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ג'בהת אלנצרה )"חזית התמיכה"( :ארגון ג'האדיסטי-סלפי המשתייך
לאלקאעדה ,אשר ממלא תפקיד חשוב בקרב ארגוני המורדים בסוריה .הארגון
חותר להפיל את משטר אסד ולהקים ח'ליפות אסלאמית בסוריה-רבתי,
שתהפוך למוקד אזורי ובינלאומי לטרור וחתרנות.

סמל ג'בהת אלנצרה )"חזית התמיכה"( או בשמה המלא" :חזית התמיכה לתושבי אלשאם )סוריה-רבתי(" .ברקע
נראים מפת סוריה ,סמל הסהר האסלאמי ודמותו של לוחם ג'האד )(almadenahnews.com

עיקרי העבודה
התבססות שלוחות אלקאעדה בסוריה
 .1במהלך מלחמת האזרחים בסוריה התבססו שתי שלוחות של אלקאעדה בקרב ארגוני המורדים,
הנלחמים להפלת משטר בשאר אלאסד .הבולטת מביניהן הינה ג'בהת אלנצרה )"חזית התמיכה"(,
הכפופה כיום ישירות למנהיג אלקאעדה אימן אלט'ואהרי .לצידה פועל ארגון בשם "המדינה
האסלאמית בעיראק ובאלשאם" ,הכפוף לארגון אלקאעדה בעיראק .בנוסף לכך פועלים בסוריה
ארגונים צבאיים ג'האדיסטים-סלפים ,שלא בהכרח מזדהים עם אלקאעדה .מספר הפעילים בשתי
שלוחות אלקאעדה בסוריה נאמד ב 7,000-6,000-איש ולהערכתנו הוא נמצא במגמת עליה.
 .2מבין שתי השלוחות של אלקאעדה בסוריה ,ג'בהת אלנצרה הינו הארגון הבולט ובו מתמקדת
עבודת מחקר זאת .1על הקמת הארגון הוכרז הוכרז בסוף ינואר  ,2012כעשרה חודשים לאחר פרוץ
ההתקוממות בסוריה .בראשית דרכו פעל הארגון כשלוחה של "המדינה האסלאמית בעיראק" ,מסגרת-
 1שמו המלא של הארגון :ג'בהת אלנצרה לאהל אלשאם )"חזית התמיכה בתושבי אלשאם )סוריה-רבתי(" .את המילה
אלשאם ניתן לתרגם כסוריה או כסוריה-רבתי .מכיוון שתפיסתה של ג'בהת אלנצרה הינה אסלאמית גלובלית ומטרותיה חורגות
מעבר לסוריה ראוי לתרגם את המונח אלשאם כסוריה-רבתי .הארגון נקרא בקיצור ג'בהת אלנצרה )"חזית התמיכה"( ובשם
זה יעשה שימוש בעבודה זאת .בהמשך העבודה תנותח משמעות מרכיבי שמו של הארגון.
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על המשויכת לארגון אלקאעדה בעיראק .2על מנת לתת לכך תוקף פורמאלי הודיע אבו בכר
אלבע'דאדי ,מנהיג אלקאעדה בעיראק )אפריל  ,(2013על איחוד שני הארגונים .לארגון אחד בשם
"המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם" .אולם הודעתו לא כובדה ע"י ג'בהת אלנצרה והיא בוטלה
באופן פורמאלי )יוני  (2013ע"י אימן אלט'ואהרי ,מנהיג ארגון אלקאעדה ,שקבע ,כי ג'בהת
אלנצרה היא שלוחתו הרשמית בסוריה .כפועל יוצא מכך חל למעשה פילוג בקרב שתי שלוחות
אלקאעדה בסוריה וכיום פועלים בסוריה שני ארגונים מתחרים המסוכסכים זה עם זה.
 .3מבחינה אידיאולוגית מזדהה ג'בהת אלנצרה עם האידיאולוגיה הג'האדיסטית סלפית של ארגון
אלקאעדה .הוא חותר להקים ח'ליפות אסלאמית בסוריה-רבתי )אלאשאם הכולל את שטח סוריה,
לבנון ,ירדן ישראל והשטחים הפלסטינים( ,אשר בה תושלט ההלכה האסלאמית )השריעה( .ג'בהת
אלנצרה עוין למערב ולישראל ,שולל את ערכי המערב )דמוקרטיה ,פלורליזם ,חופש הפולחן( וכפועל
יוצא מכך מתנגד לכל התערבות מערבית או בינלאומית במלחמת האזרחים בסוריה .ג'בהת אלנצרה
עוין גם את עדות המיעוט בסוריה ,בדגש על העלוים והשיעים ,הנתפסים על ידו ככופרים .הוא מבליט
את הג'האד כדרך הפעולה הנבחרת להפלת המשטר הסורי וליישום שאר מטרותיו ורואה בו חובה
אישית של כל מוסלמי )בהשראת עבדאללה עזאם ,מורהו האידיאולוגי של בן לאדן(.
 .4ג'בהת אלנצרה ,נציג אלקאעדה בסוריה ,ו"המדינה האסלאמית בעיראק ואלשאם" ,הפועל בניגוד
להנחיית אימן אלט'ואהרי ,חותרים )כל אחד בנפרד( לקידום אסטרטגייה ארוכת טווח רב-שלבית:
השלב הראשון של פעילותם מיועד להשיג אחיזה איתנה בקרב קבוצות המורדים ולבסס בסוריה
תשתית ג'האדיסטית איתנה ,שתסייע להפלת משטרו של בשאר אסד .זאת בשיתוף פעולה )ולו גם
חלקי ומזדמן( עם קבוצות מורדים אחרות בדגש על קבוצות בעלות אופי אסלאמי .בשלב השני שואפים
השניים ,להשתלט על המשטר הסורי החדש שיקום ע"י איחוד כל הכוחות הג'האדיסטים -סלפים
הפועלים בדמשק ,או לפחות להשיג השפעה רבה עליו .בתפיסתם ,המשטר הג'האדיסטי ,שיקום
בדמשק )או כל משטר אחר שלג'האדיסטים תהיה השפעה עליו( ,יחתור להקים ח'ליפות אסלאמיות
בסוריה-רבתי ,אשר תהווה שלוחה קדמית של אלקאעדה והג'האד העולמי בלב ליבו של המזרח
התיכון .שלוחה זאת של אלקאעדה תנהל מערכת טרור נגד ישראל מחזית רמת הגולן" ,תייצא"
טרור למדינות המערב ולמדינות נוספות ברחבי העולם ,ותהווה מוקד חתרנות וטרור אסלאמיים
נגד מדינות ערביות ומוסלמיות פרו-מערביות.

הערכת היכולות הצבאיות של ג'בהת אלנצרה
 .5ג'בהת אלנצרה הינו הארגון הבולט מבין כמה ארגונים ג'האדיסטים סלפים הנוטלים חלק פעיל
במלחמת האזרחים בסוריה .בראשו עומד מנהיג ,שתוארו "אמיר" )נסיך( ,תואר המקובל בארגונים
ג'האדיסטים בני זמננו .משמעותו של תואר זה הינה שהמנהיג מהווה דמות פוליטית ודתית כאחת,
כפי שנקבע בראשית האסלאם .ל"אמיר" כפופים "אמירים" מקומיים ,במחוזות ובערים של סוריה
)לעיתים מכהנים מספר "אמירים" באותו מחוז( .הגוף העליון של ג'בהת אלנצרה נקרא מג'לס שורא
אלמג'האדין )המועצה המייעצת של לוחמי הג'האד או בקיצור מועצת השורא( .בהנהגת-העל של ג'בהת
" 2המדינה האסלאמית בעיראק" הינה מסגרת-על של ארגונים ג'האדיסטים סלפים ,בראשות ארגון אלקאעדה בעיראק.
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אלנצרה מצויים גופי מטה יעודיים ופעילים העוסקים במבצעים ,גיוס כספים ,רכש אמצעי לחימה
והברחתם לסוריה ,ענייני דת ,הסברה וקשרי חוץ .הנהגת ג'בהת אלנצרה מפעילה מסגרות צבאיות
במחוזות השונים )יחידות צבאיות המכונות לרוב "גדודים" ו"פלוגות"( .לצידן פועלות מערכות ממשליות,
הלכתיות והסברתיות ,שפעילותן נועדה להדק את השפעתה של ג'בהת אלנצרה על התושבים,
לרכוש את אמונם ולמלא את "החלל הריק" שנוצר עם הסתלקות הממשל הסורי מאזורים נרחבים
של סוריה.
 .6מנהיג ארגון ג'בהת אלנצרה הינו פעיל שטח בכיר ,שכינויו אבו מחמד אלג'ולאני )באשר לשמו
האמיתי קיימות גרסאות סותרות ,לא מאומתות( .המדובר בפעיל ,שמוצאו כנראה מסוריה )מרמת
הגולן?( ,שצבר ניסיון מבצעי בעיראק בלחימה נגד ארה"ב ובעלות בריתה ,אשר בעבר נמנה על תומכי
אבו מצעב אלזרקאוי ,שעמד בראש לוחמי הג'האד )המג'אהדין( ,שנשלחו לעיראק מטעם אלקאעדה
בעקבות הפלישה האמריקאית )מרץ  .(2003אבו מחמד אלג'ולאני נשלח לסוריה ע"י אלקאעדה עיראק
על מנת להקים בה את ג'בהת אלנצרה .בצמרת הפיקוד של ג'בהת אלנצרה בולטים פעילי אלקאעדה
נוספים ,שרכשו גם הם ניסיון מבצעי בעיראק ,בנוסף לכך לוחמים בשורות הארגון אלפי פעילים
ג'האדיסטים ממדינות ערביות/מוסלמיות )בקרבם בולטים פעילים מסוריה ,לוב ,תוניסיה ,צ'צ'ניה,
סעודיה ומצרים( ומאות פעילים ממדינות המערב )בקרבם בולטים  600-500פעילים ממדינות אירופה
בדגש על צרפת ובריטניה( .השורדים שבהם צפויים לחזור למדינות מוצאם לאחר תקופה של לחימה
בסוריה )מספר הפעילים הזרים בסוריה נאמד כיום

