר ,לבעלת ברית אסטרטגית ,עורף לוגיסטי
ומשענת פוליטית חשובה ביותר עבור חזבאללה.
 .3ביטוי לאינטרסים הללו ולחשיבותה הרבה של סוריה עבור חזבאללה נתן חסן נצראללה בנאומו ב-
 25במאי  ,2013לציון יום השנה ה 13-לנסיגת צה"ל מ"אזור הביטחון" .חסן נצראללה הודה בנאומו
במעורבות חזבאללה במלחמת האזרחים בסוריה ופיתח את הטיעון ,כי באמצעות מעורבות זאת
הוא מגן על לבנון ,על פלסטין ועל סוריה )רדיו נור 25 ,במאי :(2013
א .האיום הנשקף ללבנון וללבנונים :נצראללה טען ,כי מלחמת האזרחים אינה מהווה
התקוממות של העם הסורי נגד המשטר ,או דרישה לרפורמות ,אלא מלחמה אותן מובילות
קבוצות המזוהות עם הג'האד העולמי המונות עשרות אלפי לוחמים מכל רחבי העולם )"הזרם
התכפירי" ,בלשונו של נצראללה( .השתלטות הקבוצות הללו על אזורים הסמוכים לגבול הלבנוני
)רמז לאלקציר( תהווה לטענתו "סכנה לכל לבנון ]לכל[ הלבנונים" ולא רק לחזבאללה או לעדה
השיעית .נצראללה קרא ללבנונים לקחת דוגמא מאלפי פעולות ההתאבדות בעלי האופי
העדתי\דתי ,שביצעו קבוצות הג'האד העולמי בעיראק וללמוד את לקחי פשעי הקבוצות הללו
בפקיסטאן ,אפגניסטאן וסומליה .הוא גם הדגיש את הזוועות שמבצעות קבוצות הג'האד העולמי
"אשר מבקעות את הגוף ,מתיזות את הראשים ,נוברות בקברים והורסות את העבר ...ההווה
והעתיד ,מסרבות לכל פתרון פוליטי ומתעקשות על לחימה".
ב .סכנה להשתלטות מערבית על סוריה :בסוריה ,לשיטתו של נצראללה ,לא מתחוללת
"מהפכה עממית" נגד המשטר אלא נעשה בה ניסיון לכפות סדר יום מדיני בהובלת ארה"ב
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והמערב .סדר יום זה תואם לדבריו את סדר היום של ישראל .הכלים לכפיית סדר זה הינם
"מדינות אזוריות" )רמז לסעודיה ,קטר ,ירדן ,תורכיה התומכות במורדים(.
ג .הסכנה ל"התנגדות" הפלסטינית )קרי ,לטרור הפלסטיני( :חסן נצראללה חזר והדגיש ,כי
סוריה מהווה את "גב ההתנגדות" ואת "משענת ההתנגדות" .לפיכך ,אם סוריה תיפול בידי
הישראלים ,האמריקאים ,ארגוני הג'האד העולמי )"התכפירים"( והמדינות הערביות\ מוסלמיות
התומכות במורדים )"כלי השרת האזוריים"( -אזי "ההתנגדות תהיה תחת מצור" וישראל תיכנס
ללבנון כדי לכפות תנאיה על הלבנונים.
 .4לדברי נצראללה" ,אם תיפול סוריה תאבד פלסטין ,תאבד ההתנגדות ויאבדו עזה ,הגדה
וירושלים הקדושה .אם תיפול סוריה בידי אמריקה ,ישראל והפונדמנטליסטים אזי עמי האזור ומדינות
האזור תצעדנה לקראת עידן קשה ,גרוע וחשוך ."...לפיכך "ההתנגדות אינה יכולה לשבת בחיבוק
ידיים ]ולהניח[ שישברו את גבה וישברו את משענתה" .נצראללה הדגיש ,כי בשבועות האחרונים
ניצב חזבאללה בפני שלב חדש ,שמהותו" :ביצורה של ההתנגדות והגנה על גב ההתנגדות ]קרי,
סוריה[; ביצורה של לבנון ,והגנה על הגב שלה ]קרי ,חזבאללה[" .במערכה זאת ,לדברי נצראללה,
ינחל חזבאללה ניצחון ,כפי שנחל בכל המערכות הקודמות.
 .5דוגמא עדכנית לחשיבותה של סוריה כמדינת מעבר לאספקת אמצעי לחימה מתקדמים מאיראן
ניתן למצוא בשתי תקיפות ,אוויריות ,שיוחסו לישראל ,אשר בוצעו באזור דמשק בתחילת מאי .2013
על פי כתבה בניו יורק טיימס ) 4במאי  ,(2013שהסתמכה על פקידים אמריקאים ,כוונו התקיפות הללו
נגד משלוח טילי קרקע-קרקע מדגם פאתח ,110-שהגיע מאיראן עבור חזבאללה .משלוח הטילים,
על פי הניו יורק טיימס ,אוחסן במחסן באזור נמל התעופה הבינלאומי של דמשק אשר אובטח ע"י
פעילי חזבאללה וכוח קדס האיראני .עוד נאמר בכתבה ,כי המדובר בטילים ניידים ,ומדויקים שהטווח
שלהם מכסה את מרבית שטחה של ישראל ,כולל אזור תל-אביב.

סיכונים בצד סיכויים במלחמת האזרחים הסורית
 .6מעבר לאינטרסים החיוניים הללו ,נוכחות צבאית על אדמת סוריה ובניית מיליציות חמושות בקרב
השיעים ובני העדה העלוית בסוריה עשויים לשמר עבור איראן ולחזבאללה דריסת רגל בפוליטיקה
ובחברה הסורית "ביום שאחרי" נפילת המשטר .דריסת רגל זאת ,בראייה האיראנית ובראיית
חזבאללה ,עשויה לא רק לסייע למשטר הסורי אלא גם לתת מענה לסיכונים העלולים להתפתח
בסוריה ובלבנון כתוצאה מהתמוטטותו או אף מהיחלשותו של המשטר .להלן שלושה סיכונים
אפשריים:
א" .זליגת" מלחמת האזרחים לזירה הלבנונית :התמוטטות המשטר הסורי עלולה להוביל
לפגיעה פוליטית ופיזית בעלוים ובשיעים המתגוררים בסוריה .פגיעה שכזאת עלולה "לזלוג"
ללבנון ,לפגוע במרקם העדתי שבה ,ולעודד את הסונים )ובני עדות אחרות( לנסות ולפגוע
בבסיס כוחה הפוליטי והצבאי של חזבאללה .הדבר עלול להוביל לעימותים אלימים בין חזבאללה
למתנגדיו ובסופו של דבר לפגוע בכוחו הצבאי ובהשפעתו הפוליטית בזירה הלבנונית.
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דוגמאות עדכניות לפוטנציאל הנפיץ הפנים-לבנוני הטמון במעורבות של חזבאללה במלחמת
האזרחים בסוריה ניתן למצוא בעימותים אלימים שהתנהלו בעיר טריפולי בין סונים )מתנגדי
המשטר הסורי( לעלוים )תומכי המשטר( ,שגבו מחיר של עשרות הרוגים ,ובירי של שתי רקטות
לעבר הפרבר הדרומי של בירות ,מעוז חזבאללה.
ב .מעורבות עמוקה של מדינות המערב ו\או מדינות ערביות מוסלמיות פרו-מערביות בענייניה
הפנימיים של סוריה )תורכיה ,ירדן ,סעודיה ,קטר( עלולה להוביל להקמת משטר סורי פרו-
מערבי בסוריה .משטר שכזה עלול להוציא את סוריה מ"מחנה ההתנגדות" ,לאמץ מדיניות פרו-
מערבית ולהציב אתגר פוליטי בפני השפעת איראן וחזבאללה בסוריה "ביום שאחרי".
ג .התחזקות ארגונים המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי ,ובמרכזם "חזית הסיוע"
)ג'בהת אלנצרה :(1הארגונים הללו עוינים את השיעים והעלוים כמו גם את איראן וחזבאללה
ורואים בשיעים כופרים .התחזקותם עלולה להוות סיכון ממשי לבני העדה העלוית ולאוכלוסיה
השיעית בסוריה .ארגונים אלו עלולים להפוך את סוריה ל"יצואנית" טרור ג'יהאדיסטי ו"לגזול"
מחזבאללה את תפקידו כמוביל ה"התנגדות" .זאת ועוד ,השפעתם של ארגונים הג'האד העולמי
עלולה "לזלוג" מסוריה ללבנון ולחזק בה את ההתארגנויות הסוניות רדיקליות העוינות את
חזבאללה.
 .7בצד בניית היכולת לתת מענה לסיכונים הללו חותר חזבאללה למצות מספר יתרונות,
שהחלשות המשטר הסורי ותלותו הרבה באיראן ובחזבאללה מציבים בפניו:
א .לחזבאללה עניין מובהק להשיג מהמשטר הסורי יכולות צבאיות מתקדמות ,שהימצאותן
בידיו עלולה להרתיע את ישראל ולאתגר את עליונותה הטכנולוגית .סוגים אחדים של יכולות
צבאיות ,העלולות לזלוג לידי חזבאללה ,הוזכרו בדבריו של ראש אמ"ן ,האלוף אביב כוכבי,
בהרצאתו בכנס הרצלייה ה 14) 13-במרץ

 .(2013לדבריו ,יכולות שכאלו כוללות טילים

מתקדמים ,טילי חוף -ים ויכולות מתקדמות בתחום ההגנה האווירית )להלן :הרצאתו של
אביב כוכבי בכנס הרצלייה( .דוגמא לסיכול העברתן של יכולות צבאיות מתקדמות מידי סוריה
לחזבאללה בתחום ההגנה האווירית הייתה תקיפת שיירה ,שנשאה טילי נ"מ מתקדמים
מתוצרת רוסיה מדגם  SA-17בינואר  ,2013שיוחסה ע"י התקשורת הזרה ,לישראל .הגעת
הטילים הללו לידי חזבאללה בלבנון עלולה הייתה לסכן את חופש הפעולה של חיל האוויר
הישראלי מעל שמי לבנון )ניו יורק טיימס 4 ,במאי .(2013
ב .עניינה של חזבאללה בהשגת יכולות צבאיות מתקדמות קיבל לאחרונה ביטוי פומבי בנאומו של
חסן נצראללה ) 9במאי  .(2013בנאומו התייחס נצראללה לתקיפת משלוח של טילי פאתח 110
מאיראן ,ב 3-וב 5-במאי  ,2013שיוחסה ע"י התקשורת הזרה לישראל .2חסן נצראללה ציין
 1ג'בהת אלנצרה לאהל אלשאם" ,חזית הסיוע לתושבי סוריה רבתי" ,הינו הארגון הבולט בקרב ארגוני האסלאם הרדיקלי,
המזוהים עם אלקאעדה ,הנלחמים נגד המשטר הסורי .הארגון נקרא בקיצור ג'בהת אלנצרה )קרי" ,חזית הסיוע"(.בשם זה
יעשה שימוש בהמשך העבודה.
 2במאמר ,שכתב עמוס ידלין ,ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי ,התייחס למשמעויות התקיפה בדמשק ,בהנחה ,על פי
פרסומים זרים ,שהתקיפה הייתה ישראלית .במאמר נכתב בין השאר" :חשוב להבין שישראל פעלה בפעם הראשונה מזה
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בנאומו ,כי אחת ממטרות התקיפה הייתה מניעת העברת "נשק שובר איזון" לידי חזבאללה
)"ההתנגדות"( .נצראללה טען ,כי בעקבות התקיפה קיבל המשטר הסורי החלטה אסטרטגית
לספק לחזבאללה "נשק איכותי ,אשר ]אותו[ היא לא קיבלה עד כה" .הוא הודיע ,כי חזבאללה
מוכנה לקבל כל נשק איכותי "שובר איזון" .חזבאללה מצידה מוכנה לשמור על נשק זה ולהדוף
באמצעותו את "התוקפנות הישראלית" )נאום חסן נצראללה ,רדיו נור 9 ,במאי .3(2013
ג .מעורבות בפעילות טרור ברמת הגולן :יתרון אפשרי נוסף אותו ניתן להפיק מהיחלשות
המשטר הסורי ,בראיית חזבאללה ,הינו הפיכת רמת הגולן לחזית טרור נגד ישראל .חסן
נצראללה התייחס בנאומו )רדיו נור 9 ,במאי  (2013למה שכינה פתיחת חזית רמת הגולן
לפיגועים ע"י המשטר הסורי בעקבות התקיפות שיוחסו לישראל .בתגובה לכך הודיע נצראללה:
"כפי שסוריה ניצבה לצד העם הלבנוני ,ותמכה בהתנגדות העממית ]הלבנונית[ מבחינה חומרית
ומוסרית ,על מנת שההתנגדות הזאת תוכל לשחרר את דרום לבנון; הרי אנחנו בהתנגדות
הלבנונית ]קרי ,חזבאללה[ מודיעים ,כי אנו ניצבים לצד ההתנגדות העממית הסורית ,ואנו
נגיש לה סיוע חומרי ומוסרי ,שיתוף פעולה ותיאום ,למען שחרור הגולן הסורי".4

מאפייני הסיוע האיראני למשטר הסורי
 .8בשל החשיבות הרבה ,שהם מייחסים לסוריה ,מעניקות איראן וחזבאללה ,בהובלת כוח קדס
האיראני סיוע צבאי ,כלכלי ,מדיני ותעמולתי למשטר הסורי ,5במאמץ למנוע את התמוטטות המשטר
והתמוטטות "מחנה ההתנגדות" כולו .זאת ,להערכתנו ,מתוך הנחת עבודה משותפת של איראן
וחזבאללה ,כי למשטרו של בשאר אסד עדיין יש סיכוי לשרוד וכי ניתן יהיה להשיב את הגלגל
לאחור ,או כפי שהתבטא סלימאני מפקד כוח קדס בתום השנה הראשונה למלחמת האזרחים בסוריה:
"המחלה" של סוריה לא תביא "למותו" של המשטר הסורי )נאום סלימאני בכנס בקם ,איסנא19 ,
בינואר  .(2012אמונה )או שמא אשליה עצמית( .עם זאת ,להערכתנו ,החלשות המשטר הסורי עשויה

עשור אל מול נתיב אספקת הנשק לחזבאללה שהפעילו איראן וסוריה .אסד האב הגביל עד שנת  2000את אספקת הנשק
לחזבאללה ...בנו בשאר ,לעומת זאת ,פרץ את כל הגבולות ...הנשק ,שהועבר מאיראן הגיע בטיסה לנמל התעופה הבינלאומי
של דמשק ,ומשם הועבר ללבנון .למרות החלטת מועצת הביטחון  1701משנת  ,2006האוסרת אספקת נשק ללבנון לגוף
שאינו ממשלת לבנון ,ישראל לא פעלה בעבר כנגד משלוחים אלו .עם זאת כאשר התברר בסוף העשור הקודם שנפרצו כל
חסמי העברת נשק לחזבאללה .ישראל הגדירה ארבע מערכות נשק ,שיחייבו אותה לפעול לעצירת העברתם לחזבאללה גם
במחיר סיכון של הסלמה :מערכות הגנה אוויריות מתקדמות ,טילי קרקע-קרקע ארוכי טווח ,טיל חוף-ים יחונט ונשק כימי"
)  , INSSמבט על ) 9 ,(424במאי .(2013
 3הצהרה זאת לוותה במסר מאיים מפי "בכיר בחזבאללה" .לדברי אותו בכיר משמעות הסולידאריות ,שבין סוריה
לחזבאללה היא ,שנוצרה חזית אחידה כלפי ישראל .לדבריו אם ישראל תיזום הרפתקה ע"י כניסה למלחמה היא תשוב בסופו
של דבר לתקופת האבן" :כל מהלומה ,שתונחת על שדה תעופה תענה במהלומה על שדה תעופה ותחנות רכבת ]בישראל[; כל
מהלומה על תחנת כוח תענה במהלומה על התשתית ]הישראלית[; כל מהלומה על נמל ים תענה בכך ,שהטילים החדשים
ישביתו את תנועת השיט הצבאית והמסחרית הישראלית בים התיכון .בכך גם אנו ]וגם[ אויבנו נשוב בו זמנית לתקופת
האבן" )אלראי 24 ,במאי .(2013
 4בכל שנות פעילותו נמנע חזבאללה מביצוע פיגועים דרך חזית רמת הגולן בעיקר כפועל יוצא מהמדיניות הסורית
שהקפידה במשך  40שנה לשמור על שקט בגזרה זאת והעדפתה להפעיל ארגוני חסות ) (Proxiesבגזרות אחרות .הצהרתו
של נצראללה בעניין נכונותו ליטול חלק בפיגועים ברמת הגולן גררה ביקורת מיידית בתקשורת הערבית והלבנונית מצד מתנגדי
איראן וחזבאללה .כך למשל כתב העיתון הערבי הנפוץ אלשרק אלאוסט" :לוחמי חזבאללה נכנסים למערכה חדשה ,שלא צפויה
לה הצלחה בשל סיבות רבות :החל מהאופי הגיאוגרפי של השטח בו הם מתכוונים להילחם ,נוסף על העדר התמיכה העממית
באזור ]זה[ במשטרו של אסד ,וכלה ]בהעדר[ האמצעים של חזבאללה והתגובה הישראלית הצפויה) "...אלשרק אלאוסט11 ,
במאי .(2013
 5פרטים אודות כוח קדס ראו לקט מידע מה 8-באוגוסט " :2012כוח קדס ,יחידת עילית של משה"מ באיראן ,משמש כחוד
החנית של מתקפת הטרור האיראנית המתבצעת נגד ישראל ברחבי העולם בשת"פ עם חזבאללה .הפיגוע של חזבאללה
בבולגריה מסמן ,להערכתנו ,את "הצלחתה" הבולטת של מתקפה זאת".
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להביא להתפכחות בקרב הצמרת האיראנית ולהבנה ,כי יש להעתיק את הדגש מסיוע למשטר
להתארגנות לקראת "היום שאחרי".
 .9הסיוע האיראני למשטר הסורי מוצא ביטויו בתחום הייעוץ הצבאי ,העברת אמצעי לחימה להם
זקוקה סוריה ,מתן גיבוי מדיני והגשת סיוע כלכלי .הוא כולל פגישות בכירים איראנים עם עמיתיהם
הסורים לתאום עמדות הן ברמה המדינית-אסטרטגית והן ברמה הצבאית-אופרטיבית .הדמות הבולטת
בניהול הסיוע האיראני למשטר הסורי הינה קאסם סלימאני ,מפקד כוח קדס.
 .10במישור הצבאי ,עיקר הסיוע של איראן למשטר הסורי מתבטא באספקת כמויות גדולות של
אמצעי לחימה ,המועברים מאיראן לסוריה באמצעות מטוסי תובלה איראנים בעיקר דרך שטחה של
עיראק .6כמו כן דווח ,כי אמצעי לחימה ,סחורות וציוד צבאי מאיראן מועברים למשטר הסורי דרך שדה
התעופה הבינלאומי בבירות .7בנוסף לכך אנשי "משמרות המהפכה" איראנים שוהים בסוריה
ומעניקים יעוץ והדרכה לכוחות הביטחון הסוריים .איראן מסייעת גם בהקמת "צבא עממי" בקרב
האוכלוסייה השיעית והעלוית בסוריה תוך שהיא משתמשת בחזבאללה כ"קבלן משנה" )ראו להלן(.
בנוסף לכך איראן גם מעניקה לסוריה גיבוי מדיני ,תמיכה תעמולתית וסיוע כספי.8