בכ ,5,000-מרביתם פועלים במסגרת ג'בהת

אלנצרה(.
 .7ג'בהת אלנצרה פרסם מאות קבלות אחריות על פיגועים שביצע .מוקדי פעילות הצבאית של
ג'בהת אלנצרה ושל המדינה האסלאמית בעיראק ואלשאם הינם מרחב דמשק ואזורי צפון סוריה
ומזרחה )חלב ,חמץ ,חמאה ,אדלב ודיר אלזור( .כמו כן מנהל ארגון ג'בהת אלנצרה פעילות צבאית
אינטנסיבית באזור דרעא ,שבדרום סוריה ,המקום בו החלה ההתקוממות נגד משטר אסד .בכמה
ממחוזות צפון סוריה ומזרחה נהנה הארגון ממידה רבה של שליטה/השפעה על האוכלוסיה המקומית
)בשיתוף פעולה עם ארגונים אסלאמיים נוספים( .לעומת זאת באזורי החוף ,שבהם מתגוררת אוכלוסיה
עלוית )טרטוס-לאד'קיה( ,או במחוז אלסוידא ,שבדרום סוריה ,אשר בו העדה הדרוזית היא הדומיננטית,
אין לג'בהת אלנצרה ולארגונים ג'האדיסטים נוספים נוכחות צבאית או ממשלית משמעותית .ג'בהת
אלנצרה מנסה להתבסס גם ברמת הגולן .התרשמותנו היא ,שבשלב זה אין לו עדיין שם אחיזה צבאית
משמעותית ,הגם שבמקרה אחד עלה בידו לבצע פיגוע התאבדות ,אשר פגע באזור זה בסמל שלטון
חשוב של המשטר הסורי )פיצוץ מבנה בעיירה סעסע ,שבו שכן ענף המודיעין הצבאי של מחוז
קניטרה(.
 .8במחוזות ,שצויינו לעיל מנהל ג'בהת אלנצרה מערכת גרילה וטרור נגד בסיסים ,מתקנים ואישים
המזוהים עם הצבא הסורי ועם המשטר הסורי )בעיקר כוחות צבא וביטחון ,מוסדות ממשל( .מטרת
פעילות זאת היא ליצור תוהו ובוהו בקרב המשטר ותומכיו ,לנתק בין אזורי שלטון שונים ,לפגוע
במשילותו של המשטר ותומכיו ,ולהקנות לג'בהת אלנצרה )ולקבוצות מורדים אחרות( שליטה על אזורים
טריטוריאליים נרחבים ,בעיקר בצפון סוריה ובמזרחה .לשם כך משתמש ג'בהת אלנצרה בטקטיקות
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לחימה מגוונות :פיצוץ מכוניות תופת ע"י מחבלים מתאבדים או בשלט רחוק; פיגועי התאבדות
באמצעות חגורות נפץ; תקיפת בסיסים ,מתקנים ושדות תעופה באמצעות ירי נשק קל ומרגמות; הפעלת
מטעני צד בצירי תנועה מרכזיים )דפוס פעולה בו "התמחו" פעילי הארגון בעיראק(; ותקיפת מחסומים
של כוחות הצבא והביטחון.
 .9פיגועי ההתאבדות שמבצע ג'בהת אלנצרה ,הם דפוס הפעולה המייחד אותו בסוריה )הארגון
קיבל אחריות על מרבית פיגועי ההתאבדות( .פעולות ההתאבדות ,ובעיקר אלו שבוצעו במוקדי השלטון
בדמשק ובחלב ,העניקו לג'בהת אלנצרה ”ערך מוסף" בהיבט המבצעי והכאיבו למשטר הסורי .עם
זאת ,פעולות אלה ,גם כאשר הצליחו ,יצרו עבור ג'בהת אלנצרה דימוי שלילי .שכן ,הן החריפו את
חששות מדינות המערב ומדינות ערביות\מוסלמיות מפני חדירת גורמי אלקאעדה לשורות המורדים
ופגעו במידת נכונותן לסייע למתנגדי המשטר הסורי .זאת ועוד ,פעולות ההתאבדות של ג'בהת אלנצרה
יש בהן כדי להרחיק מעליו חלקים מהציבור הסורי ,שכן הן לעיתים חסרות אבחנה ובחלק מהן נהרגו
אזרחים תמימים ,שנקלעו למקום הפיגוע .נראה ,כי דפוס פעולה זה "הושאל" מהמאבק בעיראק ,שמזה
שנים רבות מתאפיין בפעולות התאבדות המתבצעות ע"י אלקאעדה עיראק" ,ארגון האם" של ג'בהת
אלנצרה.
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ג'בהת אלנצרה וארגונים ג'האדיסטים-סלפים נוספים משתפים פעולה עם קבוצות מורדים בעלי

אופי אסלאמי ,לאו דווקא כאלו המזדהים עם תפיסת העולם של אלקאעדה .כמו כן מתקיימים שיתופי
פעולה אד-הוק בינם לבין צבא סוריה החופשי ,הארגון המוביל בלחימה נגד המשטר הסורי ,בעל
האופי הסורי-לאומי חילוני )אף כי משרתים בו רבים בעלי זהות אסלאמית מובהקת( .בכמה אזורים
קיים שיתוף פעולה צבאי בין ג'בהת אלנצרה למדינה האסלאמית בעיראק ואלשאם ,למרות היריבות
ביניהם .מנגד ,קיימים מתחים בין ג'בהת אלנצרה וארגונים ג'האדיסטים סלפים נוספים לבין צבא סוריה
החופשי שבכמה מקרים גלשו לידי תקריות אלימות .כמו כן קיימים מתחים בתוך הארגונים
הג'האדיסטים עצמם .בשלב זה ,כל עוד נמשכת הלחימה נגד המשטר הסורי האויב המשותף,
מעדיפים הצדדים השותפים למרידה להכיל את הניגודים הבסיסיים ולמנוע הפיכתם לעימות כולל.
ברם" ,ביום שאחרי" ,ואולי עוד לפני כן ,עלולים להתפתח בסוריה מאבקי שליטה אלימים על דמותו של
המשטר הסורי העתידי ,שבו ישחק ארגון ג'בהת אלנצרה תפקיד חשוב.

הסיוע האזרחי לאוכלוסיה הסורית
 .11אזורים רבים בצפון סוריה ובמזרחה ,שנפלו לידי ג'בהת אלנצרה וקבוצות מורדים אחרות הפכו
למה שמכונה "אזורים משוחררים" .ג'בהת אלנצרה מייחס חשיבות רבה לסיוע לתושבים ולביסוס
חלופה ממשלית באזורים הללו ,בהם המשטר הסורי אינו ריבון עוד .לשם ייעול הסיוע לתושבים
והפעלת השירותים הציבוריים הקים ג'בהת אלנצרה גופים יעודיים ,הפועלים במחוזות השונים .גופים
אלו עוסקים בחלוקת מזון ,בגדים ,שמיכות ומוצרי צריכה נוספים ובהפעלת מנגנוני משפט ,שיטור,
חינוך ,בריאות .כתבים מערביים ,שביקרו ב"אזורים המשוחררים" דיווחו במרבית המקרים על שביעות
רצון התושבים מהחזרת החיים הנורמליים לתיקנם ,לאחר שהמשטר הסורי קרס .אולם ,בכמה
מקומות ,החלו להשמע טרוניות מצד התושבים בעיקר בשל השלטת קוד התנהגות אסלאמי קשוח
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)הקפדה על לבוש צנוע של נשים ,למשל( ודפוסי התנהגות אכזריים )השתלטות על משאבים ,הוצאה
להורג של שבויים ,התעמרות בבני עדות מיעוט(.
 .12בצפון סוריה ובמזרחה עלה בידי ג'בהת אלנצרה ובעלות בריתו להשתלט על תשתיות
מדינתיות חיוניות :שדות וצינורות נפט וגז ,סכרים ,תחנות כוח לייצור חשמל וממגורות תבואה .ג'בהת
אלנצרה וקבוצות מורדים אחרות מפעילים תשתיות אלו ,לא אחת בהסכמות שקטות עם המשטר
הסורי )העברת נפט וגז לידי המשטר נגדו הן נלחמות תמורת תשלום( .הרווחים הכספיים מהפעלתם
)בעיקר מהפעלת שדות הנפט( מניבים לג'בהת אלנצרה הכנסות חודשיות גבוהות המסייעים לה
למימון תשלומי משכורות ,רכש אמצעי לחימה והושטת סיוע לאוכלוסיה.

הערכת הסיכונים הנשקפים לישראל ,למערב ולמדינות הערביות והמוסלמיות
הפרו-מערביות
 .13במהלך מלחמת האזרחים ,הפכה סוריה לאבן שואבת עבור פעילי אלקאעדה והג'האד העולמי,
ותהליך הגעת הפעילים אליה עודנו נמשך .פעילים ג'האדיסטים ,אשר הגיעו לסוריה מעיראק,
ממדינות ערביות\מוסלמיות נוספות וממדינות המערב ,חברו לפעילים מקומיים ,והקימו בה מסגרות
צבאיות ג'האדיסטיות .בקרבם בולטים ג'בהת אלנצרה והמדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם ,שני
ארגונים המשוייכים לאלקאעדה .חלק מהמתנדבים הצטרפו לצבא סוריה החופשי ולמסגרות צבאיות
אסלאמיות אחרות ,שאינן מזוהות עם אלקאעדה והג'האד העולמי .חלקם עברו ממסגרת-צבאית אחת
לשנייה והגיעו בסופו של דבר לארגונים הג'האדיסטים בעלי היכולות המבצעיות המשופרות וכוח
המשיכה האידיאולוגי .בשלב זה קשה להעריך כיצד תסתיים מלחמת האזרחים ,מה יהיה כוחם היחסי
של ג'בהת אלנצרה ושאר הארגונים הג'האדיסטים בקרב המורדים ,מה יהיה מאזן הכוחות בין הארגונים
המזוהים עם הג'האד העולמי לבין ארגונים סורים-לאומיים או סורים-אסלאמיים וכיצד ישפיעו אירועי
"הגל השני" של הטלטלה האזורית )מצרים( על כוחם של הארגונים השונים ועל ההתפתחויות במלחמת
האזרחים בסוריה.
 .14מכל מקום ,בעיתוי הנוכחי )קיץ  ,(2013ג'בהת אלנצרה ,המוגדר כארגון טרור ע"י ארה"ב וע"י
מספר מדינות אירופאיות ,הינו אחד הארגונים הבולטים בקרב המורדים ,שיכולותיו המבצעיות ומידת
השפעתו על האוכלוסייה נמצאים בקו עלייה .בשלב זה נותן הארגון עדיפות ללחימה נגד המשטר
הסורי עד להפלתו על פני השלטת ההלכה האסלאמית בסוריה גופא וקידום סדר היום הג'האדיסטי-
טרוריסטי ,האזורי והבינלאומי .לשם כך נוקט הארגון ,על פי רוב ,מדיניות פרגמאטית במסגרתה הוא
מנסה לחבור לארגוני מורדים נוספים )גם כאלו המסתייגים באופן מובהק מאלקאעדה( ,נמנע בדרך כלל
מלאכוף בכוח הזרוע את תפיסת העולם שלו על התושבים הסוריים באזורים שבתחומי שליטתו ,ומקדיש
מאמצים רבים לסיוע לאוכלוסיה המקומית ולמילוי הואקום השלטוני ,שנוצר ב"שטחים המשוחררים".
 .15אולם ,בטווח הבינוני והארוך צפוי ,שג'בהת אלנצרה וארגונים ג'האדיסטים סלפים נוספים ,ינסו
להשתלט על המהפכה הסורית )אם תצליח( בדרך להגשמת חזונם בדבר ח'ליפות אסלאמית
בסוריה רבתי .להערכתנו ,מימוש מטרת-על זאת עלול להתקל בקשיים רבים ,שהינם פועל יוצא
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מאופיה הפוליטי והחברתי של סוריה כמדינה רבת עדות ודתות ,ובעלת מסורת שלטונית
ואידיאולוגית של לאומיות ערבית או סורית חילונית .לכך ניתן להוסיף את הפיצול הרב הקיים בקרב
הקבוצות האסלאמיות הפועלות בסוריה ,גם בקרב אלו המזדהות עם אלקאעדה .כפועל יוצא מכך ניתן
להעריך ,כי סיכויי ג'בהת אלנצרה להשתלט על המהפכה הסורית ולהקים משטר סורי ,שיזוהה עם
ארגון אלקאעדה אינם גבוהים .אולם עם זאת אנו סבורים ,שיש ביכולת הארגון לצבור כוח ולהפוך
לשחקן מרכזי גם ב"יום שאחרי" ,שלא ניתן יהיה להתעלם ממנו ,ושקשה מאוד יהיה לדכאו.
 .16כבר כיום בולט ג'בהת אלנצרה בקרב קבוצות המורדים בשל יכולותיו הצבאיות והכספיות ,מערכת
פיקוד ושליטה טובה ומחויבות אידיאולוגית עמוקה יותר של פעיליו .לפיכך ,ג'בהת אלנצרה ,גם אם לא
ישתלט על המהפכה ,יהווה ,להערכתנו ,שחקן חשוב שיעצים את אופיו הדתי\עדתי של המרד ,יסייע
ליצירת חוסר יציבות מתמשך ויקשה על יכולת המשילות של כל משטר סורי שיהיה בשלטון )בין אם
יהא זה משטר אסד מוחלש או משטר שישען על קואליציה רופפת של ארגוני המורדים( .בתסריט
הסביר של משילות רופפת רבת שנים מצד המרכז השלטוני בדמשק עלול ארגון ג'בהת אלנצרה
לצאת מחוזק ובעל השפעה על הנעשה בסוריה .את מעמדו זה הוא ישאף לנצל לקידום מטרת-העל
שלו )ושל הנהגת אלקאעדה( :הפיכת סוריה לבסיס קדמי של אלקאעדה בלב ליבו של המזרח
התיכון ,ובקרבה גיאוגרפית לישראל ,לאירופה ,למדינות ערביות ומוסלמיות פרו-מערביות.
 .17תהליך התחזקות ג'בהת אלנצרה בסוריה )גם ללא תפיסת השלטון ו"השתלטות על המהפכה"(
טומן בחובו פוטנציאל של איומים ,אזוריים ובינלאומיים ,שעיקרם:
א .הפיכתם של סוריה ומדינות נוספות הגובלות עם ישראל למוקדי טרור של הג'האד
העולמי נגד ישראל:
 (1במישור האידיאולוגי אין מקום לקיומה של מדינת ישראל בראיית ג'בהת אלנצרה
והארגונים הג'האדיסטים האחרים .המדינה האסלאמית ,שתקום בגבולות סוריה-רבתי
)אלשאם( ,צפויה לכלול את סוריה ,ירדן ,לבנון ו"פלסטין" .בסרטון הראשון ,שהפיץ
הארגון לאחר הקמתו ,מופיעה תמונה של כיפת הסלע בירושלים ,שעליה מונפים דגל
ג'בהת אלנצרה ודגלי הג'האד העולמי .אימן אלט'ואהרי ,מנהיג אלקאעדה ,התבטא )12
בפברואר  ,(2012כי לאחר הפלת המשטר הסורי תהפוך סוריה לבסיס יציאה למלחמת
ג'האד ,שמטרתו "להקים מדינה ,אשר מגנה על אדמות המוסלמים ואשר שואפת לשחרר
את הגולן ולהמשך הג'האד עד שיונפו דגלי הניצחון מעל הרי ירושלים הכבושה".
פעילים נוספים של ג'בהת אלנצרה התבטאו באופן דומה.
 (2במישור המעשי צפוי ,כי ג'בהת אלנצרה ישאף להקים תשתית טרור מבצעית ברמת
הגולן ,בהמשך לתשתית הצבאית שהוא בונה עתה במרחב דרעא ,שבדרום סוריה.
להערכתנו בפעילות הטרוריסטית מרמת הגולן ישאפו להשתלב גם חזבאללה וארגוני
הטרור הפלסטינים ,למרות חילוקי הדעות המהותיים השוררים בינם לבין ג'בהת אלנצרה
ושאר ארגוני הג'האד העולמי .זאת ועוד ,להערכתנו ,ישאף ג'בהת אלנצרה לחבור
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להתארגנויות ג'האדיסטיות במדינות הגובלות עם ישראל ,על מנת לקדם מהן פעילות
טרור של הג'האד העולמי נגד ישראל כגון אנצאר בית אלמקדס בחצי האי סיני ,מועצת
השורא של לוחמי הקודש בקצווי ירושלים ברצועת עזה וגדודי עבדאללה עזאם
בלבנון .להערכתנו ,בפעילות הטרוריסטית מרמת הגולן ישאפו להשתלב גם חזבאללה
וארגוני הטרור הפלסטינים ,למרות חילוקי הדעות המהותיים השוררים בינם לבין ג'בהת
אלנצרה ושאר ארגוני הג'האד העולמי.

אימן אלט'ואהרי בסרטון מה 12-בפברואר  2012קורא להקים מדינה השואפת לשחרר את רמת הגולן ולבצע ג'האד נגד
ישראל "עד שיונפו דגלי הניצחון מעל הרי ירושלים הכבושה" )( youtube.com

ב .השתלטות על אמצעי לחימה מתקדמים של המשטר הסורי ובכלל זה נשק כימי :ג'בהת
אלנצרה וארגונים ג'האדיסטים אחרים עושים מאמץ מתמשך להשתלט על מאגרי נשק של
המשטר הסורי .ככל שיפחתו כוחו ומשילותו של השלטון המרכזי ,עלולים אמצעי לחימה של
צבא סוריה ,כולל אמצעים מתקדמים ,ליפול לידי הג'האדיסטים .כמו כן עלולים "להתגלגל"
לידיהם אמצעי לחימה המועברים לידי צבא סוריה החופשי וארגונים נוספים העומדים בקשר עם
המערב .3זאת ועוד ,ככל שיחלש המשטר הסורי ,עלולים מערכים של נשק כימי וביולוגי של
המשטר ליפול בידי ג'בהת אלנצרה וארגונים ג'האדיסטים אחרים .ארגונים אלה עלולים
לעשות בהם שימוש לצרכי טרור ,בהעדר שיקולים מרסנים המשפיעים על התנהלותם של
ארגוני טרור אחרים ,כמו חזבאללה או ארגוני הטרור הפלסטינים .זאת ועוד ,אמצעי לחימה,
שמקורם בסוריה ,עלולים לעבור לזירות אחרות של פעילות טרוריסטית על פי הדגם של לוב
)אמצעי לחימה שנבזזו ממחסני המשטר הלובי מצאו דרכם למוקדי פעילות טרוריסטית(.

 3שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב העלה חשש ,כי נשק המועבר לסוריה יפול לידי ג'בהת אלנצרה .לדבריו "jebhat al-nusra is
the most effective structure of the opposition and the majority of weapons, which: have been supplied to
 .Syria, will be distributed through this extremist organization. I'm Sure of this".למרות המגמתיות הברורה
בדבריו )הד לטקטיקה של המשטר הסורי להעצמת האיום הג'האדיסטי( דומה ,כי דברי לברוב משקפים חשש אמיתי ,שיש לו
על מה להתבסס )בין השאר על רקע פעילות יחידה צבאית של מתנדבים צ'צ'נים בקרב כוחות ג'בהת אלנצרה(.
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ג" .ייצוא טרור" למדינות המערב :לאחר שרכשו ניסיון מבצעי ומיומנויות לחימה בסוריה ,עלולים
הפעילים הג'האדיסטים להקים תשתיות טרור וליזום פעולות טרור במדיניות מוצאם .זאת,
בין אם ביוזמתם ובין אם בעקבות אכוונה של ג'בהת אלנצרה וארגונים ג'האדיסטים אחרים )מעין
חזרה על המודל של אפגניסטאן בשנות השמונים והתשעים של המאה הקודמת( .בשאר אסד
התייחס לאיום פוטנציאלי זה בראיון שהעניק לעיתון הגרמני 17) Frankfurter Allgemeine
ביוני  (2013בו הזהיר את האיחוד האירופי מפני הישנות התסריט של אפגניסטאן"If the :
Europeans supply weapons, Europe's backyard would become a terrorist
haven, and Europe would pay a price for this".
ד .מוקד אזורי של טרור וחתרנות :מרכז ג'האדיסטי בסוריה עלול ליצור סיכון עבור מדינות
ערביות או מוסלמיות פרו-מערביות .מדינות כגון ירדן ,סעודיה ,קטר ומצרים ,התומכות במרידה
נגד בשאר אסד ,עלולות למצוא עצמן "ביום שאחרי" כיעד לחתרנות ולטרור ,שמקורם בסוריה.4
ארגוני הג'האד העולמי הפועלים בסוריה עלולים לשתף פעולה עם ארגונים ג'האדיסטים
סלפים במדינות ערביות/מוסלמיות בחתרנות נגד המשטרים השונים .יודגש ,כי התחזקות
ג'בהת אלנצרה ושאר הארגונים הג'האדיסטים בסוריה ,והאופי העדתי המוסלמי-סוני המודגש של
לחימתם ,כבר החלו להקרין על לבנון ולעורר מתחים ואף תקריות אלימות בין סונים לשיעים
ברחבי העולם הערבי והמוסלמי.
 .18ארה"ב מודעת היטב לפוטנציאל הסיכונים הזה .ב 6-באוגוסט  2013העניק ,Michael Morell
סגן ראש ה CIA-היוצא ,ראיון לוול סטריט ג'ורנאל בו הגדיר את המשבר בסוריה כאיום המרכזי
)" ,("Top Threatשבפניו ניצבת כיום ארה"ב .הוא הזהיר ,כי התמוטטות המשטר הסורי ,לרבות
מערך הנשק הכימי ואמצעי הלחימה המתקדמים שברשותו ,עלול להוביל לכך ,שסוריה תהפוך למקלט
בטוח אשר יתפוס את מקומה של פקיסטאן .הוא הוסיף ,שלאלימות בסוריה יש פוטנציאל "לזלוג" גם
לשכנותיה :לבנון ,ירדן ועיראק ) 6 ,online.wsj.comבאוגוסט .(2013