מטוסי תובלה איראניים של חברת  Iran Airו ,Mahan Air -שהביאו עמם סיוע מאיראן למשטר הסורי בשנים 2012-
 ,2011בשדה תעופה דמשק )המקור :אתר משרד האוצר האמריקאי(

 6במהלך שנת  2012חשפה התקשורת האמריקאית מספר פעמים ,כי איראן קיימה טיסות מטען נושאות אמצעי לחימה דרך
שיטחה של עיראק .ב 16-במרץ  2012דיווח ה-ן  ,Washington Postכי מטוסים איראנים העבירו לסוריה כ 30-טון של כלי
נשק שהוגדרו כ"ציוד חקלאי" .ב 5-בספטמבר  2012דיווח הניו יורק טיימס ,כי מאז חודש יולי חידשה איראן את משלוח אמצעי
הלחימה דרך תחומה האווירי של עיראק .בידיעה אחרת ,שהתבססה על דו"ח "גורמי מודיעין מערביים" נמסר ,כי מטוסים
איראנים טסים מידי יום לסוריה דרך שיטחה של עיראק ,כשהם נושאים אנשי משמרות המהפכה ועשרות טונות של כלי נשק
ותחמושת )רויטרס 19 ,בספטמבר .(2012
 7אתר החדשות הערבי אלוטן אלערבי דיווח ,כי שדה התעופה של בירות הפך לפני זמן רב לאתר ממנו מועברים סחורות,
אמצעי לחימה וציוד צבאי מאיראן עבור חזבאללה והמשטר הסורי .איראן ,על פי הדיווח ,עושה שימוש בחברת Iran Air
ו  , Air Mahan -שמטוסיהן עוברים במרחב האווירי של עיראק ותורכיה )אלוטן אלערבי 3 ,במאי .(2013
 8נגיד הבנק הסורי המרכזי אדיב מיאלה מסר ,כי טהראן העמידה לרשות סוריה קו אשראי בסך מיליארד דולר ,שסוריה
השתמשה ביותר ממחציתו .הוא הוסיף ,כי "אנו מצפים לסיוע רב יותר ממדינות ידידותיות ...כן ,סיוע כספי מאיראן ורוסיה
ואפשר גם ממדינות ידידותיות נוספות" )רויטרס ,דמשק 24 ,באפריל .(2013
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 .11מחמד עלי אלג'עפרי ,מפקד משמרות המהפכה ,הודה בפומבי ,כי איראן מסייעת למשטר הסורי.
במהלך מסיבת עיתונאים ,שקיים בטהראן ) 16בספטמבר  (2012ציין" :אנו גאים להגן על סוריה
המהווה ]אבן[ יסוד במאבק נגד ישראל .אנו מעניקים לה ייעוץ ותורמים לה מניסיוננו" .הוא הודה גם
שאיראן מעניק לסוריה סיוע כספי .אלג'עפרי הכחיש ,כי איראן מקיימת נוכחות צבאית בסוריה אולם
הזהיר ,כי איראן עלולה לשנות את מדיניותה זאת אם תותקף סוריה )אלחיאת ,אלג'זירהfree- ,
 17 ,Syriaבספטמבר  .(2012קודם לכן )מאי  (2012הודה תא"ל אסמאעיל קאא'ני ,סגן מפקד כוח
קדס ,כי אנשי צבא איראניים נמצאים בסוריה ומסייעים למשטרו של בשאר אסד .לדבריו מטרת
אנשי הצבא האיראנים היא לסייע בהגנה על העם הסורי והמשטר הסורי מפני המורדים ,שכן" :אם
הרפובליקה האסלאמית לא הייתה נמצאת בסוריה ,הטבח בעם הסורי היה כפול ומכופל" )איסנ"א,
 27במאי .(2012
 .12להערכתנו ,הנוכחות הצבאית של אנשי "משמרות המהפכה" האיראנים על אדמת סוריה הינה
מצומצמת .האיראנים נמנעו עד כה מהפעלת יחידות צבא אורגניות נגד המתקוממים בסוריה ובדרך
כלל הם לא היו מעורבים ישירות בלחימה )הגם שאנשי משמרות המהפכה נקלעו מעת לעת לחלופי אש
בין כוחות המשטר הסורי לבין המורדים ומצאו מותם בסוריה( .9מנגד ,בחודשים האחרונים העמיק
חזבאללה את מעורבותו בסוריה ושיגר לשם יחידות הנוטלות חלק בלחימה לצד המשטר הסורי
)ראו להלן(.

קברו של קצין משמרות המהפכה האיראניים ,ראא'ד מחרם תרכ ,אשר נהרג בדמשק במהלך חילופי אש עם כוחות
המורדים .על הקבר ,הנמצא באיראן ,רשום  :נולד ב 1/10/1357-לשנה ההג'רית )קרי  30במרץ  ,(1979נפטר
ב 29/10/1390-לשנה ההג'רית )קרי  19בינואר  .(2012מצא את מותו בדמשק )אלערביה 19 ,בספטמבר (2012

 9על פי דיווחי התקשורת הסורית והערבית נהרגו כמה אנשי "משמרות המהפכה" במהלך פעילותם בסוריה .כמו כן נפלו בידי
המתקוממים שבויים מקרב משמרות המהפכה .לאיראן הועברו גופותיהם של אנשי צבא איראנים ,שנהרגו בקרבות באזור
דמשק .דווח כי הגופות הועברו במטוס תובלה איראני ,אשר העביר למשטר הסורי אמצעי לחימה ותחמושת )אלמח'תצר ,אתר
חדשותי ערבי 1 ,באוקטובר .(2012
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תיאום עמדות בין איראן ,חזבאללה וסוריה
 .13גיבוש אסטרטגיה משותפת ובחינתה מעת לעת לנוכח השינויים הצבאיים והפוליטיים ,מחייבים
הידברות תכופה בין ההנהגה האיראנית וארגון חזבאללה ובינם בין הצמרת הסורית .על פי כלי
התקשורת הערביים והלבנונים התייעצויות כאלו מתקיימות מעת לעת .כך למשל:
א .העיתון הכויתי אלראי ) 19באפריל  ,(2013דיווח ,כי חסן נצראללה ,מנהיג חזבאללה ,ביקר
בטהראן באפריל  .2013במהלך הביקור הוא נועד עם המנהיג עלי ח'אמנהאי ,עם מפקד כוח
קדס קאסם סלימאני ,ועם בכירים איראנים נוספים .ברקע השיחות הללו עמדה החלטה
איראנית להטיל את כל כובד המשקל לסיוע למשטר הסורי .על-פי אלנהאר אישרו "גורמים
המקורבים לחזבאללה" את הידיעה על ביקור חסן נצראללה באיראן במחצית הראשונה של
אפריל  21) 2013באפריל .(2013
ב .היומון הלבנוני אלשראע ) 12במרץ  ,(2013דיווח ,כי מפקד כוח קדס קאסם סלימאני ביקר
בסוריה בסוף פברואר  .2013בשובו לטהראן הוא הציג בפני הצמרת האיראני תמונת מצב
קודרת אודות מצבו הצבאי והאסטרטגי של המשטר הסורי .כמענה לקשיים ,שבפניהם ניצב
המשטר הסורי הוא הציע להרחיב את היקפו של "הצבא העממי" באמצעות שיגור מתנדבים
שיעיים לסוריה כפיצוי על המחסור של המשטר הסורי בכוח אדם לוחם עלוי.

חסן נצראללה נפגש בטהרן עם ח'אמנהאי )אתר ההתנגדות האסלאמית בלבנון 15 ,באפריל  .(2013התמונה פורסמה
בעיתון הכויתי אלראי בכתבה אודות ביקור חסן נצראללה באיראן .לא ברור לנו האם התמונה עדכנית או שמא המדובר
בצילום ארכיון
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סיוע חזבאללה למשטר הסורי

כרזה בה מופיעים צילומים של חסן נצראללה ובשאר אסד )אלענקבות ,לבנון 17 ,באוגוסט (2012

מאפיינים כלליים
 .14ארגון חזבאללה מעניק למשטר הסורי סיוע צבאי ההולך ומתרחב ככל שמתמשכת מלחמת
האזרחים וככל שגדלים הסיכונים לשרידותו של המשטר .הביטוי המרכזי של סיוע זה הינו שיגור כוחות
לוחמים לסוריה ,להערכתנו בסדר גודל של כמה אלפי פעילים צבאיים עד כה .פעילים אלה ממלאים
תפקיד חשוב בלחימה במרחב אלקציר ,שמדרום לחמץ ,ובמתחם קבר אלסת זינב הקדוש לשיעים,
שמדרום לדמשק .בנוסף לכך מגיש חזבאללה למשטר הסורי ,סיוע במודיעין ובאימונים .הוא גם נוטל
חלק בהקמת מיליציות חמושות )"צבא עממי"( בקרב בני העדה העלוית והשיעית במסגרת ההיערכות
לקראת "היום שאחרי" ובאבטחת קבר אלסת זינב .כמו כן נאבק חזבאללה במתנגדי המשטר הסורי
בזירה הפנים-לבנונית ומנהל קמפיין תעמולה לתמיכה במשטר הסורי.

מעורבות ישירה של חזבאללה בלחימה
 .15בשנה הראשונה למלחמת האזרחים בסוריה הקפיד חזבאללה לשמור על פרופיל נמוך של
מעורבות בלחימה .במהלך  2012שוגרו לסוריה פעילים צבאיים ,בהיקף מצומצם ,אשר שימשו בעיקר
בתפקידי יעוץ ואבטחה ומעורבותם הפעילה בלחימה הייתה מצומצמת .דומה ,כי השינוי הגדול בהיקף
מעורבותו של חזבאללה התחולל במחצית הראשונה של שנת  ,2013לנוכח הערכת איראן
וחזבאללה שגברו האיומים על שרידותו של המשטר הסורי ועל האינטרסים שלהן בסוריה )"נכסים"
צבאיים ואינטרסים דתיים\עדתיים( .השינוי בהיקף המעורבות ובאופייה בא לידי ביטוי בהעברת כוחות
חזבאללה למרחב אלקציר )מדרום לחמץ( שם מקיימים תומכי המשטר לחימה עזה נגד המורדים
)פירוט ראו בהמשך(.
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 .16על פי הרצאת ראש אמ"ן האלוף אביב כוכבי )מרץ  (2013שיגר חזבאללה לסוריה כמה מאות
לוחמים מהיחידות המיוחדות של הארגון .מדיווחים תקשורתיים עולה ,כי מספרם של פעילי חזבאללה
שנשלחו לסוריה גדל מאז והגיע כיום )מאי  (2013לסדר גודל של כמה אלפי לוחמים .10מעורבות
חזבאללה בלחימה באלקציר מסמלת תהליך של הישאבות הולכת וגוברת של חזבאללה לתוך
הקלחת הסורית ,למרות ה"מחירים ,שהארגון נאלץ לשלם על כך בזירה הפנים-לבנונית ומול ישראל
)ראו להלן( .11תהליך ההישאבות של חזבאללה למלחמת האזרחים הסורית ,עשוי להערכתנו
להתעצם ככל שתחלש משילותו של משטר אסד ויגבר חששן של איראן וחזבאללה מפני התמוטטות
המשטר ופגיעה באינטרסים החיוניים שלהן בסוריה.
 .17עם זאת ,בשלב זה ,המעורבות הישירה חזבאללה בלחימה עדיין לא התרחבה למרבית מוקדי
הלחימה המרכזיים ,ואין ביכולתה להטות את כף המאזניים במלחמה שהמשטר מנהל נגד המורדים.
היא מתמקדת באזורים ,שבהם יש לחזבאללה אינטרסים עדתיים\דתיים )מרחב אלקציר ,קבר סת
זינב(  .12בכתבה שהתפרסמה בעיתון הלבנוני אלספיר ) 4במאי  (2013הודגש ,כי מעורבותו של
חזבאללה בלחימה בסוריה הינה עדיין מקומית ומטרותיה עדיין מצומצמות .על פי הכתבה חזבאללה
עדיין אינו נלחם בכל כובד משקלו ,הגם שאופציה זאת שרירה וקיימת ,אם יתרחב העימות ואם
יצטרפו אליו גורמים חיצוניים העוינים את משטר אסד.

תחומי סיוע נוספים של חזבאללה

חסן נצראללה לצידו של בשאר אסד )פורום הואמיר ,סעודיה 22 ,ביולי .(2012
 10באתר החדשות  ,All 4 Syriaהמזוהה עם האופוזיציה הסורית דווח ) 18באפריל  (2013על שיגור כ 700-לוחמים על כלי
נשקם לאזור אלקציר .בדיווח אחר )אלוטן ,סעודיה 14 ,באפריל  (2013נמסר ,כי כ 1,200-לוחמי חזבאללה הועברו לסוריה
דרך הים והגיעו לנמל טרטוס .העיתון הלבנוני אלחיאת דיווח ,כי "מקורות צרפתיים יודעי דבר" ציינו ,כי לצרפת "מידע ודאי"
על כ 1,500-לוחמי חזבאללה המשתתפים בקרבות לצד המשטר הסורי )אלחיאת 19 ,במאי  .(2013שר החוץ הצרפתי
לוראן פביוס מסר ,כי על פי הערכת צרפת מעורבים בלחימה בסוריה כ 4000-3000-פעילי חזבאללה )סי"צ 29 ,במאי .(2013
 11תהליך זה עומד בניגוד לזהירות שהפגינו )עד כה( שחקנים זרים אחרים )ארה"ב ,איראן ,תורכיה( בקשר למעורבות
ישירה במלחמת האזרחים הסורית.
 12היקף הפעילים ששיגר עד כה חזבאללה ללבנון נופל בהרבה לא רק מזה של המורדים הסורים ותומכיהם אלא גם מזה של
תומכי אלקאעדה והג'האד העולמי :על פי הרצאת ראש אמ"ן ,אביב כוכבי ,האופוזיציה הסורית מונה כיום כ 100,000-פעילים.
ארגוני הג'יהאד העולמי הפעילים בסוריה מונים כ 10,000-פעילים .לעומת זאת מספר הפעילים הצבאיים של חזבאללה
השוהים בסוריה ,אינו עולה ,להערכתנו ,על כמה אלפי לוחמים.
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 .18מעבר לשיגור לוחמים לסוריה ולהשתתפותו הפעילה בכמה מוקדי לחימה ,מעניק חזבאללה
למשטר הסורי סיוע בתחומים הבאים:
א .אימונים :חזבאללה מדריך כוחות הנאמנים למשטר הסורי ,כוחות צבא וכוחות מיוחדים,
במיומנויות מלחמת גרילה בהן רכש ניסיון מבצעי :לחימה בשטח בנוי ,הדרכה בתחומי חבלה
וירי צלפים ,ועוד .על פי כתבה בלה פיגארו הצרפתי הסיוע העיקרי שחזבאללה והאיראנים
מעניקים למשטר הסורי הינו הכשרת כוחותיו של בשאר אסד )לה פיגארו 17 ,באוגוסט .(2012
על פי אל"מ עארף חמוד מ"צבא סוריה בחופשית" המעורבות הצבאית של חזבאללה בסוריה
החלה באמונים ,שהעבירו אנשי חזבאללה ,בלוחמת גרילה לכוחותיו של אסד )5 ,USAtoday
במרץ .(2013
ב .מודיעין :השבועון הלבנוני אלשראע דיווח ,כי חזבאללה שיגר לסוריה קבוצות פעילים צבאיים
על מנת לסייע למודיעין הסורי )אלשראע 11 ,ביולי  .(2011על פי ההרצאה של ראש אמ"ן אביב
כוכבי )מרץ  (2013הסיוע של איראן וחזבאללה מתבטא בין השאר בהעברת מידע מודיעיני
למשטר הסורי.
ג .אבטחת הגבול הסורי -לבנוני :חזבאללה מקיים פעילות מנע לאורך הגבול הסורי-לבנוני,
בבקעת הלבנון .המדובר באזור פרוץ מהבחינה הביטחונית ,ששליטת הממשל המרכזי הלבנוני
)והסורי( בו הינה רופפת .פעילות חזבאללה לאורך הגבול מיועדת לאבטח את המערכת
הלוגיסטית שלו מלבנון לסוריה ולמנוע העברת פעילים לבנונים ואמצעי לחימה עבור המורדים
)חזבאללה שב והאשים את מתנגדיו בלבנון בסיוע למורדים בסוריה(.13
ד .פעילות סיכול\מנע בזירה הפנים-לבנונית :חזבאללה מערים קשיים על פעילות האופוזיציה
הסורית בלבנון באמצעות התנכלויות ,הפחדה ,מעצרים והסגרת מבוקשים לידי המשטר הסורי.
ה .סיוע תעמולתי :חזבאללה מעניק סיוע תעמולתי למשטר הסורי באמצעות כלי התקשורת
שלו ובאמצעות כלי התקשורת הלבנונים והערביים .המשטר הסורי מוצג על ידי חזבאללה כמי,
שמסייע באופן עקבי לפלסטינים ע"י תמיכה ב"התנגדות" נגד ישראל ומהווה מרכיב מרכזי ב"ציר
ההתנגדות והסירוב" נגדה .לעומת זאת מוצגים מתנגדי המשטר הסורי כמי שמשרתים "מזימה"
מערבית-ערבית או כטרוריסטים )"תכפירים" ,כינוי לארגונים המזוהים עם אלקאעדה והג'האד
העולמי( ,אשר הגיעו לסוריה במטרה להפיל את המשטר ולעורר מלחמת אחים בין העדות
והדתות השונות.

 13שיח' נעים קאסם ,סגנו של חסן נצראללה ,טען בראיון לעיתון כוויתי כי "מחנה ה 14-במרץ" שולח נשק וכסף למורדים
בסוריה ונותן להם מחסה .לטענתו נהרגו יותר מ 20-אנשים )במשתמע לבנונים ,שנלחמו לצד המורדים( באזור תל אלכלח,
שבגבול הצפוני בין לבנון לסוריה ,כשהתעמתו עם כוחות המשטר הסורי )אלאנבאא' 29 ,באפריל .(2013
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תמיכת חזבאללה במשטר הסורי

התקשורת העולמית מכסה עיניה מול האירועים
בסוריה )אתר אלאנתקאד של חזבאללה(

הפגנת תמיכה של פעילי חזבאללה בלבנון במשטר
אסד )אתר אילאף ,מתוך  ,All4Syriaיולי (2012

מועצת הביטחון

סוריה

מועצת הביטחון לא תצליח להכניע את סוריה )אתר
אלאנתקאד של חזבאללה(

האופוזיציה הסורית טומנת ראשה בדולר האמריקני
)אתר אלאנתקאד של חזבאללה(
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הערכות לקראת "היום שאחרי":
הקמת מיליציות בקרב השיעים ובני העדה העלוית
 .19העדה שיעית בסוריה מונה כ 450,000-400,000-איש ,קרוב ל 2%-מכלל האוכלוסייה הסורית.14
היא מרוכזת באזור דמשק ,חמץ והפריפריה שלה ובאזורי הפריפריה של חלב ואדלב .כמו כן קיימות
קהילות שיעיות קטנות בדרעא ,צפון מזרח סוריה ואזור החוף .מרבית השיעים המתגוררים בסוריה
הינם ממוצא סורי ומיעוטם שיעים עיראקים ,שנמלטו לסוריה.
 .20במהלך מלחמת האזרחים הורע מצבם של השיעים בסוריה בשל קרבתם למשטר ,ומשום שקהילות
שיעיות מתגוררות בלב אזורים סונים )למשל באדלב ,בפריפריית חלב ובפריפריות חמץ( .ככל
שהתעצמה הלחימה ונפגעה משילות המשטר הסורי )בעיקר מאז אמצע  (2012כך גברו הרציחות,
החטיפות והפגיעות באנשי דת .התנכלויות אלו ,והבלטת אופיו העדתי-דתי של הסכסוך ,עוררו חשש
בקרב השיעים בסוריה ,כי הפלת משטר אסד עלולה להביא לחיסול חשבונות בהיקף נרחב ,שיהווה
סכנה ממשית לשרידותם הפיזית .חשש דומה קיים גם בקרב העדה העלוית השולטת ,המרוכזת
בעיקר ברצועת החוף בחלקה המערבי של סוריה והנתפסת ע"י איראן וחזבאללה כחלק מהעדה
השיעית.15
 .21על רקע זה ,ובמסגרת היערכותם ל"יום שאחרי" נפילת משטרו של בשאר אסד מסייעות איראן
וחזבאללה לשיעים ולעלוים בסוריה להיערך לצרכי הגנה עצמית מפני תקיפות של גורמים סונים.
סיוע שכזה ניתן הן במסגרת הסיוע הכולל למשטר הסורי בעל האופי העלוי והן מתוך סולידריות
דתית\עדתית .בבסיס הסיוע עומדת הערכה ,לפיה לכשייפול המשטר הסורי תהיה האוכלוסייה
העלוית\שיעית בסוריה חשופה למעשי נקם של האופוזיציה הסונית ,והארגונים הסונים הרדיקליים
המזוהים עם אלקאעדה )ובמרכזם ג'בהת אלנצרה( ,המהווים מרכיב חשוב בקרב המורדים נגד
משטרו של בשאר אסד.
 .22על מנת להיערך לקראת "היום שאחרי" החלו איראן וחזבאללה מאז קיץ  2012להקים "צבא
עממי" בקרב האוכלוסייה השיעית והעלוית .מליציה זאת ,על פי הרצאתו של ראש אמ"ן אביב כוכבי,
מונה כ 50,000-בני אדם והתוכנית היא להגדיל את היקפה עד ל 100,000-בני אדם )עדכני למרץ
 .(2013לדברי האלוף כוכבי מליציה זאת מאומנת ע"י חזבאללה וממומנת ע"י איראן .מליציה זאת

 14על פי המרכז למחקרים דתיים ,הפועל בעיר קם שבאיראן ,מונים השיעים בסוריה  400,000איש )אתר  ,AQAEDאיראן,
 31באוקטובר  .(2012על פי ויקיפדיה ואתר "מחנה ה 14-במרץ" בלבנון מונים השיעים בסוריה כ 2%-מכלל האוכלוסייה .על
פי אומדן אחר מונים השיעים בסוריה כ 300,000-תושבים ,שאליהם ניתן להוסיף עשרות אלפי שיעים עיראקים ,שנמלטו
לסוריה.
 15בני העדה העלוית ,המוגדרים כסוטים מן האסלאם ע"י האסלאם האורתודוכסי ,נתפסים ע"י איראן וחזבאללה כשיעים.
מקור הדבר בתחילת שנות השבעים של המאה הקודמת כאשר המשטר הסורי ניסה בשנותיו הראשונות לפייס את מעמדות-
הביניים המוסלמים-סונים ולרכך את התנגדותם לשלטון נשיא עלוי .זאת באמצעות הבלטת דמותו של אסד כמוסלמי מאמין
והצגת העלוים כמוסלמים שיעים .במאמציהם אלו נעזרו הסורים במנהיג השיעי האימאם מוסא צדר ,אשר בקיץ 1973
העניק לגיטימציה לכך ,שהעלוים משתייכים לעדה השיעית .בתחילת יולי  1973השתתף מוסא צדר בטקס מינוי המופתי
השיעי החדש של טריפולי עלי מנצור ,שאמור היה לשרת שיעים ועלוים כאחד .בטקס ,שבו השתתפה משלחת עלוית מסוריה,
אישר מוסא צדר ,כי העלוים הינם שיעים ,וגינה את כל אלו המנסים ליטול חזקה על האסלאם .לגיטימציה דתית זאת יצרה
את בסיס שיתוף הפעולה ההדוק בין השיעים בלבנון לבין המשטר הסורי מימי חאפט' אסד ועד עצם היום הזה.
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כוללת "ועדות עממיות" ומסגרות של הגנה עצמית ,שהוקמו בישובים שיעים ויתכן גם עלוים .16שר
ההגנה האמריקאי לאון פנטה הצהיר גם הוא ב 14-באוגוסט  ,2012כי איראן פועלת לארגונה
ואימונה של מיליציה ,שתתמוך במשטר הסורי )  15 ,Telegraph.co.uk; Military.comבאוגוסט
 .(2012לאון פנטה לא הזכיר במפורש את חזבאללה אולם ניתן להניח ,להערכתנו ,כי המדובר בהקמת
מיליציה עלוית\שיעית ע"י איראן וחזבאללה במסגרת הכנותיהם ל"יום שאחרי".
 .23בהקשר לכך דווח בתקשורת הלבנונית ,מפי "מקור בחזבאללה" ,כי צעירים שיעים מסוריה עוברים
הכשרה ואימונים צבאיים במחנות חזבאללה בבקעת הלבנון במטרה להגן על כפריהם מפני
הסונים )אלשראע ,תחילת יולי  ,2012גיליון  .(127בדיווח אחר ,שמקורו באופוזיציה הסורית ,נמסר ,כי
פעילי חזבאללה החלו להשתלט על מספר כפרים בעלי רוב שיעי באזור החוף בסוריה ,במסגרת
תוכנית להקמת "קנטון עלוי" )עכאט' ,סעודיה 17 ,באוקטובר .(2012
 .24היומון הלבנוני אלשראע דיווח על פריסת ה"צבאי העממי" ועל כוונת האיראנים להגדיל את מספר
אנשיו ) 12במרץ :(2013
א" .הצבא העממי" מתפרס עתה באזור לאד'קיה ,שבחוף ,ובאזור קבר סת זינב ,שמדרום
לדמשק )לשם הגנה על אזור הקבר הוקמה מסגרת מיליציונית חטיבתית ,ראו בהמשך(" .הצבא
העממי" ערוך גם באזור אלזבדאני שם הוא פועל בשיתוף פעולה עם כוחות ממשמרות
המהפכה הנמצאים שם שנים רבות .כמו כן יש כוונה להעביר לידי "הצבא העממי" את משימות
ההגנה על הכפרים השיעים שבקרבת הגבול הסורי-לבנוני בצפון בקעת הלבנון )קרי ,מרחב
אלקציר(.
ב .מפקד כוח קדס קאסם סלימאני התווה תוכנית ,שנועדה להגדיל את היקפו של "הצבא
העממי" לאחר ביקור שערך בלבנון בסוף פברואר  .2013על פי התוכנית ימנה צבא זה לפחות
 150,000חמושים וישרתו בו )בנוסף לסורים( גם מתנדבים שיעים ממדינות שונות באזור
)איראנים ,לבנונים ,עיראקים(.

 16ניתן להבחין בדפוס פעולה איראני דומה בעיראק בה השתמשה איראן בחזבאללה כ"קבלן משנה" להקמת מיליציות
חמושות בקרב בני העדה השיעית ולהכשרתם ללחימה בכוחות ארה"ב והמערב )עד ליציאתם מעיראק( .זאת תוך ניצול
יכולותיו המוכחות של חזבאללה בתחום החתרנות והטרור והקשר העדתי-דתי -תרבותי של השיעים בלבנון עם בני העדה
השיעית בעיראק )יתרונות התקפים גם למקרה הסורי( .המחשה לכך ניתן היה למצוא בפרשת עלי דקדוק ,פעיל מבצעי בכירי
בחזבאללה ,ששוגר לאיראן ולעיראק להקמה ואימון של מיליציות שיעיות ,על פי הדגם של חזבאללה בלבנון ,במימון איראני.
ב 20-במרס  2007נפל עלי דקדוק בשבי האמריקאי ,הוחזק במעצר ,אך שוחרר ע"י הממשל העיראקי לאחר יציאת כוחות
ארה"ב מעיראק.
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מוקד הלחימה המרכזי :מרחב אלקציר )מדרום לחמץ(

תצלום אוויר של מרחב אלקציר )(google earth

מיקומה של אלקציר כצומת דרכים אסטרטגי
) (nationsonline.org/oneworld/map

נתוני רקע
 .25העיר הסורית אלקציר והפריפריה שלה מהווים בחודשים האחרונים מוקד הלחימה העיקרי של
חזבאללה בסוריה .הלחימה במרחב אלקציר החלה בחודשים הראשונים של  ,2012החריפה במחצית
הראשונה של שנת  2013והיא ונמשכת עד היום )תחילת מאי  (2013ללא הכרעה.
 .26העיר הסורית אלקציר ממוקמת כ 35 -ק"מ מדרום לחמץ וכ 15-ק"מ מהגבול עם לבנון .אוכלוסייתה
מונה כ 40,000-נפש ,רובם מוסלמים סונים .באלקציר מתגורר גם מיעוט נוצרי -קתולי )כ 10%-מכלל
התושבים( וכמו כן מתגוררים בה כמה מאות תושבים בני העדה העלוית .העיר מהווה מרכז חקלאי
ומסחרי תוסס ,המקיים קשרים מסחריים עם לבנון.על פי גרסת חזבאללה מתגוררים בפריפריה של
אלקציר ,בקרבת הגבול הסורי-לבנוני ,כ 30,000-לבנונים ב 23-כפרים ועיירות ).(assafir.com

חשיבות אלקציר בראיית חזבאללה
 .27המיקום הגיאוגרפי של אלקציר והמרחב הכפרי שלה הינו בעל חשיבות צבאית למשטר הסורי
ולמורדים :בקרבת אלקציר עובר הכביש הראשי המוביל מדמשק לחמץ ומשם צפונה )לחמאה(
ומערבה לעבר מעוזי העדה העלוית ברצועת החוף )ראו מפה למעלה משמאל( .בשל מיקומה
הגיאוגרפי החשוב משתמשים בה המורדים כבסיס ממנו הם יכולים לחסום את הדרך הראשית
מדמשק לחוף ,ולנתק בכך את תנועות כוחות המשטר ואת קווי האספקה שלו )סוכנות הידיעות
הצרפתית 10 ,במאי .(2013
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 .28גם בראיית חזבאללה נודעת לאלקציר חשיבות צבאית רבה בשל קרבתה ללבנון )כ 15-ק"מ(
ומשום שהיא שולטת על הדרך המובילה מחמץ אל צפון בקעת הלבנון )מרחב הרמל( .משם מובילה
הדרך אל לבעל בכ לאורך בקעת הלבנון ,אזור בו מתגוררים בני העדה השיעית ובו מצויים מעוזי
חזבאללה .17הכביש המוביל מסוריה לצפון בקעת הלבנון מהווה נתיב אספקה ,שדרכו יכול
חזבאללה להעביר אמצעי לחימה מסוריה ללבנון ,וההפך -דרכו ניתן לשגר גם תגבורות של פעילי
חזבאללה ואמצעי לחימה לסוריה .כמו כן ניתן לשגר דרך אזור אלקציר אספקה ותגבורת למורדים ע"י
תומכיהם בלבנון ,בעיקר ממרחב טריפולי.
 .29חשיבותה הצבאית-אסטרטגית של אלקציר תוארה במאמר שפורסם בערוץ אלמנאר ב 21-במאי
) 2013בעקבות המתקפה על העיר אלקציר( .במאמר שכותרתו "אם המערכות-מדוע אלקציר?,"18
מתואר אזור אלקציר כ"נקודה אסטרטגית הממוקמת בצומת מרכזית ,המחברת את דמשק לחמץ
ולאזור החוף הסורי" .היא גם חשובה בשל קרבתה ללבנון ובשל היותה לאורך כל ההיסטוריה מרכז
מסחרי חשוב בין לבנון לסוריה .בשיחה עם כתב אלמנאר ציין תא"ל )עמיד( בדימוס אליאס חנא ,כי
המשטר הסורי יוכל באמצעות השליטה באלקציר להבטיח קיומו של "אזור ביטחון" המשתרע מדמשק
ועד לחמץ ומשם הוא משתרע מערבה עד לחוף הים .לדברי קצין צבא אחר ,תא"ל )עמיד( בדימוס אמין
חטיט ,ההשתלטות על אזור אלקציר תימנע העברת אספקה למורדים ע"י תומכיהם שבטריפולי.
 .30אולם בראיית חזבאללה חשיבות מרחב אלקציר חורגת מהמימד הצבאי-אסטרטגי ,שכן באזור
מתגוררת אוכלוסייה שיעית גדולה ) 30,000אנשים לדברי חזבאללה( לצד תושבים סונים .חזבאללה
חש סולידאריות דתית\עדתית עם אוכלוסיה זאת ,העומדת בקשר הדוק עם התושבים השיעים
הלבנונים .התרופפות שליטת המשטר הסורי באלקציר ובמרחב כולו הובילה ,לטענת חזבאללה,
להתנכלויות לאוכלוסייה השיעית באזור וחייבה את חזבאללה ,לשיטתו ,לבוא לעזרתם.
 .31בנאום  ,שנשא ב 30-באפריל  ,2013תאר חסן נצראללה בהרחבה את המצב ,שנוצר במרחב
אלקציר בעקבות החרפת הלחימה בסוריה .להלן עיקרי דבריו )אלמנאר 30 ,באפריל(:
"בעניין הפריפריה של אלקציר ,אני כבר דיברתי בעבר על עניין זה וציינתי ,כי ישנם למעלה מ30,000-
לבנוניים הנמצאים במספר עיירות ,וביניהם מוסלמים ונוצרים ,והם אינם רק בני עדה אחת .אמרתי,
שהם הפכו למטרה ,ושהם נחשפו לשרפות ,שריפת בתיהם ,כיבוש כמה כפרים ,הרג ,חטיפה ומניעתם
מללכת לעבודתם ולשדותיהם .הם מאוימים בשל בעצם הימצאותם באותם הכפרים ...הסכנה הלכה
וגברה בחודשים האחרונים כתוצאה מהאירועים בשטח ]סוריה[ ,כאשר הצבא הסורי נאלץ לפנות
מספר אזורים ולסגת מהם .כך שאנשים אלה ]בני העדה השיעית המתגוררים במרחב אלקציר[ ניצבו
פנים אל פנים מול הקבוצות החמושות ...היה זה אך טבעי ,שהצבא הסורי והכוחות העממיים התומכים
בו ותושבי אזור זה ,יזכו לסיוע מתאים ...על מנת להתמודד עם האיום .וקרה מה שקרה בשבועות

 17באופן מסורתי שליטת הממשל הלבנוני המרכזי בבקעת הלבנון הינה רופפת וחזבאללה הינו השליט האמיתי בקרב
האוכלוסייה השיעית המתגוררת באזור.
" 18אם המערכות" הינו כינוי שניתן ע"י צדאם חסין למלחמת המפרץ שפרצה ב ,1991-בעקבות פלישת עיראק לכווית.
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האחרונים בפריפריה של אלקציר ,והדברים לא הסתיימו עדיין .זאת משום שהכפרים האלה והאזורים
הללו חשופים עדיין למעשי תוקפנות ,לצליפות ,להפגזות ולפעולות"..