הערות מתודולוגיות
 .19בעיה מתודולוגית מרכזית בכתיבת עבודה זאת הינה העדר פרספקטיבה היסטורית למלחמת
האזרחים הסורית .שכן ,כתיבת עבודה זאת הסתיימה בקיץ  ,2013בנקודת זמן בה מלחמת האזרחים
בסוריה עדיין ניטשת במלוא עוזה והיא עדיין רחוקה מהכרעה .בחינה מעמיקה יותר של ארגון ג'בהת
אלנצרה ,יכולותיו ,כוונותיו ,מקומו בסוריה "ביום שאחרי" וכן השפעתו על ישראל ,העולם הערבי ומדינות
המערב -כל אלו יהיו חייבים לשוב ולהיבחן בעתיד על רקע תוצאות מלחמת האזרחים וההתפתחויות
האזוריות והבינלאומיות .עם זאת ,כבר עתה ניתן להצביע על מהותו של הארגון ,על דפוסי הפעולה
שלו ועל מגוון סיכונים פוטנציאלים אזוריים ובינלאומיים הטמונים בו.

 4העיתון אלקדס אלערבי ,היוצא לאור בלונדון ,דיווח ,כי כוחות הביטחון הירדנים עוקבים בדריכות אחר הנעשה באזור העיר
מעאן ,שבדרום ירדן ,בשל ההערכות שג'האדיסטים ירדניים בעלי קשרים לחו"ל מסתירים שם נשק ותחמושת .בפשיטה,
שנערכה בביתו של תושב דרום ירדן מצאו כוחות הביטחון הירדנים אמצעי לחימהבאחד המבנים באזור ,לרבות רובים
ומקלעים 16 ,alquds.co.uk) .ביולי (2013

076-13

9
 .20הקושי הגדול בכתיבת מחקר שכזה הינו העדר מידע אמין ומפורט על שלוחות אלקאעדה
בסוריה ופעילותם לצד ארגוני המורדים .שכן ,הגורמים היריבים )תומכי המשטר הסורי ומתנגדיו(
נוהגים לפרסם ידיעות מוטות מניפולטיביות ,שנועדו לקדם את האינטרסים שלהם )כל צד טוען שידו
על העליונה וכל צד נוהג להכפיש את יריביו( .סיבה נוספת לכך טמונה באופיין של ג'בהת אלנצרה,
והמדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם .המדובר בארגונים סגורים ומבוזרים ,שיש להם יריבים רבים,
אשר מקפידים לשמור על חשאיות רבה ונמנעים לחשוף )גם בפני הפעילים שלהם( מידע על
מנהיגיהם ועל אופן התנהלותם.
 .21העבודה מתמקדת בג'בהת אלנצרה ,הארגון המשמעותי יותר מקרב שלוחות אלקאעדה הפועלות
בסוריה ,הממלא תפקיד חשוב בקרב ארגוני המורדים .אולם ,על מנת להשלים את התמונה ,התייחסנו
גם למדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם ,ולארגונים ג'האדיסטים סלפים נוספים ,אף כי ברמת פירוט
נמוכה יותר.
 .22העבודה מבוססת על ניתוח והצלבה של מידע ממקורות גלויים ,בדגש על פרסומים המזוהים עם
ג'בהת אלנצרה )סרטונים ,הודעות ,קבלת אחריות ,ראיונות עיתונאיים עם פעילי הארגון( .בנוסף לכך,
השתמשנו במידע אודות הארגון המופץ באתרי אינטרנט ובכלי תקשורת אחרים -סוריים ,ערביים
ומערביים )ראוי לציון אתר  ,Syria Commentהמפרסם מאמרים חשובים אודות מלחמת האזרחים
הסורית ומקומם של הארגונים הג'האדיסטים בה( .מידע מועיל מצאנו בדיווחי כתבים מערביים ולעיתים
ערביים ,אשר ביקרו באזורים ,שבשליטת ג'בהת אלנצרה ,בצפון סוריה ובמזרחה ,ודיווחו מהשטח על
פעילותם השלטונית של ג'בהת אלנצרה וארגוני מורדים נוספים ועל הלכי רוח בקרב האוכלוסיה על אף
מגבלות הסיקור שבכך.5
 .23בעבודת המחקר הסתייענו בכמה מחקרים ,שפורסמו בשנים  2013-2012ע"י מכוני מחקר
מערביים בולטים העוסקים באלקאעדה ובאסלאם הרדיקלי:
א ,Quilliam Foundation .מכון מחקר בריטי ,פרסם עבודת מחקר ,ככל הנראה באמצע
 ,2012שכותרתה"Jabhat al-Nusra: Jabhat al-Nusra li-ahl al-Sham min Mujahedi :
") al-Sham fi Sahat al-Jihad, A Strategic Briefingשם המחבר והתאריך אינם מוזכרים(.
ב ,The International Crisis Group .ארגון בינלאומי החותר להציע פתרונות לקונפליקטים
ברחבי העולם ,פרסם מחקר ב 12-באוקטובר  ,2012שכותרתו"Tentative JIHAD: Syria's :
) "FUNDAMENTALIST OPPOSITIONשם הכותב לא מצוין(.
ג , The International Center for the Study of Radicalizalim (ICSR). .מכון מחקר
בבריטניה )ב .(London, Kings College-במיוחד הסתייענו במאמריו של Aaron Y. Zelin
אודות הלוחמים הזרים בסוריה.
 5עם זאת ניתן להניח ,כי גם עיתונאים מערבים וערבים המבקרים באזורי השליטה של הג'האדיסטים נתונים למגבלות סיקור
ולעיתים אף מסכנים את חייהם .ב 22-באוגוסט  2013התפרסמה בניו יורק טיימס כתבה אודות צלם אמריקאי שנפל בשבי
ג'בהת אלנצרה ,עונה ע"י שוביו ,והצליח להימלט לאחר כ 7-חודשים .בכתבה נאמר כי במהלך  2013נחטפו או נעלמו 17
אזרחים מערביים בסוריה ,רובם מערביים.
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מבנה העבודה
עיקרי העבודה:
.1

התבססות שלוחות אלקאעדה בסוריה.

.2

הערכת היכולות הצבאיות של ג'בהת אלנצרה.

.3

הסיוע האזרחי לאוכלוסיה הסורית.

.4

הערכת הסיכונים הנשקפים לישראל ,למערב ולמדינות הערביות והמוסלמיות הפרו-ערביות.

.5

הערות מתודולוגיות.

פרק א' :נסיבות הקמת ג'בהת אלנצרה ושיתוף הפעולה שלה עם קבוצות מורדים אחרות:
.1

מאפיינים כלליים של מלחמת האזרחים בסוריה.

.2

התבססות פעילי אלקאעדה בסוריה בתקופה שקדמה להקמת ג'בהת אלנצרה.

.3

ההכרזה על הקמת ג'בהת אלנצרה ) 24בינואר .(2012

.4

הפיצול בין שלוחות אלקאעדה בסוריה ובעיראק.

.5

הקמת ארגון המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם והתבססותו כמתחרה לג'בהת

אלנצרה.
.6

שיתוף הפעולה בין ג'בהת אלנצרה וארגוני מורדים אסלאמיים:
א .מאפיינים כלליים.
ב .ארגונים אסלאמיים בולטים המקיימים שיתוף פעולה עם ג'בהת אלנצרה.
ג .הקמת מסגרות צבאיות משותפות בין ארגונים אסלאמיים בהשתתפות ג'בהת אלנצרה.

.7

היחסים בין ג'בהת אלנצרה לבין המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם.

.8

קשרי ג'בהת אלנצרה והמדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם עם צבא סוריה החופשי.

.9

העימות בין ג'בהת אלנצרה והמדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם לבין הכורדים.

פרק ב' :האידיאולוגיה של ג'בהת אלנצרה:
 .1מאפיינים כלליים.
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 .2ההזדהות האידיאולוגית של ג'בהת אלנצרה עם אלקאעדה.
 .3ההזדהות האידיאולוגית של המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם עם אלקאעדה.
 .4משמעות השם ג'בהת אלנצרה )חזית התמיכה(.
 .5סוריה רבתי כזירת מאבק היסטורית של האסלאם.
 .6מטרת-העל של ג'בהת אלנצרה.
 .7אופיה האנטי-מערבי של ג'בהת אלנצרה.
 .8העוינות לישראל.
 .9תפיסת הג'האד.
 .10תפיסת העולם ה"תכפירית" של ג'בהת אלנצרה ויישומה בשטח:
א .מאפיינים כלליים
ב.

העוינות לשיעים ולעלוים.

ג .פגיעה בנוצרים ובבני עדות אחרות ,ניתוץ פסלים ופגיעה במתקנים ובסמלים דתיים.
פרק ג' :מבנה ג'בהת אלנצרה ,הנהגתה ואופן תיפקודה:
.1

עוצמתה של ג'בהת אלנצרה ואזורי פריסתה.

.2

מבנה ג'בהת אלנצרה.

.3

הנהגת ג'בהת אלנצרה.

.4

בטחון ומודיעין.

.5

גיוס כספים.

.6

רכש אמצעי לחימה והברחתם לסוריה.