19

 .32סגנו של חסן נצראללה ,שיח' נעים קאסם ,הסביר באופן מפורש יותר את הסיבות להתערבות
חזבאללה בלחימה במרחב אלקציר .לדבריו חזבאללה בא לעזרתם של  30,000שיעים ,המתגוררים
בכפרים סוריים באזור ]צפון[ הבקאע ,לאחר שחמושים השתלטו על שניים מהכפרים והתעורר חשש
שתושביהם יברחו ללבנון .לדבריו ,חזבאללה אימן את הכפריים ,חימש אותם וסייע להם להתגונן.
שיח' נעים קאסם טען ,כי הדבר אינו מהווה התערבות בענייני סוריה ואף בא בטענות למדינת לבנון על
שאינה מסייעת לאזרחיה המתגוררים בסוריה )ראיון לאלאנבאא' ,כוית 29 ,באפריל .(2013

מאפייני הלחימה במרחב אלקציר
 .33הלחימה בעיר אלקציר ובמרחב הכפרי שלה מתחוללת למעלה משנה ועד כה טרם הושגה בה
הכרעה .בחודשים הראשונים של שנת  ,2013ובעיקר החל מה 19-במאי ,החריפו הקרבות באזור
וגברה בהם מעורבותו הישירה של חזבאללה הממלא להערכתנו תפקיד משמעותי בלחימה.
הלחימה מתקיימת בין הצבא הסורי ,המסתייע בחזבאללה ובמיליציות מקומיות ,לבין "צבא סוריה
החופשי" .כוחותיו של חזבאללה במרחב אלקציר מונים ,להערכתנו ,כמה אלפי לוחמים )חלקם
הגיעו לאזור לקראת המתקפה ב 19-במאי  .(2013מאחד הצילומים עולה כי הם מצויידים בטנקים )ראו
להלן( .בראש "צבא סוריה החופשי" במרחב אלקציר עומדת "מועצה צבאית" ,הכפופה למפקדת החזית
בחמץ )אתר  all4Syriaהמצטט את מפקד חזית חמץ של "הצבא הסורי החופשי"( ,בנוסף לכך ,לוחמים
נגד המשטר הסורי גם פעילים מג'בהת אלנצרה ,שלוחת אלקאעדה בסוריה ,אשר דווח ,כי אנשיו נכנסו
לאזור הכפרי )שבו מתגוררים סונים( באביב .202013
להלן כמה ממאפייני הלחימה על העיר אלקציר:21
א .בשנה האחרונה התנהלה בעיר לחימה ,שכללה חילופי אש נק"ל ,הנחת מטענים ,הפגזות
ארטילריה ותקיפות מטוסי חיל-האוויר הסורי .הצדדים היריבים ניסו להרחיב את שטח
שליטתם בשכונות השונות בדגש על בנייני ומתקני מפתח )בניין המודיעין ,בניין העירייה,
נקודות ביקורת מרכזיות( .נמסר ,כי חלק ניכר מתושבי העיר נמלטו ממנה וכי נגרם נזק רב
לבתיה .עם זאת נותרו בעיר כ 25,000-אזרחים ,המתקשים להימלט ממנה )סוכנות הידיעות
הצרפתית 10 ,במאי .(2013

 19דובר "הצבא הסורי החופשי" לא'י אלמקדאד הכחיש מכל וכל את דברי נצראללה .הוא ציין ,כי לטענותיו של נצראללה
על הפגיעה ,ההרג וההגליה מהכפרים הסורים באיזור אלקציר אין כל בסיס )אלראי ,כוית 2 ,במאי .(2013
 20בנוסף לכך דווח בעיתונות הלבנונית כי פעילים סונים-רדיקליים ,תומכיו של שיח' אחמד אלאסיר מצידון ,מעורבים בלחימה
באלקציר .אחמד אלאסיר הינו סלפי סוני ,מתנגד תקיף של חזבאללה .השיח' הודיע בדרשת יום השישי שלו ,כי ביקר באלקציר
"על מנת להתעדכן במצב הלוחמים ולספק להם תמיכה" .השיח' קרא לתומכיו בצידון להקים את "גדודי ההתנגדות החופשית"
על מנת לסייע "לאנשי המהפכה בסוריה" )אלנהאר 4 ,במאי  ;2013אלאח'באר 4 ,במאי  .(2013דובר המורדים הסורים בחמץ
מסר ,כי השיח' הגיע לפריפריית אלקציר בליל  30באפריל  1-במאי  2013אולם טען ,כי הביקור "הזיק למהפכה" ואינו אלא
"המולה תקשורתית" )אלשרק אלאוסט 2 ,במאי .(2013
 21מאפיינים אלו מבוססים על סרטים שהועלו לרשתות החברתיות ,דיווחי כלי התקשורת הערביים והמערביים ,ודיווחים של
הצדדים הנוטלים חלק בלחימה.חלק מהדיווחים הללו הינם מגמתיים ויש להתייחס אליהם בזהירות .לפיכך הסתפקנו
במאפיינים כלליים בלבד של הלחימה בלי להיכנס לפרוט טקטי.
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ב .ב 19-במאי  2013נפתחה מתקפה נרחבת של הצבא הסורי ,בשילוב עם אלפי פעילי
חזבאללה ,במטרה להגיע למרכז העיר ולהשתלט עליה .ההתקפה כללה תקיפות אוויריות
וירי ארטילרי של הצבא הסורי לעבר יעדים באלקציר .על פי דיווחים בכלי התקשורת הצליחו
פעילי חזבאללה להגיע למרכז העיר בה שהו פעילי ג'בהת אלנצרה ,22הנתפסת על ידי
חזבאללה כאויב העיקרי )אלמוניטור 1 ,ביוני  .(2013על פי מקורות בחזבאללה הצליחו
פעיליהם להגיע ב 19-במאי לבניין העיריה ,אחד ממקומות המפתח בעיר )אלמוניטור 1 ,ביוני
 .(2013בעיר ובסביבותיה ניטשת לחימה עזה והקרב עליה עדיין לא הוכרע .על פי כלי
התקשורת של המשטר הסורי השתלט הצבא הסורי על בסיס חיל האוויר באזור הכפר
אלצ'בעה הקרוב לאלקציר )רויטרס 29 ,במאי  .(2013המורדים הכחישו ידיעה זאת וטענו כי
השדה נמצא תחת שליטתם ) 29 ,Orientבמאי .(2013
ג .על פי דיווחי התקשורת הערבית והלבנונית מילא חזבאללה תפקיד משמעותי במתקפה,
שהחלה ב 19-במאי .אינדיקציה לכך הינה מספר האבידות הרב שספג הארגון .אחד ממפקדי
חזבאללה באלקציר התבטא בפני כתב העיתון אלראי" :האבידות הרבות בנפש שספג
חזבאללה נבעו מכך שלוחמיו ניצבו בקו הראשון של המתקפה ,מתוך שאיפה להשיג התקדמות
רבה ,ולהכריע את המצב באלקציר מהר ככל האפשר" )אלראי 24 ,במאי  .(2013מפקד
אחר )המכונה אבו מצטפא( התבטא כי חזבאללה ילחם באלקציר "עד הסוף" וכי הקרב
יסתיים רק כאשר יחוסל אחד מהצדדים )אלראי 22 ,במאי .(2013
 .34מאפיינים נוספים של הלחימה בחודשים האחרונים:
א .עימותים נרחבים בעשרות כפרי הפריפריה של אלקציר בין כוחות המשטר ופעילי
חזבאללה לבין המורדים .חזבאללה שיגר כוחות לוחמים לכפרים המצויים בפריפריה של
אלקציר הן על מנת לסייע לתושבים השיעים המקומיים והן כדי להתקדם לעבר העיר אלקציר
ולסייע לצבא סוריה הנלחם בה .באזור הכפרי שבמרחב אלקציר מתקיימת לחימה ספוראדית
)חילופי אש ,הנחת מטעני צד( ,הגולשת מפעם לפעם לניסיונות השתלטות על כמה כפרים .נראה
כי עד כה הצבא הסורי וחזבאללה לא השלימו את טיהור כפרי הפריפריה.
ב .הפגזות ספוראדיות של מרחב העיר הרמל )שטחה של לבנון( בתגובה למעורבות הישירה
של חזבאללה בלחימה ועל מנת להקל את הלחץ עליהם ,מפגיזים המורדים מידי פעם את מרחב
העיר הרמל ,שבצפון בקעת הלבנון .כלי התקשורת הלבנונים דיווחו ,כי בהפגזות אלו נפגעו
מספר לבנונים .הפגזות אלו משבשות את שיגרת החיים של התושבים המקומיים באזור הרמל.
המורדים איימו להחריף את ההפגזות הללו לאזורים שיעים אחרים בבקעת הלבנון ובדרום
בירות.

 22על פי העיתון הכויתי אלראי ,המצטט שני פעילי שטח בחזבאללה ,כלל הכוח של ג'בהת אלנצרה ,שהותקף ע"י חזבאללה,
בני לאומים שונים ,כולל אירופאים ,ערבים ,קזחים וצ'צ'נים .לדברי אחד הפעילים הללו )אלחאג' אבו ד"ר( נפלו בשבי 41
פעילים מג'בהת אלנצרה ובתוכם לוחם צ'צ'ני )אלראי 27 ,במאי .(2013
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הקרבות באלקציר

מורדים נלחמים בפעילי בחזבאללה )(Facebook.com

מורדים נלחמים בפעילי חזבאללה )(Facebook.com

מורדים נלחמים בפעילי בחזבאללה )(Facebook.com

תקיפת מטוסים סורים על יעדי מורדים באלקציר ב6-
במאי  .(Facebook.com) 2013לאינטרנט הועלו
סרטים רבים המתעדים תקיפות של חיל האוויר הסורי
על יעדים בעיר
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הרס ,שנגרם לעיר אלקציר)(Facebook.com

הרס שנגרם למסגד אלרחמן באלקציר לאחר שהותקף
ע"י מטוסים סורים ב 5-במאי .(Facebook.com) 2013

פעילי חזבאללה באזור אלקציר

)דף הפייסבוק מסע ההגנה על קבר אלסת זינב 14 ,במאי (2013
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)דף הפייסבוק מסע ההגנה על קבר אלסת זינב 14 ,במאי (2013

פעיל חזבאללה באלקציר דורך על אחד
הלוחמים שנפל בשבי )דף הפייסבוק של
תושבי דרום לבנון 19 ,במאי (2013

איור בדף פייסבוק " :חזבאללה עמכם ,הגענו לעיר
אלקציר" )דף הפייסבוק של השהיד מחמד ח'ליל נאצר
אלדין 19 ,במאי (2013
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פעילי חזבאללה באלקציר )דף הפייסבוק על שם השהיד מחמד ח'ליל נאצר אלדין 19 ,במאי (2013

מוקד מתיחות נפיץ :קבר של אלסת זינב )מדרום לדמשק(

אזור קבר אלסת זינב )(Google maps

נתוני רקע
 .35בסוריה נמצאים עשרות אתרים ,קדושים עבור השיעים ,שהבולט שבהם הינו קבר אלסת זינב )או
אלסידה זינב( ,בתו של האמאם עלי בן אבו טאלב ,מייסד השיעה ,ונכדתו של הנביא מחמד .23הקבר
 23יש היסטוריונים הטוענים ,כי קברה של סת זינב מצוי במצרים ואחרים הטוענים ,כי היא נקברה בצפון עיראק .הדעה
המקובלת היא ,שהיא נפטרה בדמשק ,ונקברה מדרום לעיר.
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הינו אתר מקודש לשיעים המשמש מוקד עלייה לרגל עבור שיעים מרחבי העולם ,בעיקר מאיראן,
עיראק ,לבנון ,מדינות המפרץ ,הודו ,פקיסטאן ואפגניסטאן.
 .36קברה של אלסת זינב נמצא בלב אזור סוני כ 10-ק"מ דרומית לדמשק ,על הכביש המוביל אל שדה
התעופה הבינלאומי )צפונה( ואל העיר אלסוידא )דרומה( .סביב הקבר התפתחה "תעשיית תיירות"
של עולי רגל שיעים ,מאיראן ,עיראק ,ולבנון )ראו צילומים( .בליבה של "תעשיית תיירות" זאת עומדת
עיירת תיירות הנקראת אלסת זינב .העיירה אלסת זינב שייכת מנהלית למחוז פריפריית דמשק
ומתגוררים בה כ 150,000-תושבים )ויקיפדיה(.

קבר אלסת זינב
)פורום אריות עראק ,מאי (2011

מתחם קבר אלסת זינב הכולל מסגד ומוסדות ללימודי
דת )(VB.svalu.com

 .37המסגד הקדוש ,בו קבורה זינב ,על כיפתו המפורסמת ,הינו מקום מפואר בנוי זהב בארכיטקטורה
שיעית .הוא נחשב לאחד המבנים האדריכליים הדתיים החשובים ביותר לשיעה .למסגד שתי כניסות,
מצפון וממערב ,הפונה לשוק הראשי הגדול של העיירה .מסביב לקבר מצויים מוסדות ללימודי דת.
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תאורה מרשימה תחת כיפת המסגד בו קבורה
אלסת זינב )יוטיוב(

קברה של אלסת זינב בתוך המסגד )יוטיוב(

התנכלויות כלפי מתחם הקבר
 .38במהלך המחצית השנייה של שנת  ,2012כשמלחמת האזרחים בסוריה נכנסה להילוך גבוה ,החלו
מתנגדי משטר אסד להתנכל למתחם הקבר .ב 5-במאי  2012דיווח על נפילת פצצת מרגמה
במתחם הקבר ,אשר נורתה ככל הנראה ע"י גורמים המזוהים עם הג'האד העולמי ) .(tabanak.irב14-
ביוני  2012התפוצצה מכונית תופת נהוגה בידי מחבל מתאבד בחניון הקבר .המחבל המתאבד ככל
הנראה פרץ את המחסום לחניון ,נורה בחזהו ,אך הצליח להפעיל את המטען .אף גורם לא קיבל
אחריות על האירוע ) .(aksalser.com ;Alnour.com.lbב 31 -באוקטובר  2012התפוצץ מטען חבלה
שהוטמן באופנוע בקרבת הקבר .לפחות שמונה בני אדם נהרגו ועשרות נפצעו .מקום הפיצוץ היה סמוך
לבית מלון המשמש ללינת עולי רגל ).(almasryalyoum.com
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הפיצוץ בחניון הקבר ב 14-ביוני 2012
)(alnour.com.lb

נזקים שנגרמו למסגד כתוצאה מפיצוץ בחניון
).(www.shia-today.com

הפיצוץ בחניון הקבר ב 14-ביוני (alalam.ir) 2012

נזק שנגרם לאחד משני המינרטים של מסגד הקבר
כתוצאה מפיצוץ בחניון )(www.shia-today.com

 .39במחצית הראשונה של שנת  2013הושמעו קריאות מפורשות מצד גורמים סלפים להרוס את
קברה של אלסת זינב .כך למשל ,השיח' הסלפי עבד אלרחמן אלדמשקיה קרא בעמוד הפייסבוק שלו
) 4באפריל  (2013ובעמוד הטוויטר שלו ,להרוס את המבנה שעל קברה של אלסת זינב
) .24(Afadak.comבפברואר  2013הופצו ידיעות באינטרנט ,כי חיילים סורים המשתייכים ל"צבא הסורי

 24עבד אלרחמן דמשקיה -איש דת ומטיף סוני סלפי רב השפעה ממוצא לבנוני .מתגורר בפלימות בריטניה ומשמש כאמאם
מסגד אלתקוא בפלימות .סיים לימודיו באוניברסיטת אלאמאם אבן סעוד בריאד ,סעודיה .בעל תואר דוקטור .כתב את עבודת
הדוקטורט שלו אודות השיעה בערב הסעודית .הוא עוין את השיעים ומרבה להתנצח עימם בהרצאות בעלות אופי "אקדמי"
אותן הוא נושא באוניברסיטאות בבריטניה.
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החופשי" קראו להרוס את קברה של סת זינב .ב 26-ביולי  2012הערוץ הסעודי הוהאבי צפא קרא
ל"לצבא הסורי החופשי" להרוס את קברה של סת זינב ).(iraqcenter.net

מימין :קריאה של השיח' הסלפי עבד אלרחמן דמשקיה
ל"צבא הסורי החופשי" להתקרב לאללה באמצעות
הריסת המבנה שעל קברה של אלסידה זינב ,שכן
"הקברים והמצבות הינן צלמים ]קרי :פולחן אלילים
האסור על-פי האסלאם[" )(www.afadak.com
משמאל :השיח' דמשקיה נושא דרשה בקרדוף

השיח' הסלפי עבד אלרחמן דמשקיה נושא דרשה
במסגד בקרדיף )(dimashqiah.com

 .40במחצית הראשונה של שנת  2013החריפו ההתנכלויות לקברה של אלסת זינב כנראה על רקע
הקריאות הללו .במהלך ינואר  2013הותקף האזור ע"י ג'בהת אלנצרה ,המזוהה עם אלקאעדה .ב13-
בפברואר  2013ניסו גורמים סלפים-ג'האדים לחדור למתחם הקבר על מנת לפוצצו .על פי דיווח מה2-
באפריל  2013הצליחו פעילי ג'בהת אלנצרה להשתלט על אחת השכונות של העיירה ,המצויה בקרבת
הקבר .דווח ,כי הפעילים הללו הצליחו לקחת בשבי את מפקד "חטיבת אבו אלפצ'ל אלעבאס",
מסגרת מיליציונית שיעית ,שהוקמה על מנת להגן על המקום ).25(alksalser.com
 .41ב 18-באפריל  2013דווח ,כי קבוצת לוחמי חזבאללה במתחם הקבר הותקפה ע"י פעילי ג'בהת
אלנצרה וספגה אבידות קשות .חזבאללה איבד שטחים באזור המקיף את המתחם אך ערך התקפת-
נגד כדי להשיב את השטחים שנכבשו .בלחימה באזור שותף גם "הצבא הסורי החופשי" .על פי
הודעה מטעמו מה 19-באפריל  ,2013עלה בידו לפגוע בכלי רכב שהוביל פעילי חזבאללה באזור הקבר
ולהרוג כמה מהם ).(alwatan.com

 25אבו אלפצ'ל אלעבאס ,היה בנו של האמאם עלי ,הקדוש לשיעים .הוא זה שהוביל לצד אחיו ,חסין ,את הלחימה בקרב
כרבלא נגד בני אמיה ) 680לספירה( .הקרב הסתיים בטבח של רבים מבני משפחת עלי ותומכיהם ,והפך לאתוס הקרבה עבור
השיעים .ואבו אלפצ'ל אלעבאס הפך לסמל של גבורה.
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הקמת מסגרת מליציונית שיעית להגנה על קבר אלסת זינב
 .42בסוף  \2012תחילת  2013הגורמים השיעים השונים ,המעורבים בהגנה על מרחב אלסת זינב,
הקימו מסגרת מיליציונית שיעית בשם "חטיבת אבו אלפצ'ל אלעבאס" .מטרתה הינה להגן על
מתחם קבר אלסת זינב מפני התקפות הגורמים המזוהים עם הג'האד העולמי .דווח כי במיליציה זאת
פעילים לוחמים שיעים מעיראק ,סוריה ,לבנון ,איראן ,פקיסטאן ,אפגניסטאן )אלערביה 5 ,באפריל
 .(2013בראש המסגרת הזאת עמד מאהר עג'יב ג'ט'ה )אבו אל עג'יב( ,מהכפר נובל שבפריפריה
חלב ,אשר נפל בשבי ג'בהת אלנצרה )לפי גרסה אחרת הוא נהרג ע"י ג'בהת אלנצרה( .פעילי
המיליציה השיעית הפועלים באזור מסתייעים באנשי ה"שביחה" ,גוף ביטחוני שאינו משתייך לצבא
המופעל ע"י המשטר הסורי לדיכוי המרד.26

"אבו עג'יב" ,כינויו של מפקד "חטיבת אבו אלפצ'ל אלעבאס" ,אשר נשבה ע"י ג'בהת אלנצרה ומצא מותו בשבי
)(alsalser.com

 .43בקרב אנשי "חטיבת אבו אלפצ'ל אלעבאס" בולט מספרם הגדול של פעילים ,שמוצאם
מעיראק .27בקרב הפעילים העיראקים בולטים פעילי עצאא'ב אלחק וג'יש אלמהדי ,שתי מיליציות
שיעיות עיראקיות ,שהקים והפעיל כוןח קדס נגד כוחות הצבא האמריקאי עד לנסיגת ארה"ב מעיראק
)בסיוע חזבאללה הלבנוני( ) .(elaph.comבתחילת מאי  2013נמסר ,כי באזורים השיעים של עיראק
מתנהל קמפיין התנדבות ללחימה בסוריה .דווח ,כי מספר המתנדבים עומד על כ 30,000-איש .בקרב
המתנדבים בולטים אנשי המליציות השיעיות )שהוקמו ע"י איראן( עצאא'ב אלחק וגדודי חזבאללה .על
פי אתר אינטרנט עיראקי קאסם סלימאני ,מפקד כוח קדס ,הורה למליציות ,שלחמו בעיראק מטעמה
של איראן ,לשלוח אנשים לסוריה על מנת לסייע לכוחותיו של אסד ) 28 ,faceiraqבאפריל .(2013
 26שביחה -פירוש מילולי "רוח רפאים" .כינוי לכוח ביטחוני המופעל ע"י המשטר הסורי לדיכוי המרידה .אנשי השביחה הפכו
יעד לחיסול ע"י המתקוממים והם הואשמו לעיתים קרובות ברצח ,אונס והתנכלויות לאזרחים סוריים.
 27בתקשורת העיראקית פורסמו כמה שמות של פעילים שנהרגו בלחימה בסוריה .ב 6-במאי  2013התפרסמה ידיעה לפיה
אזרח עיראקי בשם צ'יאא' אלעיסאוי נהרג בסוריה בהגנה על קברה של אלסת זינב .כמו כן פורסמו שלטים אודות מותו של
שני פעילי גדודי חזבאללה ).(kaldaya.net
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המתנדבים הללו אמורים לחזק את חטיבת אבו אלפצ'ל אלעבאס ולתגבר מסגרת שיעית חדשה בשם
"חטיבת אלטף" )לואא אלטף() .28אלמסתקבל 8 ,במאי .(2013

מדי פעילי "חטיבת אבו אלפצ'ל אלעבאס" :על כתפי הפעילים כתוב" :משרתי אלסת זינב ,חטיבת אבו אלפצ'ל
אלעבאס ,עליו השלום" )(firstpost.com

לוגו חזבאללה בלבנון

הלוגו של "חטיבת אבו אלפצ'ל אלעבאס"
)הדומה לזה של חזבאללה(

 28אלטף הוא המקום בו התרחש קרב כרבלא ב 680-לספירה ,שבו נטבחו תומכיו של האמאם עלי .המדובר באירוע מכונן
בתולדות השיעים.
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 .44לחימת "חטיבת אבו אלפצ'ל אלעבאס" התמקדה באזור קבר אלסת זינב ,הגם שדווח על הפעלתה
בכמה מוקדי לחימה נוספים .באזור הקבר ניהלו אנשי החטיבה כמה קרבות עיקשים נגד לוחמים
סלפים-ג'האדיסטים ,וככל הנמסר הם מנעו מהם לחדור למתחם ) .(shia-news.comלהלן מספר
צילומים:

אנשי החטיבה בעת לחימה )(liveleak.com

062-13

32

לחימת חזבאללה במתחם הקבר
 .45במחצית השנייה של שנת  2012לאור ההתנכלויות למקום ,שיגר חזבאללה לוחמים לאזור הקבר
על מנת לסייע בהגנה עליו .פעילי חזבאללה נטלו חלק בקרבות ,שבמתחם הקבר בסוף 2012
ובחודשים הראשונים של  .2013בידי המורדים הסורים נפל שבוי בשם חסאן אלמקדאד שטען ,כי הוא
השתייך לקבוצה של  250פעילים שהוצבו בקבר סת זינב.
 .46בקרבות שהתחוללו באזור הקבר נהרגו להערכתנו ,לפחות עשרים פעילי חזבאללה ,רובם הגדול
תושבי דרום לבנון .גופותיהם הועברו ללבנון בסמוך למועד מותם ונקברו בכפריהם ,בחלק מהמקרים
צוין ,כי הם נהרגו בהגנה על קברה של אלסת זינב ובכמה מהמקרים הם אף צולמו על רקע הקבר.
רשימת עשרים פעילים שנהרגו במתחם הקבר ,הועלתה בדף הפייסבוק של תושבי דרום לבנון )14
במאי ) .(2013ראו להלן(.

.

חסין עבד אללטיף מונס ,פעיל חזבאללה,
תושב חלוסיה שבדרום לבנון ,שנהרג בעת
ההגנה על קברה של אלסת זינב .בצילום
הוא נראה עומד סמוך לקבר )אתר בנת
ג'ביל 2 ,במאי (2013

חידר מחמד איוב )"סאג'ד"( ,שנהרג בעת
חילופי אש עם "צבא סוריה החופשית".
בצילום הוא נראה עומד סמוך לקבר אלסת
זינב )אתר בנת ג'ביל 27 ,באפריל (2013
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כרזה המודיעה על מותו של יאסין אלהבג' ,פעיל חזבאללה .בכרזה נכצב ,כי הוא נהרג ב"הגנה על קברה של סידה זינב"
) 11 ,facebook.comבאוקטובר (2012

נאום חסן נצראללה והתגובה עליו
 .47חסן נצראללה טען בנאומו ) 30באפריל  ,(2013כי הקבוצות החמושות ,ובעיקר "הקבוצות
התכפיריות"

29

)קרי ,אלו המזוהות עם אלקאעדה ועם הג'האד העולמי( מאיימות להשתלט על העיירה

אלסת זינב ועל הקבר .נצראללה הוסיף ,כי הקבוצות הללו עלולות לפגוע בקבר וכי אין להן עכבות
אידיאולוגיות או דתיות בעניין זה .עדות לכך ניתן למצוא ,לדברי נצראללה ,בפגיעה באתרים קדושים
ובקברי קדושים במדינות אחרות )נצראללה הביא לדוגמא את עיראק ,מאלי ,לוב ,תוניסיה ומצרים(.
נצראללה איים ,כי פגיעה בקבר סת זינב עלולה להוליך למלחמת אחים עדתית בין הסונים לשיעים
והוסיף" :אם הקבוצות הפונדמנטליסטיות יפוצצו או יהרסו את הקבר תהיינה לכך השלכות חמורות
מאוד ,אשר יוציאו את הדברים מידי השליטה של כולם ."...חסן נצראללה רמז ,כי אנשיו ילחמו על
מנת להגן על הקבר באומרו ,כי אם יהיה צורך בכך "לוחמי ג'האד אצילים ]רמז ללוחמי חזבאללה[
ימנעו את נפילת העיירה אלסידה זינב או קבר אלסידה זינב."...

 29במקור :ג'מעאת תכפיריה .זהו הכינוי בו משתמש נצראללה לתיאור קבוצות הסלפיות-ג'האדיסטיות המזוהות עם אלקאעדה
והג'האד העולמי.נצראללה נמנע מלכנות את הארגונים ג'האדיסטים ,שכן הג'האד היא מצווה ומבחינתו של נצראללה חזבאללה
מממש אותה בלחימתו נגד ישראל .תכפיר-הכרזה על אדם או על קבוצה מוסלמים ככופרים ,משום שאינם מאמצים
אתהאסלאם במשמעותו הרדיקלית .הכרזה כזאת משמעותה שדמו של האדם מותר ולכן זוהי האשמה חמורה .דוגמא
להתארגנות תכפירית ניתן למצוא בארגון אלתכפיר ואלהג'רה במצרים ,שהוקם בשנת  1971והיה פעיל בעיקר בסוף שנות
השבעים ובתחילת שנות השמונים של המאה הקודמת .יש לציין כי קבוצות ג'האדיסטיות סוניות ,ובראשן אלקאעדה ,מתייחסות
לשיעים בכלל ,ולארגון חזבאללה בפרט ,כאל כופרים.
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נצראללה נושא את נאומו בו איים למנוע את נפילת העיירה אלסת זינב באמצעות "לוחמי ג'יהאד אצילים"
) 30באפריל (youtube.com) (2013

 .48בתגובה לנאום חסן נצראללה הודיע "הצבא הסורי החופשי" ,כי הוא נמצא מזה זמן מה במרחק
של מאה מטרים בלבד ממתחם הקבר .על פי ההודעה כבר לפני כמה חודשים יכול היה "הצבא הסורי
החופשי" לפגוע במתחם הקבר אך הוא אינו עושה כן משום שהוא שומר על המקומות הקדושים
).(all4syria.info

ה"מחירים" שחזבאללה נאלץ לשלם בשל סיועו למשטר הסורי

איור הלקוח מהסמל של חזבאללה .על הרובה מונחות כפות מאזניים כשבכף אחת נמצא בשאר אלאסד ובכף השנייה
"פלסטין הכבושה" .הכותרת מלמעלה" :אשריך ,יא בשאר" .המסר :הסיוע למשטר הסורי בא על חשבון המאבק למען
שחרור "פלסטין הכבושה" )אלמסתקבל 1 ,במאי .(2013
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 .49מלחמת האזרחים המתמשכת בסוריה והישאבות חזבאללה לתוכה מקרינים באופן ברור על
הזירה הפנים-לבנונית .בראייתם של חזבאללה ושל מתנגדיו מונחים על כף המאזניים לא רק שרידותו
של המשטר הסורי אלא גם מערכת האיזונים הפוליטית והחברתית הלבנונית ומעמד הבכורה של
חזבאללה בלבנון .בעוד שחזבאללה חושש ,שנפילת המשטר הסורי תפגע בדומיננטיות שלו בלבנון
רואים מתנגדיו בהיחלשותו של המשטר הסורי הזדמנות לשנות את "כללי המשחק" הבינעדתיים,
שנקבעו מאז השתלטה סוריה על לבנון בתום מלחמת האזרחים וכוננה בה את "הסדר הסורי".
 .50הישאבותו של חזבאללה למלחמת האזרחים הסורית אילצה אותו לשלם "מחירים" פוליטיים
ותדמיתיים בזירה הפנים-הלבנונית בעולם הערבי ומול ישראל .עיקרם:
א .החלשת מעמדו של חזבאללה מול ישראל :חזבאללה נאלץ להעתיק מלבנון לוחמים
למלחמת האזרחים בסוריה .תהליך "הישאבות" חזבאללה לקלחת הסורית עדיין לא הסתיים.
להערכתנו הדבר מחליש במידה מסוימת )לפחות זמנית( את מוכנותו הצבאית מול ישראל
ומחייב אותו לזהירות בהתנהלותו מולה.
ב" .הרמת ראש" מצד מחנה מתנגדיו של חזבאללה בלבנון :מעורבות חזבאללה במלחמת
האזרחים הסורית נתקלת בהתנגדות רחבה הסונים בקרב הסונים בעולם הערבי ובקרב הסונים
בלבנון ומחלישה את חזבאללה מהבחינה הפוליטית .למבקרי חזבאללה הצטרף נשיא לבנון
מישל סלימאן ,שטען כי הלחימה עלולה לסבך את "ההתנגדות" בסוריה וברמת הגולן וקרא
לחסן נצראללה להשיב כוחותיו ללבנון )ראיון לערוץ  30 ,FTVבמאי  .(2013כל זאת כאשר
ברקע אובדן מעמד הבכורה ,שרכשה לעצמה סוריה בלבנון ,והבחירות הקרבות לפרלמנט
הלבנוני ,המחריפים ממילא את המתחים הבינעדתיים בלבנון.
ג .פגיעה אפשרית במעמד חזבאללה בקרב העדה השיעית בלבנון :למעלה ממאה הרוגים
שספג חזבאללה על אדמות סוריה עדיין לא הביאו לביקורת משמעותית נגדו בקרב העדה
השיעית ,ברם הפוטנציאל לכך קיים .הישאבות גדולה יותר של חזבאללה ל"ביצה" הסורית,
שתלווה בהרוגים רבים ,עלולה להחליש מעמדו בקרב העדה השיעית בלבנון ולהעמיק את
הביקורת בקרבה ,על מותם של פעילי חזבאללה שלא במסגרת המאבק )ה"התנגדות"( נגד
ישראל.30
 .51דוגמא לביקורת פנים-לבנונית חריפה נגד חזבאללה ניתן למצוא בהודעה של סעד אלחרירי ,העומד
בראש מתנגדיו של חזבאללה )"מחנה ה 14-במרץ"( ,כשהופיעה בחשבון הטוויטר שלו ) 1במאי
 .(2013ההודעה פורסמה בתגובה לנאומו של חסן נצראללה ) 30באפריל( בו התייחס בהרחבה
למעורבותו של חזבאללה במלחמת האזרחים בסוריה:
"חסן נצראללה מוחק את לבנון מהמפה הפוליטית והופך את חזבאללה לחלופה למדינה ולמוסדותיה
החוקתיים ,הביטחוניים והצבאיים] .חסן נצראללה[ לבדו ,העומד בראש חזבאללה ,רשאי להוציא פסקי
 30ביטוי לכך ניתן למצוא במאמרו של פובליציסט לבנוני בשם פאוז אלטרטבולסי )אלספיר 10 ,באוקטובר .(2012
הפובליציסט שהציג עצמו כתומך ותיק של ה"ההתנגדות" ביקש מחזבאללה להוציא את כוחותיו מאדמת סוריה למען "פלסטין",
ועל מנת לשמור על אמינות הארגון ו"כבוד הנשק" של ה"התנגדות" במאבק נגד האויב הישראלי.
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הלכה על לחימה נגד הסורים על אדמתם .הוא היחיד שמותר לו להשפיל את מדינת לבנון ואת הצבא
ולחשוף את אי-יכולתם להגן על הלבנונים מפני ישראל .נצראללה מכריז למעשה על הקמת צבא ההגנה
על השיעים הלבנונים באזור ובעולם ,כאילו העדה השיעית היא נכס פרטי של חזבאללה .הוא מרשה
לעצמו להרחיב את פעולות חזבאללה מדרום לבנון לאלקציר ואלסידה זינב בסוריה .הוא לא יאחר
להפוך את לבנון בכל רגע לחזית מתקדמת במלחמה לצד המשטר האיראני בתואנה של הגנה על
אתרים דתיים ...המדינה שבויה בידי חזבאללה ,ועמה הקבוצות והעדות הלבנוניות האחרות .כל זה כדי
למצוא חן בעיני בשאר אלאסד ולקיים את פסק ההלכה שיצא מטהראן ...חזבאללה משחק בגורל לבנון,
וכפי שאומר המזכ"ל שלו ,הוא אינו מכריז על הצתת השריפה הסורית בלבד אלא גם מאיים להעביר
את האש ללבה של לבנון"...