פרק ד' :ההרכב האנושי של ג'בהת אלנצרה:
 .1המתנדבים הזרים ומאפייניהם האישיים.
 .2אומדן מספרי של המתנדבים הזרים.
 .3פעילים זרים ,שנהרגו בסוריה.
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 .4פעילים מהעולם הערבי והמוסלמי.
 .5פעילים ממדינות המערב.
 .6הגיוס לג'בהת אלנצרה והכשרת המגויסים.
 .7אינדוקטרינציה והכשרה צבאית לילדים ולבני נוער.
פרק ה' :מאפייני הפעילות הצבאית של ג'בהת אלנצרה:
 .1אופי הלחימה -מאפיינים כלליים.
 .2פיצוץ מכוניות תופת באמצעות מחבלים מתאבדים.
 .3פיצוץ מכוניות תופת באמצעות שלט רחוק.
 .4פיצוץ אופנועי תופת.
 .5תקיפת שדות תעופה.
 .6תקיפת בסיסי הצבא הסורי בפריפריה.
 .7שימוש במטעני צד.
 .8תקיפת מעברי גבול.
 .9ירי רקטות.
 .10תקיפת מחסומים.
 .11הוצאה להורג של שבויים.
 .12פעילות ג'בהת אלנצרה בדרום סוריה:
א .מרחב דרעא.
ב .מרחב רמת הגולן.
 .13תגובת ג'בהת אלנצרה על השימוש של המשטר הסורי בנשק הכימי.
פרק ו' :מילוי הואקום השלטוני ע"י ג'בהת אלנצרה וארגונים ג'האדיסטים נוספים:
 .1מאפיינים כלליים.
 .2פעילותה הממשלית-אזרחית של ג'בהת אלנצרה באזורים שונים:
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א .מחוז אלרקה.
ב .מחוז חלב.
ג .מחוז דיר אלזור.
ד .מחוז אדלב.
ה .מחוז אלחסנה.
 .3ניהול שדות נפט וגז בצפון סוריה ובמזרחה.
פרק ז' :הפעילות התודעתית של ג'בהת אלנצרה:
 .1מאפיינים כלליים.
 .2כלי התקשורת של ג'בהת אלנצרה:
א .אלמנארה אלביצ'אא' )"הצריח הלבן"(.
ב .אתרי אינטרנט.
 .3מאפייני התנהלותה התקשורתית של ג'בהת אלנצרה:
א .מאפיינים כלליים.
ב .הטפה במסגדים.
ג .הפצת תקליטורים.
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פרק א' -נסיבות הקמת ג'בהת אלנצרה ומקומה בקרב קבוצות
המורדים
מאפיינים כלליים של מלחמת האזרחים בסוריה
 .1ברקע להקמת ג'בהת אלנצרה עמדה ההתקוממות בסוריה ,שפרצה במחצית מרץ  2011במחוז
דרעא ,האזור הכפרי-שבטי של דרום סוריה .מאז התפשטה ההתקוממות לכל רחבי סוריה והפכה
למלחמת אזרחים לכל דבר .במסגרתה מתנהלת מלחמת התשה ברחבי סוריה בין כוחות משטר
אסד )הנתמך ע"י איראן ,חזבאללה ורוסיה( לבין קואליציה הטרוגנית של מורדים )הנתמכת ע"י
ארה"ב והמערב וע"י תורכיה ,סעודיה ,קטר וירדן( .את מלחמת האזרחים בסוריה ניתן לראות בהקשר
הכולל של הטלטלה העזה הפוקדת את העולם הערבי ,אשר הביאה עד כה לסילוקם של שליטי
תוניסיה ,מצרים ,לוב ותימן.
 .2למעלה משנתיים לאחר פרוץ ההתקוממות ,ניתן לאפיין את סוריה כמדינה בהתפרקות ,למרות
שמשטרו של בשאר אסד מגלה יכולת הישרדות בלתי מבוטלת ובחודשים האחרונים הוא אף זכה
למספר הצלחות בלחימה נגד המורדים .מבחינת משילות המשטר אין להתייחס לסוריה כמדינה
שלמה ,באשר משטר אסד אינו שולט כיום על חלקים נרחבים במדינה .שליטתו מתמקדת בשני
מרחבים טריטוריאליים ,שהמשטר הסורי נותן להם עדיפות :מרחב דמשק-חמץ-חלב )שהמשטר
הסורי פועל לטיהורו מכוחות המורדים( ומרחב טרטוס-לאד'קיה ,שבמערב סוריה ,מעוזה של
העדה העלוית .משטר אסד פועל לביסוס שליטתו במרחבים אלה ונלחם ב"מדינת המורדים",
השולטים על כשני שליש מהשטח המאוכלס של סוריה.6
 .3האוכלוסייה הסורית ,הלכודה בין הצדדים היריבים ,סובלת ממציאות קשה של אנרכיה גוברת,
משבר כלכלי וחברתי וואקום ממשלי ,המנוצלים היטב על ג'בהת אלנצרה ושאר ארגוני הג'האד
העולמי לשם התבססות בשטח .על פי הערכות שונות גבתה עד כה הלחימה בסוריה מחיר
למעלה מ 100,000-הרוגים .על פי דו"ח ,המשרד לזכויות אדם של האו"מ ) 3ביוני  ,(2013נהרגו
לפחות  92,901אנשים ,עד לסוף אפריל  2013ומאז גדל מספר ההרוגים .על פי הדו"ח חלה מאז
נובמבר  2012חלה עלייה דרמטית במספר ההרוגים באזורים הכפריים של דמשק וחלב ,שם פועל
המשטר לביסוס שליטתו ) .(www.un.orgעל פי מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם ,מאז תחילת
ההתקוממות ,תועדו  106,423הרוגים ,כמחציתם אזרחים )אלשרק אלאוסט 11 ,באוגוסט .(2013
בנוסף לכך ,על פי נתוני האו"מ ,נמלטו מסוריה  1,773,586תושבים .הפליטים הללו מצאו מקלט
בירדן ) ,(487,000תורכיה ) ,(413,000עיראק ) ,(161,000לבנון ) ,(608,000ומדינות ערביות
נוספות ) ,data.unhcr.orgנכון לאמצע יולי .(2013
 .4קבוצות המורדים הלוחמות נגד המשטר הסורי ,המונות כ 100,000-אנשים ,מתאפיינות
בפלגנות ובפיצול ,על רקע אידיאולוגי ,דתי\עדתי או אזורי\מקומי .חלק מהקבוצות הללו הינו בעל
 6מתוך הרצאת ראש אמ"ן ,אלוף אביב כוכבי ,בכנס הרצליה ה 13-של המרכז הבינתחומי ) 14במרץ  .(2013על פי אחמד
אלג'רבא ראש "הקואליציה הלאומית הסורית"" ,צבא סוריה החופשי" שולט על כמעט חצי משטחה של סוריה )אלחיאת18 ,
באוגוסט .(2013
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אידיאולוגיה סורית-לאומית ,אחרות בעלות אופי אסלאמיסטי )ברמות שונות של אסלאם הנחשב מתון
או קיצוני( ,אחרות בעלות גוון שבטי\חמולתי ואחרות בעלות זהות סלפית-ג'האדיסטית )בקרבן בולטת
ג'בהת אלנצרה( .בשל הפיצול הרב ביניהם ,הפוגע באפקטיביות של הלחימה וביכולת המורדים לקבל
סיוע ערבי ומערבי ,עלה בקרבם של המורדים הצורך ללכד את השורות ולהקים מסגרות-על ,שתובלנה
את המרד .תחת חסות מדינות ערביות ומערביות הוקמו "הקואליציה הלאומית הסורית" )ה,SNC-
בראשות אחמד אלג'רבא( ו"צבא סוריה החופשי" )ה ,FSA-בראשות האלוף סלים אדריס( .אולם,
תיפקודם של גופים אלו לוקה בחסר ,הם מוגבלים בהשפעתם על קבוצות המורדים ועל הקורה
בשטח ובקרבם מתחוללים מידי פעם סכסוכים פנימיים הגולשים לעימותים אלימים בהם נוטל חלק גם
ג'בהת אלנצרה.
 .5עיקר הלחימה מתנהל כיום )קיץ  (2013בפרברי העיר דמשק ,באזור הכפרי שלה ובערים חמץ
וחלב והמרחב הכפרי שלהם .כמו כן מתנהלת לחימה בדרום סוריה )מרחב דרעא( ,וברמת הגולן
)מרמת הגולן "זלגה" הלחימה מספר פעמים לשטח ישראל ,הגם שלא ע"י פעילי ג'בהת אלנצרה(.
ג'בהת אלנצרה נוטל חלק פעיל ,לצד שאר קבוצות המורדים ,במוקדי הלחימה השונים בדגש על מרחב
דמשק ואזורי חלב וחמץ .למרות שבחודשים האחרונים נוחל המשטר הסורי הצלחות ,נראה שמלחמת
ההתשה המתנהלת בינו לבין המורדים עדיין רחוקה מהכרעה.

התבססות פעילי אלקאעדה בסוריה בתקופה שקדמה להקמת ג'בהת אלנצרה
 .6על-פי מכון המחקר הבריטי קוויליאם ,התשתית להקמת התארגנות ג'האדיסטית בסוריה החלה
להיבנות כבר בשנת  .2000אבו מצעב אלזרקאוי ,לימים מייסד שלוחת ארגון אלקאעדה בעיראק,
שיגר באותה שנה מספר פעילים לסוריה וללבנון ,שפעלו עימו באפגניסטאן .פעילים אלה הקימו "בתי
הארחה" בסוריה וגייסו באמצעותם פעילים ללחימה בעיראק .במהלך הלחימה נגד ארה"ב ובעלות
בריתה בעיראק שימשה סוריה תחנת מעבר לזרם פעילים ג'האדיסטים ערביים ומוסלמים ,שעשו
דרכם לזירת הלחימה העיראקית.
 .7עם פרוץ ההתקוממות בסוריה במרץ  ,2011החליט ארגון אלקאעדה בעיראק )"המדינה
האסלאמית בעיראק"( לשגר לסוריה פעילי ג'האד סוריים ועיראקיים בעלי מיומנויות בלוחמת
גרילה .בראשית דרכה היה איפא ג'בהת אלנצרה קשור בטבורו לארגון אלקאעדה בעיראק ,אולם,
בהמשך הוא הגדיר את עצמו )גם בשמו( כארגון אוטונומי והעמיק את קשריו הישירים עם הנהגת
אלקאעדה בראשות אלט'ואהרי עד שהפך באופן פורמאלי לשלוחה של אלקאעדה.
 .8על-פי מכון קוויליאם קיימו בכירי ג'בהת אלנצרה מספר מפגשים בין אוקטובר  2011לינואר
 2012בפרברי דמשק ובחמץ .בפגישות הללו הוחלט להקים ארגון ג'האדיסטי ,שיצטרף לשורות
המורדים .מטרתו של ארגון זה תהיה הקמת מדינה אסלאמית בסוריה וכינון ח'ליפות בסוריה-רבתי
)בלאד אלשאם( .כמו כן הוחלט לבנות תשתית צבאית לארגון ,לנצל הזדמנויות כדי לאגור נשק,
לאמן מתגייסים חדשים ולחזק בסוריה את התודעה בדבר אופיה האסלאמי של הלחימה נגד המשטר
הסורי.
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ההכרזה על הקמת ג'בהת אלנצרה ) 24בינואר (2012
 .9ב 24-בינואר  ,2012כשנה לאחר פרוץ המרידה ,הפיץ ארגון ג'בהת אלנצרה סרטון בו הודיע אבו
מחמד אלג'ולאני ,מנהיגו ,על הקמת ג'בהת אלנצרה ועל ניהול ג'האד נגד המשטר הסורי )בסרטון
זה ,כמו גם בסרטונים דומים ,שהופצו לאחר מכן מטעם הארגון נשמע קולו של אלג'ולאני ,אך דמותו
לא הופיעה( .לדבריו ,הפלת משטרו של אסד תהווה רק מחצית המאבק ,שכן היעד הסופי הינו
יישום ההלכה האסלאמית )השריעה( והתאגדות תחת דגל האסלאם .הוא טען ,כי הסתייעות
המורדים בגורמים מערביים כדי להפיל את המשטר הסורי היא פשע ,שאללה לא ימחל עליו
בציינו ,כי המערב וארצות-הברית שותפים לפשעי משטר הבעת' הסורי .אלג'ולאני תאר את המשטר
התורכי ככלי -שרת בידי המשטר האמריקאי ,למרות שהמשטר התורכי מתיימר להיות אסלאמי .הוא
הביע התנגדות ליוזמת הליגה הערבית לפתרון המשבר הסורי ותקף בחריפות את האיראנים,
השואפים לדבריו "לחדש את ימי האימפריה הפרסית" .הסרטון לווה בצילומים של פעילי הארגון
באזורי לחימה שונים בסוריה )דמשק ,חמאת ,מיאדין ,אדלב ,אבו כמאל ,דרעא ,דיר אלזור(.

תמונות מתוך הסרטון על הקמת ג'בהת אלנצרה )יוטיוב(

קבוצת חמושים רעולי-פנים נושאים רובי-סער .ברקע
נשמעים שירים המהללים את הג'האד ,כמקובל
בסרטונים המופקים על-ידי קבוצות ג'האדיסטיות

רעול הפנים )במרכז( מקריא הודעה לפיה "גדוד
האמת" ]כתיבת אלחק ,ככל הנראה גוף הפועל
במסגרת ג'בהת אלנצרה[ מאזור אדלב מסייע
לתושבי סוריה בג'האד להפלת משטרו הרודני של
בשאר אלאסד .בפינה הימנית למעלה נראה )בצהוב(
לוגו "הצריח הלבן" -הגוף התקשורתי העיקרי של
ג'בהת אלנצרה

076-13

17

רעול פנים פונה לבשאר אלאסד במילים" :אל הרודן של
סוריה ,בשאר ,דע לך ,אויב אללה .... ,לפניך ]ניצבים[
חיילים טובים משלך ,השואפים אל המוות כפי שאתם
שואפים לחיות"....

בתחילת הסרטון על הקמת ג'בהת אלנצרה מופיעה
תמונה של כיפת הסלע ,שעליה מונף דגל הארגון
)למעלה מימין( ודגלי הג'האד העולמי )דגלים שחורים
עם כיתוב ה"שהאדה"(

הפיצול בין שלוחות אלקאעדה בסוריה ובעיראק
 .10בין שלוחות אלקאעדה בעיראק ובסוריה קיים פיצול ושתיהן פועלות בסוריה כארגונים
מתחרים ולעיתים אף עוינים .ארגון ג'בהת אלנצרה הוקם בסוריה ע"י שלוחת אלקאעדה בעיראק
ונוהל על ידה בראשית הדרך .נראה ,כי האמיר הסורי ,אבו מחמד אלג'ולאני ,קיבל הוראותיו מאמיר
אלקאעדה בעיראק ,אבו בכר אלבע'דאדי ,שבפועל שלט על שלוחות אלקאעדה בעיראק בסוריה .ככל
הנראה ,על מנת לתת גוון פורמאלי לשליטתו על שלוחת אלקאעדה בסוריה ,פרסם אבו בכר
אלבע'דאדי ב 9-באפריל  ,2013קלטת שמע בה הודיע על איחוד הארגונים בעיראק ובסוריה תחת
הכותרת "המדינה האסלאמית בעיראק ואלשאם" ).(youtube.com
 .11עם זאת ,יום לאחר הודעת אלבע'דאדי ) 10באפריל  (2013הזדרז אבו מחמד אלג'ולאני,
אמיר שלוחת אלקאעדה בסוריה ,להישבע אמונים לאימן אלט'ואהרי ,מנהיג אלקאעדה .אימן
אלט'ואהרי ,שנאלץ לנקוט עמדה נוכח מאבקי הכוח בין שתי השלוחות ,הודיע ב 10-ביוני  2013על
ביטול האיחוד בין ג'בהת אלנצרה לשלוחת אלקאעדה בעיראק .באיגרת ,ששיגר לפעילי ג'בהת
אלנצרה בסוריה טען אלט'ואהרי ,כי אבו בכר אלבע'דאדי טעה כאשר הכריז על האיחוד "ללא אישורנו,
בלי שנועץ בנו ,ובלי שהודיע לנו" .לפיכך ,אלט'ואהרי קרא לשתי השלוחות לשתף פעולה ביניהן
"ולהפסיק כל התקפה מילולית או פיזית נגד הצד האחר" ) 10 ,annaharביוני  ,2013המצטט איגרת
שאותה השיג ערוץ אלג'זירה "ממקורות מהימנים" בסוריה(.
 .12באיגרת ,ששיגר לג'בהת אלנצרה ,הכיר אלט'ואהרי בארגון כשלוחה של אלקאעדה בסוריה,
שאינה כפופה לשלוחה בעיראק ,ובכך הכריע למעשה במחלוקת שבין השתיים .אולם ,החלטתו
לא יישבה את הסכסוך אלא להיפך ,היא גרמה להחרפת המחלוקות ,שבין תומכי אלג'ולאני
לתומכי אלבע'דאדי בסוריה ,לפילוגים ביניהם ולהחלשת שניהם )לפחות באופן זמני( .מחלוקות אלו
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הציבו גם אתגר פיקודי בפני אלט'ואהרי .שכן הנהגת שלוחת אלקאעדה בעיראק ,תחת הנהגת אבו
בכר אלבע'דאדי ,סרבה ,באופן פומבי ,להישמע להוראת אלט'ואהרי .אבו בכר אלבע'דאדי דחה את
פסיקת אלט'ואהרי ,הביע ספק באשר לאוטנטיות שלה ,ועמד על המשך קיומה של המדינה
האסלאמית בעיראק ואלשאם כישות פוליטית אוטונומית ,המבטאת את מאמצי הג'האד המשותפים
בעיראק ובסוריה.7
.13

התרסה נוספת כלפי אימן אלט'ואהרי באה לידי ביטוי בהודעה של אבו מחמד אלעדנאני

אלשאמי ,הדובר הרשמי של המדינה האסלאמית של עיראק .בהודעה ,שפורסמה ב 19-ביוני 2013
)יוטיוב( ,הביע אלעדנאני מורת רוח מהחלטת אלט'ואהרי לבטל את האיחוד בין שתי שלוחות
אלקאעדה והביע את נחישות שלוחת אלקאעדה בעיראק להמשיך ולפעול בסוריה ,לצד ג'בהת
אלנצרה .בהמשך ,ציין אלשאמי ,כי הפיצול שנוצר בין לוחמי הג'האד בסוריה ,בעקבות דברי
אלט'ואהרי ,פגע באחדות ובלכידות לוחמי הג'האד .שכן ,חלקם חזר לעיראק ,חלקם ספון בביתו כדי
להימנע ממלחמת אחים וחלקם הצטרף לקבוצות מורדים אחרות .בינתיים דומה ,כי פג ההלם
הראשוני ושני הארגונים מבססים עצמם כארגונים עצמאיים בזירות הלחימה בסוריה.
.14

בהמשך נתן אבו מחמד אלעדנאני נימוק אידיאולוגי לסירוב שלוחת אלקאעדה בעיראק למלא

אחר הוראת אלט'ואהרי .לדבריו ,האסלאם אינו מכיר בגבולות המלאכותיים ,שנקבעו בהסכם
סייקס פיקו )משנת  .(1916לפיכך ,חלוקת המדינה האסלאמית של עיראק ואלשאם לשני ארגונים,
האחד עיראקי והשני סורי" ,סותרת את התפיסה שלנו ואת אמונתנו" .אלעדנאני סיים הודעתו במילים:
"אף אחד לא ימנע מאיתנו לסייע לאחים שלנו בסוריה ,להילחם בנצירים ]קרי ,בעלוים[ ולקיים את
הג'האד; אף אחד לא ימנע מאיתנו מלהישאר בסוריה .אדמות סוריה ועיראק ישארו זירה אחת ,חזית
אחת ,שגבולות אינם מפרידים ביניהם" )יוטיוב 19 ,ביוני .(2013

הקמת ארגון המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם והתבססותה כמתחרה
לג'בהת אלנצרה
.15

בעקבות ההתפתחויות הללו התפצלה תשתית ארגון אלקאעדה בסוריה לשני ארגונים

מתחרים:
א .ג'בהת אלנצרה ,בראשות אבו מחמד אלג'ולאני ,הארגון הבכיר והדומיננטי שבין השניים .ארגון
זה מוכר באופן פורמאלי ע"י אימן אלט'ואהרי כשלוחה של אלקאעדה בסוריה.
ב .המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם ,8בפיקודו של אבו בכר אלבע'דאדי ,המופעל כשלוחה
הסורית של אלקאעדה בעיראק .ארגון זה ,שאימץ לעצמו דפוסי התנהגות נוקשים יותר ,הפך
למתחרה לג'בהת אלנצרה ובין השניים מתנהלים מאבקי כוח.