ניתוח המידע אודות הרוגי חזבאללה בסוריה

קריקטורה בה נראים פעילי חזבאללה נכנסים לאלקציר ויוצאים משם בארונות קבורה )דף פייסבוק של גורמי אופוזיציה
סוריים 21 ,במאי (2013

 .52להערכתנו נהרגו למעלה ממאה פעילי חזבאללה בעת הלחימה על אדמת סוריה וכמה מאות
נפצעו ,מרביתם באזור אלקציר .אומדן מספר ההרוגים מבוסס על איתור  96שמות הרוגים )ל65-
שמות מצורפים צילומי ההרוגים ולעיתים גם צילומי הלוויותיהם( .פרטים אודות ההרוגים הללו
התפרסמו באתרי האינטרנט של חזבאללה ובאתרים שיעיים ולבנוניים .כהשלמה למידע זה הסתייענו
ברשימות שמיות של הרוגי חזבאללה ,אשר פורסמו ע"י המורדים הסוריים )טבלה וצילומים של
ההרוגים ראו נספח( .הערכתנו היא שבנוסף ל 96-השמות שאותרו )המשקפים מספר הרוגים
מינימאלי( ,מצויים עוד מספר הרוגים ,ששמותיהם אינם ידועים לנו או כאלו שגופותיהם לא הועברו
ללבנון

31

)כך שהמספר הכולל של ההרוגים עולה על מאה( .מספר ההרוגים שנמנו ) (96עדכני ל22-

 31לדברי פהד אלמצרי ,דובר "הצבא הסורי החופשי" ,מצויים בידי "הצבא הסורי החופשי" שבויים וגופות לוחמים מחזבאללה
)אילאף 24 ,במאי  .(2013דובר אחר בשם האדי עבדאללה של "הרשות הכללית של המהפכה הסורית" מסר ,כי המורדים
באלקציר מחזיקים בארבע גופות של פעילי חזבאללה .לדבריו על הגופות נמצא תליון מברזל ועליו חרוט המספר האישי של
הפעיל )אלראי 29 ,במאי .(2013
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במאי  2013אולם הוא צפוי לעלות ככל שיצטבר מידע נוסף ,וככל שתמשך הלחימה ותעמיק מעורבות
חזבאללה.
 .53להלן מספר מסקנות העולות מניתוח שמות  96הרוגי חזבאללה והפרטים אודותם המופיעים
בטבלה:
א .הישאבות חזבאללה ללחימה :על מידת "הישאבותו" של חזבאללה ללחימה בסוריה ניתן
ללמוד מהעלייה הדרסטית ,שחלה במספר ההרוגים במאי :2013
 (1למעט פעיל שנהרג באוגוסט  ,2011בשנת  2011ובמחצית הראשונה של שנת 2012
לא היו לחזבאללה אבדות בסוריה .במחצית השנייה של  2012נהרגו שבעה פעילים
בלבד .רובם ,להערכתנו ,באזור אלקציר וסמוך לקבר סת זינב.
 (2חזבאללה החל לספוג אבידות משמעותיות יותר בחודשים הראשונים של שנת
 .2013כמחצית מההרוגים בחודשים אפריל-מאי היו בהגנה על קבר סת זינב וכמחציתם
נהרגו בלחימה באזור אלקציר .עד למתקפה האחרונה באזור אלקציר ) 19במאי (2013
נספרו קרוב לחמישים פעילי חזבאללה ,שנהרגו בסוריה.
" (3קפיצת מדרגה" נוספת ההרוגים הייתה במתקפה על העיר אלקציר ,שהחלה
ב 19-במאי  .2013במהלך הימים הראשונים של המתקפה נספרו למעלה מחמישים
הרוגים

32

ודווח על כל מספרי הרוגים הנעים בין  50לבין  .74לפיכך הערכתנו הינה,

כאמור לעיל ,שמספר ההרוגים הכולל )נכון ל 22-במאי  ,(2013עולה על מאה.
ב .נסיבות מותם של ההרוגים :רוב פעילי חזבאללה נהרגו במהלך הקרבות העזים באזור
אלקציר )כ 63-הרוגים( ,שעדיין לא הסתיימו .בהגנה על קברה של סת זינב בדמשק נספרו
 22הרוגים .שני פעילים נהרגו במהלך חילופי אש במוקדי לחימה אחרים .לגבי כ 8-הרוגים לא
צוין מקום מותם אך להערכתנו לפחות חלקם נהרגו בקרבות באלקציר.

 32מפקד שטח בחזבאללה )המכונה אבו מצטפא( מסר לכתב העיתון אלראי ,כי ארגונו איבד  50לוחמים בקרבות שהחלו
ב 19-במאי באלקציר )אלראי 22 ,במאי  .(2013רדיו ה 24) BBC-במאי( ,המסתמך על מקורות באופוזיציה הסורית ,נוקב
במספר של למעלה מ 70-הרוגים בקרבות באלקציר .מספר דומה נקב היומון הלבנוני אלמסתקבל ,שפרסם רשימה של 74
שמות הרוגי חזבאללה ,רובם בקרבות באלקציר ,החל מבוקר ה 19-במאי ) 2013אלמסתקבל 25 ,במאי .(2013
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קבר סיידה
סכינה*

לא ידוע

* סכינה הייתה בתו של חסין אבן עלי ,נכדו השני של מחמד .היא מתה בדמשק בגיל  4ונקברה שם .קברה משמש
כמקום השלישי בחשיבותו לשיעים בסוריה .הקבר נמצא בעיר דאראיא שבמחוז דמשק .בחודשים האחרונים התקיימו
במקום קרבות קשים בין כוחות המורדים לבין כוחות משטר אסד .במהלך הקרבות נפגע האתר השיעי וכיפת המסגד
ניזוקה.

כרזה ובה תמונות עשרים פעילי חזבאללה ,שנהרגו בהגנה על קברה של אלסת זינב בדמשק
)דף הפייסבוק של תושבי דרום לבנון 14 ,במאי (2013

ג .מוצאם של ההרוגים )בהנחה שרובם נקברו בישובים מהם הגיעו( :
 (1יותר ממחצית ההרוגים הינם תושבי דרום לבנון )  53הרוגים מתוך  .(96קרוב
לשליש מההרוגים הינם תושבי הבקאע ) 33הרוגים( .מהפרבר הדרומי של ביירות
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ומצפון לבנון נהרגו פעילים בודדים בלבד .הדבר עשוי ,להערכתנו ,להוות אינדיקציה
להרכב היחידות של חזבאללה ,שנשלחו ללחום בסוריה.
 (2בולט הפיזור הרב של ההרוגים בקרב הכפרים השיעים בדרום לבנון .להערכתנו
יתכן ,שהמדובר במדיניות גיוס מכוונת שנועדה למנוע הצטברות הרוגים בכפר\עיירה
אחת .אולם מאידך ,הפיזור הרב מעצים את התחושה )בעדה השיעית ובלבנון בכלל( של
אבידות רבות ,שנגרמו לחזבאללה כתוצאה מהלחימה בסוריה.
 (3חלקם היחסי של תושבי הערים הינו מועט .רק כ 16-פעילים ,שנהרגו ,מוצאם
מערים :ביירות שלושה הרוגים; בעלבכ תשעה הרוגים; נבטיה שלושה הרוגים וצידון
הרוג אחד.

התפלגות הרוגי חזבאללה על פי מוצאם
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ד .הודעות על נסיבות מותם של פעילי חזבאללה:

לא ידוע

בשלבים הראשונים של המעורבות

בסוריה הסתיר חזבאללה את נסיבות מותם של הפעילים והסתפק בהודעות לקוניות ,כי
הפעילים נהרגו "בעת מילוי חובתם הג'האדית" .ככל שחלף הזמן והעמיקה מעורבות חזבאללה
בסוריה והתרבו ההרוגים ,ביניהם פעילים בכירים ,התקשה הארגון יותר ויותר להכחיש או
לעמעם את נסיבות מותם .יתרה מזו ,בשל מספר ההרוגים הרב בקרבות באלקציר )מאי
 ,(2013והמידע שהחל להתפרסם ע"י מקורות עוינים לחזבאללה ,אילצו את הארגון להתחיל
ולפרסם את מיקום ונסיבות מותם של הפעילים אף כי בצורה לקונית .חלק מהמידע פורסם
באתרי אינטרנט המזוהים עם חזבאללה וחלק באתרים שיעיים או בדפי פייסבוק )ראו טבלה(.
ה .מותם של בכירים בחזבאללה :מבין ההרוגים אותרו כמה פעילים בכירים של חזבאללה
וכמה בנים של בכירים:
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 (1עלי חסין נאציף  :שימש כמפקד בכיר בחזבאללה .ככל הנראה נהרג באלקציר  .נקבר
בעיירה בודאי ,שבבקאע ,ב 3-באוקטובר  .2012על פי גורמי האופוזיציה הסוריים הוא נסע
באזור העיר אלקציר כאשר סמוך למכוניתו התפוצץ מטען צד .לא ברור אם מותו נגרם
מהפיצוץ או מירי שבוצע לעברו.
 (2פאדי מחמד אלגז'אר :פעיל ממוצא פלסטיני )יליד עכו( .היה כלוא בישראל במשך 14
שנים והשתחרר בשנת  2004במסגרת עסקת האסירים בה שוחררו גם מצטפא דיראני
ושיח' עביד .במהלך שהותו בכלא הפך לשיעי ולאחר שחרור הצטרף לחזבאללה והתגורר
בבירות ,שם נקבר .
 (3מחמד ח'ליל שחרור )חאג' סאג'ד(  :נהרג במהלך הקרבות באלקציר .שימש כאחראי
מנגנון הביטחון של חזבאללה בבעל בכ.
 (4אחמד מחמד בדאח :שימש כמפקד בכיר בחזבאללה .נהרג בקרבות באזור קבר סת
זינב .נקבר בכפר בית ליף ,שבדרום לבנון .
 (5עלי חסין סעד )כאט'ם( :

מפקד בכיר בחזבאללה ,אשר שימש עוזרו האישי של

נצראללה ,נהרג בקרב על קבר סת זינב נקבר בבירות .
 (6חאתם חסין  :נהרג באלקציר .שימש כמח'תאר העיירה תפאחיה ,שבדרום לבנון .בנו
עלי חסין היה פעיל חזבאללה ,אשר נהרג לפני מספר שנים.
 (7חסן פיצל שכר :בנו של פיצל שכר ,אחראי התרבות של חזבאללה בבקאע .נהרג
באלקציר ונקבר בנבי שית ,שבבקאע .
 (8חסין הית'ם אלבודאני :נהרג באזור קבר סת זינב .נקבר בעלי אלנהרי שבבקאע .אביו
הית'ם אלבודאני משמש כעוזרו של השאם צפי אלדין ראש המועצה המדינית של
חזבאללה.
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נספח
33

פעילי חזבאללה שנהרגו בלחימה בסוריה
שם ההרוג ופרטים
מס'
אודותיו
 .1מחמד קטאיא

.2

צאלח אחמד
אלצבאע' ,הלוחם
הסוני הראשון בשורות
חזבאללה בסוריה.
עלי אחמד מט'לום

תאריך
המוות
 21במאי
2013

 21במאי
2013

מקום ונסיבות
המוות
"נהרג בעת מילוי
חובתו
הג'האדית".
להערכתנו נהרג
באלקציר
"נהרג באלקציר

מוצא ומקום
ההלוויה
תושב בעל בכ.
נקבר ב22-
במאי בעירו.
תושב צידון.
נקבר בעירו
ב 22-במאי
2013
תושב בריתאל
בבקאע .נקבר
בכפרו ב22-
במאי .2013

 21במאי
2013

נהרג באלקציר

.4

חסין מחמד חמד
)אבו מצטפא(

 21במאי
2013

"נהרג באלקציר

.5

חסין אחמד אבו
אלחסן )"אלסייד אבו
זיינב"(

 20במאי
2013
34
)?(

נהרג באלקציר

.6

חסין אחמד מסתראח
)"מרתצ'א"(

 20במאי
(?) 2013

נהרג באלקציר

תושב
ברעשית,
דרום לבנון
נקבר בכפרו
תבנין ,דרום
לבנון ,ב21-
במאי .2013
תושב בעל בכ

.7

מחמד אלסבלאני

 21במאי
2013

נהרג באלקציר

.8

עבדאללה עדנאן
אלחידרי )"אלסייד
ח'יבר"(

 20במאי
(?) 2013

נהרג באלקציר

תושב בעל בכ.
נקבר בעירו
ב 22-במאי
.2013
תושב מחוז
ג'ביל ,צפון
לבנון .נקבר
בכפרו ב21-
במאי .2013

.9

וליד מחמד סלימאן

 21במאי
(?) 2013
 20במאי

נהרג באלקציר

.3

 .10מחמד ח'ליל שחרור

נהרג באלקציר

מקור המידע
דף הפייסבוק של תושבי
דרום לבנון 22 ,במאי
.2013
ערוץ  MTVהלבנוני,
אלעהד ואלנהאר22 ,
במאי .2013
דף הפייסבוק של הרוגי
ההתנגדות האסלאמית,
ואתר יוקאל 22 ,במאי
.2013
אתר העיירה בנת ג'ביל,
 22במאי .2013
אתר בנת ג'ביל 21 ,במאי
 ,2013ואתר צבא סוריה
החופשי 22 ,במאי .2013
דף הפייסבוק של הרוגי
ההתנגדות האסלאמית,
אתר צבא סוריה החופשי,
 22במאי .2013
דף הפייסבוק של תושבי
דרום לבנון ,אתר צבא
סוריה החופשי 22 ,במאי
.2013
אתר העיירה בנת ג'ביל,
 21במאי  ,2013ואתר
צבא סוריה החופשי22 ,
במאי .2013
אתר צבא סוריה
החופשי 22 ,במאי .2013
אלשרק אלאוסט21 ,

 33הטבלה נכונה ל 22-במאי  .2013לרשימה עשויים להתווסף הרוגים נוספים ,שמצאו מותם בהתקפה על העיר אלקציר.
 34במקומות בהם מופיעים סימני השאלה המדובר בפעילי חזבאללה שמצאו מותם בהתקפה על העיר אלקציר ,שהחלה ב19-
במאי  .2012על פי האסלאם בכלל ,והשיעה בפרט ,יש להביא את המת לקבורה במהירות האפשרית )בדומה ליהדות( .הנחת
העבודה שלנו הינה ,שקיים בדרך כלל פער של כ 24-שעות בין תאריך המוות לבין מועד פרסום שם הפעיל שנהרג ו/או מועד
הקבורה .לעיתים עשויה להיות סטייה של יום-יומיים בין מועד פרסום תאריך המוות למועד הקבורה.
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)"חאג' סאג'ד"(.
בכיר בחזבאללה.
אחראי מנגנון הביטחון
של חזבאללה בבעל
בכ.

במאי .2013

(?) 2013

 .11נעים סאמר ט'אהר

 21במאי
(?) 2013

נהרג באלקציר

 .12נאדר חסן תרחיני

 21במאי
(?) 2013

נהרג באלקציר

 .13מחסן סמיר ברו

 20במאי
2013

נהרג באלקציר

 .14מחמד חסין ברכאת

19במאי
(?) 2013

נהרג באלקציר

 .15מחמד חסן שחאדי

 21במאי
(?) 2013

נהרג באלקציר

 .16מחמד ח'צ'ר ברג'כלי
)"כרבלאא'(

 21במאי
(?) 2013

נהרג באלקציר

 .17מאג'ד עלי אלעלי

 21במאי
(?) 2013

נהרג באלקציר

 .18מחמד ג'האד יוסף

 21במאי
2013

נהרג באלקציר

תושב דיר
קאנון אלנהר,
דרום לבנון
תושב טיר
חרפא ,דרום
לבנון

 .19מחמד ג'ואד ראצ'י

 21במאי
(?) 2013
 21במאי
(?) 2013

נהרג באלקציר

תושב זבקין,
דרום לבנון
תושב יחמר,
בקאע

 .21רצ'א עאשור

 21במאי
(?) 2013

נהרג באלקציר

תושב שקרא,
דרום לבנון

 .22ח'ליל נצראללה

 21במאי
(?) 2013

נהרג באלקציר

תושב
אלקלילה,
דרום לבנון

דף הפייסבוק של הרוגי
ההתנגדות האסלאמית,
אתר צבא סוריה החופשי,
 22במאי .2013

נהרג באלקציר

תושב
ברעשית,
דרום לבנון,
נקבר בכפרו
ב 21-במאי
.2013
נקבר בעיירה

אתר בנת ג'ביל 21 ,במאי
 ,2013ואתר צבא סוריה
החופשי 22 ,במאי .2013

 .20ראא'ף מחמד עליק

 .23ח'ליל יוסף מזהר
)"חאג' בלאל"(

 .24מצטפא והבי

 20במאי

נהרג באלקציר

נהרג בהגנה על

תושב ערב
צאלים ,דרום
לבנון
תושב עבא,
דרום לבנון

אתר צבא סוריה
החופשי 22 ,במאי .2013

תושב
אלשרקיה,
דרום לבנון
תושב כפר
דונין ,דרום
לבנון
תושב עדלון,
דרום לבנון
נקבר ב23-
במאי
תושב מערוב,
דרום לבנון

אתר צבא סוריה
החופשי 22 ,במאי
.(2013
אתר יוקאל 20 ,במאי
 ,2013אתר צבא סוריה
החופשי 22 ,במאי .2013
אתר יוקאל 20 ,במאי
 ,2013אתר צבא סוריה
החופשי 22 ,במאי .2013
אתר צבא סוריה
החופשי 22 ,במאי .2013
דף הפייסבוק של הרוגי
ההתנגדות האסלאמית,
אתר צבא סוריה החופשי,
 22במאי .2013
אתר "צבא סוריה
החופשי" 22 ,במאי
.2013
דף הפייסבוק של הרוגי
ההתנגדות האסלאמית,
אתר צבא סוריה החופשי,
 22במאי .2013
אתר צבא סוריה
החופשי 22 ,במאי .2013
אתר צבא סוריה
החופשי 22 ,במאי
.(2013
אתר צבא סוריה
החופשי 22 ,במאי .2013