 7ראו מאמר ב Syria Comment -מאת אימן ג'ואד אלתמימי ) 13ביולי "Where does Jabhat al-Nusra end, :(2013
"?) .and the Islamic state of Iraq and ash-sham beginsלהלן  .(July 13 2013 ,Syria Commentראו גם דו"ח ממר"י
מס'  983מה 18-ביוני "Jabhat Al-Nusra and Al-Qaeda in Iraq Squabble Over Leadership of Jihad In :2013
."Syria
 8באנגלית.The Islamic State of Iraq and Al-Sham (isis) :
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 .16במחצית השנייה של אוגוסט  2013נמסר ,כי אבו מחמד אלעדאני אלעדנאני ,דובר המדינה
האסלאמית בעיראק ובאלשאם ,מונה ע"י אבו בכר אלבע'דאדי למנהיג הארגון בסוריה .כלי תקשורת
איראניים וערביים דיווחו כי אבו מחמד אלעדנאני הינו סורי מאדלב ,קיצוני בדעותיו ,הזוכה לאמון רב
מצידו של אבו בכר אלבע'דאדי )ערוץ אלעאלם ,איראן 17 ,באוגוסט  .9(2013בסיס התמיכה העיקרי
במדינה האסלאמית הינו בצפון סוריה ,בדגש על מחוזות חלב ורקה ) Policy Watch, September
.(10,2013

אבו מחמד אלעדנאני ,דובר המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם ,אשר מונה למנהיג הארגון )ערוץ אלעאלם באיראן,
 17באוגוסט (2013

.17

תהליך פיצול תשתית אלקאעדה בסוריה לשני ארגונים מתחרים לווה גם בהקמת מערכות

צבאיות-מבצעיות נפרדות לכל אחד מהם .עד מהרה החלה המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם
לבצע פעולות צבאיות באופן עצמאי .הפעולה הראשונה שעליה קיבלה אחריות המדינה האסלאמית
בעיראק ובאלשאם הייתה תקיפת מעבר גבול בין סוריה לעיראק ) 4במרץ  (2013והריגתם של 48
חיילים סוריים ותשעה שומרים עיראקים ) Aazon Y. Zelin: "Al-Qaeda in Iraq Enters the
.(Syrian Conflict", Al-Wasat, March 11, 2013
.18

בהמשך הרחיבה המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם את פעילותה הצבאית לאזורים

נוספים בצפון סוריה .כך ,למשל ,ב 17-ביוני  2013פורסם סרטון וידאו מטעם המדינה האסלאמית
בעיראק ואלשאם ,המתעד פיגוע התאבדות בחלב באמצעות מכונית תופת ,שהתפוצצה במתחם
כוחות המשטר ) .(Youtube.comב 17-ביוני פורסמה ידיעה נוספת לפיה המדינה האסלאמית של
עיראק ואלשאם תקפה טנקים סוריים באזור חלב באמצעות מרגמות ) .(halabnews.comקודם לכן,
ב 15-במאי  ,2013פורסם סרטון המתעד הוצאה להורג של שלושה מאנשי משטרו של אסד בעיר
אלרקה שבצפון סוריה ע"י פעילי המדינה האסלאמית בעיראק ואלשאם ) .(Youtube.comב 10-ביוני

 9הידיעה פורסמה באתרי תקשורת נוספים ובהם  :אתר אבנא האיראני 19 ,באוגוסט  ;2013ערוץ הטלביזיה עשתאר בעיראק,
 18באוגוסט  ;2013אתר מידל איסט פנורמא 16 ,באוגוסט .2013

076-13

20
 2013פורסם ביוטיוב ,כי שלושה פעילי המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם הוציאו להורג ילד,
שמכר מים בעיר חלב ,בטענה שהביע זלזול בנביא מחמד.

הוצאה להורג של ילד ,שבוצעה במרכז העיר אלרקה .בסרטון ,שהועלה ביוטיוב ,נראה דגל אלקאעדה והכיתוב "המדינה
האסלאמית של עיראק ואלשאם" )(Youtube.com

 .19ג'בהת אלנצרה מצידה התנערה מהריגת אזרחים חפים מפשע וניסתה לבדל עצמה מדפוסי
פעולה אלימים של המדינה האסלאמית .הדבר בא לידי ביטוי בראיון ,שהעניק אבו אידריס ,פעיל בכיר
בג'בהת אלנצרה ,שהוצג כאמיר של חמאה ,לאתר  .All 4 Syriaבראיון הכחיש אבו אדריס דיווחים
תקשורתיים לפיהם ג'בהת אלנצרה הרגה אזרחים תמימים וטען ,כי הם חלק מקמפיין תקשורתי
אמריקאי ,שנועד להכפיש את הארגון .אבו אידריס הפנה אצבע מאשימה כלפי המדינה האסלאמית
בעיראק ובאלשאם וכלפי פעילים זרים בעיראק הפועלים בשורותיה .הוא טען גם ,כי יחסה הפוגעני של
המדינה

האסלאמית

כלפי

האזרחים

הינו

אחת

הסיבות

לפיצול

שבין

שני

הארגונים

) ,EAWorldView.comהמצטט ראיון שניתן ל All4Syria-ב 18-ביולי .(2013
 .20הפיצול בין שתי שלוחות אלקאעדה הפועלות בסוריה בא לידי ביטוי גם בתחום ההסברתי .לג'בהת
אלנצרה יש זרוע הסברתית בשם "הצריח הלבן להפקת חומרי הסברה" )ראו פרק ז'( .גם המדינה
האסלאמית בעיראק ובאלשאם הקימה זרוע הסברתית משלה :ב 12-ליולי  2013הועלה לאינטרנט
הסרטון הראשון של זרוע ההסברה של המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם בשם מוסד באקיה
להפקות תקשורת )מא'ססת באקיה לאנתאג' אלאעלאמי( .10הזרוע התקשורתית של המדינה
האסלאמית מנסה לרכוש את לב התושבים המקומיים לטענתה כלקח מהטעויות שנעשו בתחום
התודעתי במערכה בעיראק .להלן שני צילומים מהסרטון הראשון )באדיבות ממר"י(:

 10פירוש המילה באקיה הינה נשארת ,קרי"]-המדינה האסלאמית"[ נשארת ]בסוריה[.
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לוגו מוסד באקיה להפקות תקשורת ,שבמרכזו מופיעה בהבלטה
)בצהוב( המילה "באקיה"

הצגת אמצעי הלחימה של המדינה
האסלאמית בעיראק ובאלשאם

 .21ביטוי לתחושות פעילי ג'בהת אלנצרה ,בעקבות הפיצול ,שהתחולל בין שתי שלוחות אלקאעדה,
נתן פעיל בכיר בארגון במזרח סוריה בראיון עם כתב בריטי )גארדיאן 10 ,ביולי  .(2013לדבריו שרר
בתחילה כעס רב בקרב הפעילים הזרים :עיראקים ,תוניסאים ,מצרים ואחרים .הללו כעסו על כך,
שג'בהת אלנצרה אינה מוכנה לקבל פקודות מהאמיר העליון בעיראק .כפועל יוצא מכך  80%מהם
הצטרפו לכוחותיו של ]אבו בכר[ אלבע'דאדי .הדבר פגע באופן קשה בג'בהת אלנצרה ,שפעיליה התקשו
להשלים עם "מלחמת אחים" בין הארגונים הג'האדיסטים .אולם מצב עניינים זה השתנה והיוצרות
התהפכו בהמשך כפי שמתאר אותו פעיל בכיר בג'בהת אלנצרה:
"Yes, in the beginning they [al-qaida in Iraq] did give us weapons and sent us their
leadership… May Allah bless them. But know, we have become a state. We control
massive areas, and they are but a faction. They don't control land in Iraq: they were
defeated. We have been sending them weapons and cars to strengthen their spear
against the Iraqi rejectionist government, but now they want us to be part of them.
That, I don't understand".

שיתוף הפעולה של ג'בהת אלנצרה עם ארגוני מורדים אסלאמיים
מאפיינים כלליים
 .22ארגון ג'בהת אלנצרה אינו נכלל במסגרות הפורמליות של הקואליציה הנלחמת במשטר הסורי.
זאת משום ,שהוא נרתע משיתוף פעולה נרחב וממוסד עם קבוצות מורדים ,שאינם חולקים עמו את
האידיאולוגיה האסלאמית-רדיקלית הג'האדיסטית שלו .מנגד ,קיימת רתיעה בקרב המורדים מפני
שיתוף פעולה עם ג'בהת אלנצרה ,הן משום השוני המהותי באידיאולוגיה והן בשל חשש מפני פגיעה
ביחסיהם עם מדינות המערב ועם המדינות הערביות\מוסלמיות הפרו-מערביות המסייעות להם.
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 .23לפיכך מעדיף ג'בהת אלנצרה לשתף פעולה עם מסגרות אסלאמיות ,גם כאלו שאינן מזדהות
בהכרח עם אלקאעדה ועם האידיאולוגיה הג'האדיסטית סלפית שלה .כמה מראשי המסגרות הצבאיות
האסלאמיות ,שבקרב המורדים בסוריה ,שבו והבהירו ,כי הם אינם קשורים לאלקאעדה ואינם דוגלים
בהקמת ח'ליפות אסלאמית בסוריה-רבתי .אולם הם שבו וציינו ,כי הדבר אינו מונע מהם לשתף פעולה
עם ג'בהת אלנצרה .שלוש מסגרות בולטות עמן ג'בהת אלנצרה משתף פעולה הן חרכת אחראר
אלשאם אלאסלאמיה )התנועה האסלאמית של אנשי החופש של סוריה-רבתי .להלן :תנועת אחראר
אלשאם( .כתאא'ב אלפארוק )גדודי אלפארוק( ולואא' אלתוחיד )חטיבת ייחוד האל(.

ארגונים אסלאמיים בולטים המקיימים שיתוף פעולה עם ג'בהת אלנצרה
 .24תנועת אחראר אלשאם הינה מסגרת צבאית חשובה בעלת אופי ג'האדיסטי סלפי .היא הוקמה
בתחילת  2013ומונה אלפים רבים של פעילים )עד כ .(10,000-בראשה עומד אבו עבדאללה אלחמאוי
)חסאן עבוד( .הגם שהתנועה חותרת להקים מדינה אסלאמית בסוריה-רבתי )בדומה לג'בהת אלנצרה(
אין היא מזוהה עם ארגון אלקאעדה .עיקר כוחה הוא במחוזות אדלב וחלב שבצפון סוריה ,אולם יש לה
נוכחות גם במחוזות אחרים.