דף הפייסבוק על שם
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2013

קבר אלסת זיינב

 .25מחמד עלי אסד בכרי

 19במאי
2013

נהרג באלקציר

 .26פאדי מחמד
אלגז'אר .ממוצא
פלסטיני )נולד בעכו(.
היה כלוא  14שנים
בישראל והשתחרר
בעסקת חילופי
השבויים יחד עם
דיראני ושיח' עביד
)שנת  .(2004במהלך
שהותו בכלא קיבל על
עצמו את האסלאם
השיעי .לאחר שחרורו
הצטרף לשורות
החזבאללה והתגורר
בבירות .שימש
כמפקד בכיר בארגון.
אחיו היה אבו צהיב
אלמקדסי ,כינויו של
סאמר אלגז'אר ,אשר
היה אחד מבכירי
אלקאעדה בעיראק
)שימש כעוזרו של
השיח' מצעב
אלזרקאוי( .האח נהרג
במהלך קרב עם צבא
צבא ארה"ב בעיראק
בשנת .2010
 .27עלי רמזי כות'ראני

 19במאי
2013

נהרג באלקציר

אלנבי עת'מאן,
בקאע ,ב20-
במאי .2013
נקבר
באלסירה
אלע'רביה,,
דרום לבנון,
ב 20-במאי
2013
נקבר בבירות,
ב 20-במאי
2013

השהיד מחמד ח'ליל
נאצר אלדין 20 ,במאי
.2013
דף הפייסבוק של הרוגי
ההתנגדות האסלאמית,
 22במאי  ,2013דף
הפייסבוק של חופשיי
ומשחררי סוריה במפרץ,
 19במאי .2013
פורום חנין 19 ,במאי
 ,2013דף הפייסבוק של
המהפכה הסורית נגד
בשאר אלאסד 20 ,2011
במאי .2013

 21במאי
(?) 2013

נהרג באלקציר

תושב
אלנמיריה,
דרום לבנון

אתר צבא סוריה
החופשי 22 ,במאי .2013

 .28עלי חסן בדראן

 21במאי
(?) 2013

נהרג באלקציר

 .29עלי מחמוד מעלם

 21במאי
(?) 2013

נהרג באלקציר

 .30עלי עבאס דהיני
)"אבו ע'אלב"(

 20במאי
(?) 2013

נהרג באלקציר

 .31עלי מטר

 21במאי
(?) 2013
 21במאי

נהרג באלקציר

תושב דיר
אלזהאראני,
דרום לבנון
תושב כפר
רומאן ,דרום
לבנון
תושב
אלח'ראיב,
דרום לבנון
נקבר ב23-
במאי
תושב אנצאר,
בקאע
תושב כפר

אתר צבא סוריה
החופשי 22 ,במאי .2013

 .32עלי מחמד פקיה

נהרג באלקציר

אתרצבא סוריה החופשי,
 22במאי .2013
אתר העיירה ג'בשית,
 21במאי  ,2013ואתר
צבא סוריה החופשי22 ,
במאי .2013
אתר צבא סוריה
החופשי 22 ,במאי .2013
אתר צבא סוריה
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(?) 2013

 .34עבד אלמטלב
אלמוסוי
 .35עבד עיסא )"אבו
עלי"(

 21במאי
(?) 2013
 21במאי
(?) 2013
 21במאי
(?) 2013

 .36טלאל קאסם ג'זיני
)"אבו צאלח"(

 21במאי
(?) 2013

נהרג באלקציר

 .37סמיר מחמד חג'אזי

 21במאי
(?) 2013
 21במאי
(?) 2013
 21במאי
(?) 2013

נהרג באלקציר

 .40חסן מחמד חדרג'

 21במאי
(?) 2013
19במאי
(?) 2013

 .33עלי אשמר

 .38סעאדה עלי מחמוד
לבאיא
 .39חסן חסין מהדי

נהרג באלקציר
נהרג באלקציר
נהרג באלקציר

כילא ,דרום
לבנון
תושב שחור,
דרום לבנון
תושב אלנבי
שית ,בקאע
תושב ג'בשית,
דרום לבנון
נקבר ב22-
במאי
עין בסואר,
דרום לבנון
תושב בלידא,
דרום לבנון

נהרג באלקציר

נהרג באלקציר

תושב
אלקציבה,
דרום לבנון
תושב חבוש,
דרום לבנון
תושב בעל בכ

 .42חסן שמס

19במאי
(?) 2013

נהרג באלקציר

תושב בעל בכ

 .43חסן נאא'ף
אלמקדאד

19במאי
(?) 2013

נהרג באלקציר

תושב מקנה,
בקאע .נקבר
בכפרו ב21-
במאי 2013

 .44חאג' אחמד ואא'ל
רעד

 19במאי
2013

נהרג באלקציר

תושב בעל בכ

 .45ג'ואד סלימאן אלעלי

 21במאי
(?) 2013
 21במאי
(?) 2013

נהרג באלקציר

תושב מידון,
דרום לבנון
תושב
אלח'יאם,
דרום לבנון

 .47אשרף חסן עיאד

 21במאי
(?) 2013

נהרג באלקציר

 .48עלי קאסם אלעטאר

 19במאי
2013
 19במאי
2013

נהרג באלקציר

 .41חסין בריטע

 .46אחמד כאמל ח'ריס
"אבו עלי"

 .49חאג' רצ'ואן קאסם
אלעטאר

נהרג באלקציר
נהרג באלקציר

נהרג באלקציר

נהרג באלקציר

תושב כפר
חתא ,דרום
לבנון
נקבר ב22-
במאי
שני אחים
תושבי העיירה
שעת' ,בקאע.
נקברו

החופשי 22 ,במאי .2013
אתר צבא סוריה
החופשי 22 ,במאי .2013
אתר צבא סוריה
החופשי 22 ,במאי .2013
דף הפייסבוק של הרוגי
ההתנגדות האסלאמית,
אתר צבא סוריה החופשי,
 22במאי .2013
אתר בנת ג'ביל ,ואתר
צבא סוריה החופשי22 ,
במאי .2013
אתר צבא סוריה
החופשי 22 ,במאי .2013
אתר צבא סוריה
החופשי 22 ,במאי .2013
אתר צבא סוריה
החופשי 22 ,במאי .2013
אתר צבא סוריה
החופשי 22 ,במאי .2013
אתר צידא נט 20 ,במאי
 ,2013אתר צבא סוריה
החופשי ,דף פייסבוק
בחמץ  22במאי .2013
אתר צידא נט 20 ,במאי
 ,2013אתר צבא סוריה
החופשי ,דף פייסבוק
בחמץ  22במאי .2013
אתר העיירה ג'בשית,
 19במאי  ,2013אתר
צבא סוריה החופשי22 ,
במאי .2013
אתר העיירה ג'בשית,
 19במאי  ,2013אתר
צבא סוריה החופשי22 ,
במאי .2013
אתר צבא סוריה
החופשי 22 ,במאי .2013
דף הפייסבוק של הרוגי
ההתנגדות האסלאמית,
אתר צבא סוריה החופשי,
 22במאי .2013
אתר צבא סוריה
החופשי 22 ,במאי .2013

אתר העיירה ג'בשית19 ,
במאי  ,2013אתר צבא
סוריה החופשי 22 ,במאי
.2013
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בעיירתם
ב 20-במאי
תושב העיירה
תפאחיה,
דרום לבנון

 .50חאתם חסין .שימש
גם כמח'תאר העיירה
תפאחיה .בנו עלי חסין
היה פעיל חזבאללה,
שנהרג לפני מספר
שנים בפעילות
מבצעית.

 19במאי
2013

נהרג באלקציר

 .51אבראהים חסין

 19במאי
2013
 19במאי
2013

להערכתנו נהרג
באלקציר
נהרג באלקציר

 .53רצ'א אלשאער

 19במאי
2013
 19במאי
2013

להערכתנו נהרג
באלקציר
נהרג באלקציר

תושב בעל בכ

 19במאי
2013
 19במאי
2013

להערכתנו נהרג
באלקציר
נהרג באלקציר

תושב בעל בכ

 .57עבאס מחמד עת'מאן

 19במאי
2013

נהרג באלקציר

תושב הבקאע

 .58מחמד סלמאן
אלח'ליל

 19במאי
2013

נהרג באלקציר

מהעיירה
שחור ,דרום
לבנון

 .59מחמד פואד רבאח

 19במאי
2013

נהרג באלקציר

נקבר בעיירה
לבווה ,בקאע,
ב 20-במאי
2013

 .60חסן פיצל שכר אביו
פיצל שכר היה אחראי
התרבות של
חזבאללה בבקאע.

 19במאי
2013

נהרג באלקציר

נקבר
בנבישית,
בקאע ,ב20-
במאי 2013

 .61חסן עלי מלחם
שחרור

 17במאי
(?) 2013

נהרג בהגנה על
קבר אלסת זיינב

תושב הכפר
הונין .נקבר

 .52חסן חרירי

 .54חסין עמאר יאע'י

 .55עבדה סלמאן קצאץ
 .56מחמד קאסם עבד
אלסתאר .בן דודו של
העיתונאי הלבנוני
פיצל עבד אלסתאר
המזוהה כפרו -סורי.

תושב דיר
קאנון אלנהר,
דרום לבנון

אתר יא צור 19 ,במאי
.2013

אתר העיירה ג'בשית,
 19במאי .2013
אתר העיירה ג'בשית,
 19במאי  ,2013אתר
צבא סוריה החופשי22 ,
במאי .(2013
אתר העיירה ג'בשית,
 19במאי .2013
אתר העיירה ג'בשית,
 19במאי  ,2013אתר
צבא סוריה החופשי22 ,
במאי .2013
אתר העיירה ג'בשית,
 19במאי .2013
דף הפייסבוק של חמץ,
 19במאי  ,2013אתר
צבא סוריה החופשי ,דף
הפייסבוק של הרוגי
ההתנגדות האסלאמית,
 22במאי .2013
דף הפייסבוק תנסיקיה
נאחתה בסוריה19 ,
במאי  ,2013אתר צבא
סוריה החופשי 22 ,במאי
.2013
דף הפייסבוק על שם
השהיד מחמד ח'ליל
נאצר אלדין 20 ,במאי
.2013
דף הפייסבוק של
ההתנגדות האסלאמית,
 19במאי  , 2013דף
הפייסבוק תנסיקיה
נאחתה בסוריה19 ,
במאי .2013
דף הפייסבוק כולנו
דוקטור באב אלעמרו
החופשי מחמד מחמד,
 20במאי .2013
דף הפייסבוק של תושבי
דרום לבנון 18 ,במאי
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 .62עלי רפעת עלאא'
אלדין )"זין
אלעאבדין"(

 10במאי
(?) 2013

נהרג בהגנה על
קבר אלסת זיינב

 .63אחמד מחמד בדאח
מפקד בכיר
בחזבאללה.

7במאי
(?) 2013

נהרג בהגנה על
קבר אלסת זיינב

 .64חסין אלחאג' עבד
אלמנעם ג'ראדי.
פעיל במסגרת שיעית
מלציונית בשם
"חטיבות אבו אלפצ'ל
אלעבאס".
 .65חסן מחמוד נצר
אלדין

בנבטיה ,דרום
לבנון ,ב18-
במאי 2013
נקבר בכפר
זבוד בקאע,
ב 11-במאי
2013
נקבר בכפר
בית ליף ,דרום
לבנון ,ב8-
במאי 2013

ׂ.2013
דף הפייסבוק של תושבי
דרום לבנון 11 ,במאי
.2013
אתר בנת' ג'ביל ,דף
הפייסבוק של תושבי
דרום לבנון 8 ,במאי
.2013

 6במאי
(?) 2013

נהרג בהגנה על
קבר אלסת זיינב

נקבר בכפר
חארוף ,דרום
לבנון ,ב7-
במאי 2013

דף הפייסבוק של תושבי
דרום לבנון 7 ,במאי
.2013

 3במאי
(?) 2013

"נהרג במהלך
מילוי חובתו
הג'האדית"

 .66מהדי אלרפיעי

 3במאי
(?) 2013

 .67חסין עבד אללטיף
מונס

1במאי
(?) 2013

"נהרג במהלך
מילוי חובתו
הג'האדית"
נהרג בהגנה על
קבר אלסת זיינב

 .68עאהד מחמד סעאדה
)"אבו ראא'ד"(

1במאי
(?) 2013

נהרג בהגנה על
קבר אלסת זיינב

 .69מהדי נאצר

30
באפריל
(?) 2013

"נהרג במהלך
מילוי חובתו
הג'האדית"

 .70עלי חסין סעד
)כאט'ם( .מפקד בכיר
בחזבאללה .חאג'
ח'ליל ,עוזרו האישי
של נצראללה,
השתתף בהלווייתו.
 .71מהדי אלמוסוי

29
באפריל
(?) 2013

נהרג בהגנה על
קבר אלסת זיינב

נקבר
בג'בשית,
דרום לבנון
ב 4-במאי
2013
נקבר בבעל
בכ ,ב 4-במאי
2013
תושב חלוסיה,
דרום לבנון.
נקבר ב"גן
השהידים"
באלע'בירי,
ב 2-במאי
2013
תושב ערב
צאלים ,דרום
לבנון
נקבר בחארת
אלפיכאני,
בקאע ,ב1-
במאי 2013
נקבר בבירות,
ב 30-באפריל
2013

אתר העיירה ג'בשית,
ערוץ אלמנאר 4 ,במאי
.2013

 .72חידר מחמד איוב
)"סאג'ד( .פעיל ותיק

ערוץ אלמנאר 4 ,במאי
.2013
אתר בנת ג'ביל ,אתר
העיירה ג'בשית 2 ,במאי
.2013

אתר העיירה ג'בשית2 ,
במאי .2013
ערוץ אלמנאר 1 ,במאי
.2013
אלעהד 30 ,באפריל
.2013

29
באפריל
(?) 2013

נהרג בהגנה על
קבר אלסת זיינב

נקבר בנבי
שית ,בקאע,
ב 30-באפריל
2013

אתר העיירה ג'בשית,
 30באפריל .2013

26
באפריל

נהרג בחילופי אש
עם צבא סוריה

נקבר בבנת
ג'ביל ,דרום

אלמסתקבל ,אתר בנת
ג'ביל 27 ,באפריל .2013
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(?) 2013

החופשי

לבנון ,ב27-
באפריל 2013

אשר השתתף במספר
פעולות של חזבאללה
בדרום לבנון.
 .73חסין חסן ברכאת

26
באפריל
(?) 2013

נהרג בחילופי אש
עם צבא סוריה
החופשי

נקבר ברב
אלת'לאתין,
דרום לבנון ,ב-
 27באפריל
2013

אלמסתקבל 27 ,באפריל
.2013

 .74מחמד ג'ואד נאציף
אלזין

22
באפריל
(?) 2013

נהרג בהגנה על
קבר אלסת זיינב

 .75חידר אחמד אלח'אג'
עלי

15באפריל נהרג בהגנה על
 (?) 2013קבר אלסת זיינב

נקבר בכפר
באפליה ,דרום
לבנון ,ב23-
באפריל 2013
נקבר בנבטיה,
דרום לבנון
ב 16-באפריל
2013

אתר אלזראריה23 ,
באפריל .2013

 .76מחמד אסעד עלי

15באפריל נהרגו בקרב על
 (?) 2013קבר אלסת זיינב
בסוריה

 .77אבראהים ג'ודת
קאנצו

15באפריל
(?) 2013

 .78חסין אלג'וני

15באפריל נהרג בהגנה על
 (?) 2013קבר אלסת זיינב

 .79עבאס ריחאן

15באפריל נהרג בהגנה על
 (?) 2013קבר אלסת זיינב

 .80חסן פניש .אחיו הינו
עבאס פניש ,כתב
ערוץ אלמנאר של
חזבאללה.

12באפריל נהרג בהגנה על
 (?) 2013קבר אלסת זיינב

 .81חמזה אבראהים
ע'מלוש

 7באפריל
(?) 2013

נהרג בהגנה על
קבר אלסת זיינב

 .82מחמד ח'ליל נאצר
אלדין .פעיל צבאי

 7באפריל
2013

נהרג בהגנה על
קבר אלסת זיינב

נקבר בכפר
אלח'ריבה
בקאע ,ב16-
באפריל 2013
נקבר בכפר
דויר ,דרום
לבנון ב16-
באפריל 2013
נקבר בנבטיה,
דרום לבנון,
ב 16-באפריל
2013
נקבר במיפדון,
דרום לבנון
ב 16-באפריל
2013
נקבר בכפר
מערוב ,דרום
לבנון ,ב13-
באפריל 2013
תושב הכפר
שקרא ,דרום
לבנון .נקבר
באלע'בירי,
ב 8-באפריל
2013
נקבר בכפר
אלעין ,בקאע

פורום השהידים שנהרגו
בקרב על קבר הסיידה
זיינב ,אלחדת' ניוז16 ,
באפריל .2013

פורום השהידים שנהרגו
בקרב על קבר הסיידה
זיינב 16 ,באפריל .2013
אתר יא צור 16 ,באפריל
.2013
פורום השהידים שנהרגו
בקרב על קבר הסיידה
זיינב 16 ,באפריל
.(2013
פורום השהידים שנהרגו
בקרב על קבר הסיידה
זיינב 16 ,באפריל .2013
ערבי פרס 13 ,באפריל
.2013

אלחדת' ניוז 8 ,באפריל
.2013

אמואג' ניוז 10 ,באפריל
 ,2013דף הפייסבוק על
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בכיר בחזבאללה.
 .83מהדי נזיה עבאס

 1באפריל
(?) 2013

נהרג בהגנה על
קברה של זיינב
בדמשק

 .84חאג' עלי ג'מאל ג'שי
)חידר(

 5באפריל
(?) 2013

נהרג בהגנה על
קברה של הסיידה
35
סכינה

 .85חסן נמר שרתוני

 17במרץ
(?) 2013

נהרג בהגנה על
קבר אלסת זיינב

 .86חסין הית'ם
אלבודאני .אביו
הית'ם אלבודאני הינו
עוזרו של האשם צפי
אלדין ,ראש המועצה
המדינית של
חזבאללה
 .87חידר מחמד צופאן

נקבר בכפר
כות'ריה
אלסיאד ,דרום
לבנון ב2-
באפריל 2013
נקבר בכפר
ג'ויא ,דרום
לבנון ,ב6-
באפריל 2013
נקבר בכפר
מיס אלג'בל,
דרום לבנון
ב 18-במרץ
2013

שם השהיד מחמד ח'ליל
נאצר אלדין 20 ,במאי
.2013
דף הפייסבוק אוהבי חסן
נצראללה 3 ,באפריל
.2013
אתר רדיו צות אלפרח
בצור 6 ,באפריל .2013
אתר 18 ,SOURIB
במרץ .2013

 3במרץ
(?) 2013

נהרג בקרב על
קבר הסיידה זיינב
בסוריה

נקבר בכפר
עלי אלנהרי
בקאע ,ב4-
במרץ 2013

אתר הכוחות הלבנוניים,
 5במרץ .2013

17
בפברואר
(?) 2013

"נהרג בעת מילוי
חובתו הג'האדית"

 .88חסין מחמד מנד'ר

1
בפברואר
(?) 2013

"נהרג בעת מילוי
חובתו הג'האדית"

 .89עלי חסן עלאא' אלדין

26
בנובמבר
(?) 2012

"נהרג בעת מילוי
חובתו הג'האדית"

 .90עבאס אחמד אחמד

26
בנובמבר
(?) 2012

"נהרג בעת מילוי
חובתו הג'האדית"

 .91חידר מחמוד זין
אלדין

31
באוקטובר
(?) 2012

"נהרגו בעת מילוי
חובתם
הג'האדית"

נקבר בבירות,
ב18-
בפברואר
2013
נקבר בערב
צאלים ,דרום
לבנון ,ב2-
בפברואר
2013
נקבר בכפר
זבוד ,צפון
הבקאע ,ב27-
בנובמבר
2012
נקבר בכפר
חזרתא
בקאע ,ב26-
בנובמבר
2012
נקבר בנבטיה,
דרום לבנון
ב 1-בנובמבר
2012
נקבר ביונין,
דרום לבנון ב-
 1בנובמבר

אתר העיירה ג'בשית,
 18בפברואר .2013

 .92אחמד מהדי יאסין

אתר נהארנט2 ,
בפברואר .2013

אסיא ניוז 27 ,בנובמבר
.2012

אתר ההתנגדות
הלבנונית 26 ,בנובמבר
.2012
 ,MTVהמזרח התיכון,
 2בנובמבר .2012

 35קבר הסיידה סכינה -המקום השלישי בחשיבותו לשיעים בסוריה .הקבר נמצא בעיר דאריא שבמחוז דמשק .סכינה הייתה
בתו של האמאם חסין ,בנו של עלי אבן אבו טאלב .בחודשים האחרונים התקיימו במקום קרבות קשים בין כוחות המורדים לבין
כוחות משטר אסד .במהלך האירועים נפגע האתר השיעי וכיפת המסגד ניזוקה קשה.
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 .93חסין עבד אלע'ני נמר

7
באוקטובר
(?) 2012

נהרג באלקציר
שבסוריה

 .94עלי חסין נאציף
)"אבו עבאס"(.
מפקד בכיר
בחזבאללה.

2
באוקטובר
(?) 2012

 .95מוסא עלי שחימי

7
באוגוסט
2012
27
באוגוסט
2011
)?(

נהרג בפיצוץ
מוקש באלקציר.
חזבאללה דיווחה
כי "נהרג במהלך
פעילות ג'האדית".
גורם בכוחות
המורדים טען ,כי
נהרג באלקציר.
נהרג בהגנה על
קבר אלסת זיינב

 .96חסן עלי סמאחה
)"כראר"(

"נהרג בעת מילוי
חובתו הג'האדית"

2012
נקבר בעיירה
אנצאר ,בקאע,
ב 8-באוקטובר
2012
נקבר בעיירה
בודאי ,בקאע,
ב 3-באוקטובר
2012

תושב העיירה
כרכ ,בקאע.
נקבר בעיירתו
ב 28-באוגוסט
2011

בלד ניוז 8 ,באוקטובר
.2012
אתר אלבואבה בסוריה3 ,
באוקטובר .2012

דף הפייסבוק של השהיד
מוסא שחימי 20 ,במאי
.2013
אתר העיירה ג'בשית,
 28באוגוסט .2011
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הרוגי חזבאללה בסוריה והלוויותיהם

מחמד קטאיא )מס'  ,(361נהרג באלקציר )דף הפייסבוק של תושבי דרום לבנון 22 ,במאי (2013

צאלח אחמד אלצבאע' )מס'  ,(2נהרג באלקציר )אתר יוקאל 22 ,במאי (2013

 36המספור בסוגריים המופיע בכיתוביות של הצילומים מייצג את מספר ההרוג של חזבאללה בטבלת ההרוגים.
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עלי אחמד מט'לום )מס'  ,(3נהרג באלקציר )אתר יוקאל 22 ,במאי (2013

חסין מחמד חמד )אבו מצטפא( )מס'  ,(4נהרג באלקציר )אתר בנת ג'ביל ואתר יוקאל 22 ,במאי (2013

הלווית חסין אחמד אבו אלחסן )"אבו זיינב"( )מס'  (5בכפרו תבנין ,אשר נהרג באלקציר )אתר העיירה ג'בשית22 ,
במאי (2013
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חסין מחמד מסתראח )"מרתצ'א"( )מס'  ,(6נהרג באלקציר )דף הפייסבוק של ההתנגדות האסלאמית,
 22במאי (2013

מחמד אלסבלאני )מס'  ,(7נהרג באלקציר )דף הפייסבוק של תושבי דרום לבנון 22 ,במאי (2013

עבדאללה עדנאן אלחידרי )"אלסייד ח'יבר"( )מס'  ,(8נהרג באלקציר )אתר העיירה בנת ג'ביל 21 ,במאי (2013
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הלווית מחסן סמיר ברו )מס'  (13בכפרו אלשרקיה ,נהרג באלקציר )אתר העיירה ג'בשית 22 ,במאי (2013

מחמד חסין ברכאת )מס'  ,(14נהרג אלקציר )אתר יוקאל 20 ,במאי (2013

הלוויית מחמד חסן שחאדי )מס'  (15בעיירה עדלון ,נהרג באלקציר )אתר ג'בשית 23 ,במאי (2013
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מחמד ח'צ'ר ברג'כלי )"כרבלאא'"( )מס'  ,(16נהרג באלקציר )דף הפייסבוק של הרוגי ההתנגדות האסלאמית 22 ,במאי
(2013

מחמד ג'האד יוסף )מס'  ,(18נהרג באלקציר )אתר בנת ג'ביל 22 ,במאי (2013

ח'ליל נצראללה )מס'  ,(22נהרג באלקציר )דף הפייסבוק של הרוגי ההתנגדות האסלאמית 22 ,במאי (2013
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ח'ליל יוסף מזהר )"חאג' בלאל"( )מס'  ,(23נהרג באלקציר )אתר יוקאל 22 ,במאי (2013

מצטפא והבי )מס'  ,(24נהרג בקרב על קבר אלסת זיינב בדמשק )דף הפייסבוק על שם השהיד מחמד
ח'ליל נאצר אלדין 20 ,במאי (2013

מחמד עלי אסד בכרי )מס'  ,(25נהרג באלקציר )דף הפייסבוק של חופשיי ומשחררי סוריה במפרץ הפרסי,
 19במאי (2013
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הלוויית פאדי מחמד אלגז'אר )"אבו זיינב"( )מס'  (26ברובע הדרומי של בירות ,נהרג באלקציר )אתר
העיירה ג'בשית 20 ,במאי (2013

הלוויית עלי עבאס דהיני )"אבו ע'אלב"( )מס'  (30בכפרו אלח'ראיב ,נהרג באלקציר )אתר יאצור23 ,במאי
(2013

עלי מחמד פקיה )מס'  ,(32נהרג באלקציר )דף הפייסבוק של הרוגי ההתנגדות האסלאמית 26 ,במאי
(2013
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הלוויית עבד עיסא )מס'  ,(35אשר נהרג באלקציר ,בעיירה ג'בשית ב 22-במאי ) 2013אתר העיירה
ג'בשית 22 ,במאי (2013

טלאל קאסם ג'זיני )"אבו צאלח"( )מס'  ,(36נהרג באלקציר )אתר יוקאל 22 ,במאי (2013

חאג' אחמד ואא'ל רעד )מס'  ,(44נהרג באלקציר )דף הפייסבוק של גדוד אבו בכר אלצדיק 24 ,במאי
(2013
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אחמד כאמל ח'ריס )"אבו עלי"( )מס'  ,(46נהרג בקרבות באלקציר )אתר יוקאל 22 ,במאי (2013

הלוויית אשרף חסן עיאד )מס'  (47בכפר חתא ,נהרג באלקציר )אתר בנת ג'ביל 22 ,במאי (2013

עלי קאסם אלעטאר )מס'  ,(48נהרג באלקציר )אלח'בר פרס 21 ,במאי (2013
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רצ'ואן קאסם אלעטאר )מס'  ,(49נהרג באלקציר )אלח'בר פרס 21 ,במאי (2013

חאתם חסין )מס'  ,(50נהרג באלקציר )אתר יא צור 19 ,במאי (2013

עבאס מחמד עת'מאן )מס'  ,(57נהרג באלקציר )דף הפייסבוק של הרוגי ההתנגדות האסלאמית 19 ,במאי (2013
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מחמד סלמאן אלח'ליל )מס'  ,(58נהרג באלקציר )דף הפייסבוק על שם השהיד מחמד ח'ליל נאצר אלדין 20 ,במאי
(2013

מחמד פואד רבאח

מחמד פואד רבאח )מס'  ,(59נהרג באלקציר )דף הפייסבוק של הרוגי ההתנגדות האסלאמית 19 ,במאי (2013

חסן פיצל שכר )מס'  ,(60נהרג באלקציר )דף הפייסבוק של דוקטור מחמד אל מחמד משכונה באב עמרו
החופשית 20 ,37במאי (2013

 37באב עמרו הינה שכונה בעיר חמץ.
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הלוויית חסן עלי מלחם שחרור )מס'  (61בנבטיה ,אשר נהרג בהגנה על קבר אלסת זיינב בדמשק )דף הפייסבוק
של תושבי דרום לבנון 18 ,במאי (2013

עלי רפעת עלאא' אלדין )"זין אלעאבדין"( )מס'  ,(62אשר נהרג בהגנה על קבר אלסת זיינב בדמשק )דף הפייסבוק
של תושבי דרום לבנון 11 ,במאי (2013

הלוויית אחמד מחמד בדאח )מס'  (63בכפר בית ליף ,אשר נהרג בהגנה על קבר אלסת זיינב בדמשק )אתר רדיו
צות אלפרח בצור 10 ,במאי (2013
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חסין אלחאג' עבד אלמנעם ג'ראדי )מס'  ,(64אשר נהרג בהגנה על קבר אלסת זיינב )דף הפייסבוק של תושבי
דרום לבנון 7 ,במאי (2013

חסן מחמוד נצר אלדין

הלוויית חסן מחמוד נצר אלדין )מס'  (65בעיירה ג'בשית ,אשר "נהרג בעת מילוי חובתו הג'האדית" )אתר העיירה
ג'בשית 4 ,במאי (2013

הלוויית מהדי אלרפיעי )מס'  (66בבעל בכ ,אשר "נהרג במהלך מילוי חובתו הג'האדית" )אתר ההתנגדות
האסלאמית בלבנון 4 ,במאי (2013
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חסין עבד אללטיף מונס )מס'  ,(67נהרג בהגנה על קבר אלסת זיינב )אתר בנת ג'ביל 2 ,במאי (2013

עאהד מחמד סעאדה )"אבו ראא'ד"( )מס'  ,(68נהרג בהגנה על קבר אלסת זיינב )אתר בנת ג'ביל 2 ,במאי (2013

הלווית עלי חסין סעד )כאט'ם( )מס'  (70בבירות ,נהרג בהגנה על קבר אלסת זיינב )אלעהד 30 ,באפריל (2013
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מהדי אלמוסוי )מס'  ,(71נהרג בהגנה על קבר אלסת זיינב )אתר העיירה ג'בשית 30 ,באפריל (2013

חידר מחמד איוב )סאג'ד( )מס'  ,(72נהרג בחילופי אש עם "צבא סוריה החופשי" )אתר בנת ג'ביל 27 ,באפריל
(2013

חסין חסן ברכאת )מס'  ,(73נהרג בחילופי אש עם "צבא סוריה החופשי" )אתר בנת ג'ביל 27 ,באפריל (2013
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הלווית מחמד גו'אד נאציף אלזין )מס'  (74בכפרו באפליה ,אשר נהרג בהגנה על קבר אלסת זיינב )אתר אלזראריה,
פורום אלואדי פרס 23 ,באפריל (2013

הלווית חידר אחמד אלח'אג' עלי )מס'  (75בנבטיה ,אשר נהרג בהגנה על קבר אלסת זיינב )אלחדת' ניוז 16 ,באפריל
(2013

מחמד אסעד עלי )מס'  ,(76אשר נהרג בהגנה על קבר אלסת זיינב )פורום השהידים שנהרגו בקרב על קבר הסיידה
זיינב 16 ,באפריל (2013
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הלוויית אבראהים ג'ודת קאנצו )מס'  (77בכפרו דויר ,אשר נהרג בהגנה על קבר אלסת זיינב
)יא צור 16 ,באפריל (2013

הלוויית חסין אלג'וני )מס'  (78בנבטיה ,אשר נהרג בהגנה על קבר אלסת זיינב בדמשק )פורום ג'אבר בולושי16 ,
באפריל (2013

עבאס ריחאן )מס'  ,(79אשר נהרג בהגנה על קבר אלסת זיינב )פורום השהידים שנהרגו בקרב על קבר הסיידה
זיינב 16 ,באפריל (2013
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הלוויית חמזה אבראהים ע'מלוש )מס'  (81באלע'בירי ,אשר נהרג בהגנה על קבר אלסת זיינב )אלחדת' ניוז8 ,
באפריל (2013

מחמד ח'ליל נאצר אלדין )מס'  ,(82אשר נהרג בהגנה על קבר אלסת זיינב )דף הפייסבוק על שם השהיד מחמד
ח'ליל נאצר אלדין 20 ,במאי (2013

הלוויית מהדי נזיה עבאס )מס'  (83בכפר כות'ריה אלסיאד ,אשר נהרג בהגנה על קבר אלסת זיינב )דף הפייסבוק
של אוהבי חסן נצראללה 3 ,באפריל  ,2013דף הפייסבוק של דרום לבנון 2 ,באפריל (2013
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הלוויית החאג' עלי ג'מאל ג'שי )חידר( )מס'  (84בכפר ג'ויא ,אשר נהרג בהגנה על קבר אלסת סכינה )דף הפייסבוק
של דרום לבנון 3 ,באפריל  ,2013וצות אלפרח צור 6 ,באפריל (2013

הלוויית חסן נמר שרתוני )מס'  (85בכפר מיס אלג'בל ,אשר נהרג בהגנה על קבר אלסת זיינב )אתר 18 ,SOURIB
במרץ (2013

חסין הית'ם אלבודאני )מס'  ,(86אשר נהרג בהגנה על קבר אלסת זיינב )פורום  4 ,syrianarmyfreeבמאי (2013
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חידר מחמד צופאן )מס' " ,(87נהרג בעת מילוי חובתו הג'האדית" )אתר העיירה ג'בשית 18 ,בפברואר
(2013

הלוויית חסין מחמד מנד'ר )מס'  (88בכפר ערב צאלים ,אשר "נהרג בעת מילוי חובתו הג'האדית" )אתר בנת ג'ביל3 ,
בפברואר (2013

הלוויית עבאס אחמד אחמד )מס'  (90בכפר חזרתא אשר "נהרג בעת מילוי חובתו הג'האדית" )אתר שפקנא26 ,
בנובמבר (2012
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הלוויית חידר מחמוד זין אלדין )מס'  (91בנבטיה ,אשר "נהרג בעת מילוי חובתו הג'האדית" )אלמנאר לבנון1 ,
בנובמבר  MTV ,2012המזרח התיכון 2 ,בנובמבר (2012

הלוויית אחמד מהדי יאסין )מס'  (92בכפר יונין ,אשר "נהרג בעת מילוי חובתו הג'האדית" )אלמנאר לבנון 1 ,בנובמבר
(2012

חסין עבד אלע'ני נמר )מס'  ,(93נהרג באלקציר )אתר בנת ג'ביל 8 ,באוקטובר (2012
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הלוויית עלי חסין נאציף )"אבו עבאס"( )מס'  (94בעיירה בודאי ,אשר נהרג בקרבות באלקציר )אלערביה 3 ,באוקטובר
(2012

מוסא עלי שחימי )מס'  ,(95אשר נהרג בהגנה על קבר אלסת זיינב )דף הפייסבוק על שם השהיד מוסא שחימי14 ,
במאי (2013

חסן עלי סמאחה )"כראר"( )מס'  ,(96אשר "נהרג בעת מילוי חובתו הג'האדית" )הבלוג של כרכ16 ,
בספטמבר (2011
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