סמל תנועת אחראר אלשאם

 .25חסאן עבוד ,העומד בראש תנועת אחראר אלשאם ,התייחס לשיתוף הפעולה של ארגונו עם ג'בהת
אלנצרה ,בראיון שהעניק לערוץ אלג'זירה ) 8ביוני :(2013
א .תנועת אחראר אלשאם הוקמה כתוצאה ממיזוג של ארבע קבוצות אסלאמיות ,שעליו
הוכרז ב 31-בינואר  .2013לדברי חסאן עבוד ,תנועת אחראר אל שאם פעילה בחלב ,אדלב
ובמחוזות נוספים בסוריה ,למעט אלסוידאא' )שבדרום( וטרטוס )במערב( .תנועת אחראר
אלשאם משתפת פעולה עם ארגונים נוספים בתקיפות מתקנים ובסיסים של צבא סוריה
ובהענקת שירותים חברתיים ובריאותיים לתושבים.
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ב .אחראר אלשאם הינה תנועה בעלת אופי אסלאמי ,החותרת להקים משטר אסלאמי בסוריה
ולבטל את הגבולות שבינה לבין מדינות אחרות ,שנקבעו בהסכמי סייקס פיקו .התנועה
מהווה חלק ממסגרת-על שנקראת אלג'בהה אלאסלאמיה אלסוריה )החזית האסלאמית הסורית(,
שבראשה עומד חסאן עבוד .מסגרת-על זאת מורכבת מ 11-ארגונים לוחמים ,אשר שמונה מהם
התמזגו עם תנועת אחראר אלשאם.
ג .תנועת אחראר אלשאם משתפת פעולה עם ג'בהת אלנצרה .שכן ,לדברי חסאן עבוד,
"המדובר בארגון אשר מתאפיין בעוצמה ,באורך נשימה ובאומץ ."...עם זאת לשאלה האם תנועת
אחראר אלשאם מזוהה עם אלקאעדה השיב חסאן עבוד ,כי ארגונו אינו מהווה שלוחה של שום
ארגון ,קבוצה או מפלגה )במשתמע-בניגוד לג'בהת אלנצרה ,המהווה שלוחה של אלקאעדה(.

חסאן עבוד מנהיג תנועת אחראר אלשאם במהלך הראיון לאלג'זירה )(Youtube.com

 .26מסגרת אסלאמית נוספת ,ששורשיה בצבא סוריה החופשי ,המשתפת פעולה עם ג'בהת אלנצרה
הינה גדודי אלפארוק .עיקר כוחו של הארגון ,שבראשו עומד אסאמה ג'נידי ,הינו במחוז חמץ ,אולם יש
לו נוכחות ניכרת לאורך הגבול הסורי-תורכי ובמחוזות נוספים .על פי דובר הארגון ,הוא כולל כ14,000-
פעילים ) ,The Independentבריטניה 17 ,ביוני .(2016
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סמל גדודי אלפארוק .למטה מופיעה הכתובת ג'בהת תחריר סוריה אלאסלאמיה )"חזית השחרור האסלאמית הסורית(".
זוהי מסגרת-על אסלאמית ,שאליה משתייכים ארגונים אסלאמיים שונים )גדודי אלפארוק ,לואא' אלתוחיד ,צקור אלשאם,
כתאא'ב אלאנצאר ולואא' אלאסלאם(

 .27ב 17-ביוני  2013פורסם ביוטיוב ראיון עם אסאמה ג'נידי ,מפקד גדודי אלפארוק .בראיון הוא
אמר ,בין השאר ,כי ארגונו מתאם פעולותיו עם צבא סוריה החופשי ועם ארגונים אסלאמיים נוספים
ווביניהם ג'בהת אלנצרה ,שהשתתף ,לצד גדודי אלפארוק ,בקרבות רבים .עם זאת ציין אסאמה ג'נידי,
כי הוא מתנגד להקמת ח'ליפות אסלאמית בסוריה וטען ,שמי שחותר לכך )קרי ,ג'בהת אלנצרה( אינו
בקיא במציאות הסורית .הוא הוסיף ,כי עדיפות ארגונו היא הקמת מדינה אסלאמית ,שתפעל על-פי כללי
ההלכה האסלאמית )השריעה( .אולם ,לדבריו ,אם העם הסורי ירצה מדינה אסלאמית ,הדבר מקובל
עליו ,ואם לא ,גם כן מקובל עליו.
 .28לואא' אלתוחיד )"חטיבת ייחוד האל"( הינו ארגון אסלאמי נוסף עימו ג'בהת אלנצרה משתף
פעולה .המדובר בארגון החותר להקים בסוריה ממשל אסלאמי ,אך אינו מזוהה עם אלקאעדה .בראשו
עומד עבד אלעזיז סלאמה .על פי טענת דובר הארגון מספר פעיליו הינו כ) 11,000 -מספר הנראה לנו
מוגזם( .מוקד כוחו הינו בקרב האוכלוסיה הסונית באזור חלב ) , The Indepententבריטניה 17 ,ביוני
.(2013
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סמל לואא' אלתוחיד

 .29לואא' אלתוחיד מקיים שיתוף פעולה מבצעי עם קבוצות מורדים אסלאמיות ,ובתוכם גם ג'בהת
אלנצרה .כך ,למשל ,בסרטון וידיאו שפורסם ביוטיוב ) 27ביולי  (2012קיבלו שישה פעילים אחריות על
פגיעה בטנק ,שבוצעה ע"י ג'בהת אלנצרה ולואא' אלתוחיד; בסרטון וידיאו אחר ) 13באוגוסט (2012
נראה לוחם חמוש ,המנופף בדגל של ג'בהת אלנצרה ,כשהוא חוגג בקרב לוחמים של לואא אלתוחיד
ואזרחים מקומיים .ב 7-בספטמבר  2012הפיצה תנועת אחראר אלשאם סרטון המתאר התקפה
משותפת על מתקן צבאי בחלב של ג'בהת אלנצרה ולואא אלתוחיד.

הקמת מסגרות צבאיות משותפות בין ארגונים אסלאמיים בהשתתפות ג'בהת אלנצרה
 .30שיתופי הפעולה בין ג'בהת אלנצרה לארגונים האסלאמיים )חלקם ג'האדיסטים סלפים וחלקם בעלי
אופי אסלאמי מתון יותר( מצאו ביטויים בהקמת מסגרות צבאיות משותפות במחוזות השונים של סוריה:
א .ב 12-במאי  2013הוכרז על הקמת כוח צבאי מאוחד של ארגונים סלפים-ג'האדיסטים לשם
לחימה באזור הכפרי המזרחי )אלע'וטה אלשרקיה( של דמשק .האיחוד כלל את ג'בהת אלנצרה
וארגונים ג'האדיסטים נוספים :כתאא'ב אחראר אלשאם )גדודי אנשי החופש של סוריה-רבתי(;
לואא' אלאסלאם )חטיבת האסלאם(; לואא' סיוף אלחק )חטיבת חרבות האמת( וגופים
ג'האדיסטים נוספים .הכוח הצבאי המאוחד פועל תחת הכינוי מערכת אלפרקאן )אלפרקאן הינו
כינוי לקוראן(.
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דובר ג'האדיסטי מקריא את נוסח ההכרזה על הצבא הסלפי-ג'האדי באזור הכפרי המזרחי של דמשק
כשברקע מונף דגל ג'בהת אלנצרה )(Youtube.com

ב .ב 28-בנובמבר  2012הוכרז על הקמת קואליציה של ארגונים ג'האדייים ,שג'בהת אלנצרה
הבולט מביניהם ,במחוז דיר אלזור ,שבמזרח סוריה .קואליציה זאת נועדה לאחד את כל
המסגרות הג'האדיסטיות באזור ,הנלחמות למען הפיכת סוריה לישות המיישמת את ההלכה
האסלאמית )השריעה( .הארגון הבולט בין חברי הקואליציה הינו ,כאמור ,ג'בהת אלנצרה.
בקואליציה נכללו גם כתאא'ב אלאנצאר )גדודי אנשי הסיוע(; כתאא'ב אלעבאס )גדודי עבאס(:
לואא' לא אלאה אלא אללה )חטיבת אין אללה בלעדי אלה(; כתיבת אלחמזה )גדוד אלחמזה(;
כתיבת אלצאעקה )גדוד הסער(; כתיבת ג'נד אלעזיז )גדוד צבא אלעזיז(; כתיבת עז אלדין
אלקסאם )גדוד עז אלדין אלקסאם(; כתיבת אבו אלקאסם )גדוד אבו אלקאסם( וכתיבת ג'בהת
אלדעוה ואלג'האד )גדוד חזית ההטפה האסלאמית והג'האד( )מתוך האתר אלמהאג'ר
אלאסלאמי.(almhajralaslamy.blogspot.cp.il ,
ג .ב 20-בנובמבר  2012פרסמו  14ארגונים ג'האדים סלפים ,הלוחמים באזור חלב ,הודעה
משותפת ,שקראה להקמת מדינה אסלאמית ,אשר תיישם את ההלכה האסלאמית )השריעה(.
בין הארגונים :ג'בהת אלנצרה )מופיע ראשון ברשימה ,יתכן והדבר מרמז על מרכזיותו(,
כתאא'ב

אחראר

אלשאם,

לואא'

אלתוחיד,

אחראר

סוריא

וכתאא'ב

אלאסלאם

).(longwarjournal.org

היחסים בין ג'בהת אלנצרה למדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם
 .31ג'בהת אלנצרה והמדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם )להלן :המדינה האסלאמית( הינם שלוחות
של אלקאעדה ,החולקות אידיאולוגיה ג'האדיסטית סלפית דומה ,החותרת להקים ח'ליפות אסלאמית
בסוריה רבתי .חלף זאת ,ולמרות שג'בהת אלנצרה הוקם ע"י פעילים משלוחת אלקאעדה בעיראק,
שוררים בין שתי השלוחות יחסי עוינות ,שהפכו מספר פעמים לעימותים אלימים .מקורם הינו ביריבות
אישית בין הנהגות שני הארגונים ,במאבקי שליטה ויתכן גם בהבדלי תפיסה באשר לאופן ההתנהלות
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ב"אזורים המשוחררים" .בתחילת יולי  2013התחוללו תקריות אלימות בין פעילי שני הארגונים .11בשלב
זה נראה ,כי עדיין מדובר בתופעה מקומית ,שלשני הארגונים עניין להכיל אותה ולמנוע התרחבותה.
 .32ביטוי להבדלי הגישות ,שבין הארגונים ניתן בכתבה ביומון הלבנוני אלספיר ) 31ביולי ,(2013
הנסמכת על מקורות שטח באזורי שליטת המורדים .לפי הכתבה ג'בהת אלנצרה פועל על בסיס העקרון
)המשותף גם לצבא סוריה החופשי( ,שקודם לכן יש להפיל את המשטר ורק אחר כך להקים את
המדינה האסלאמית .לעומת זאת אנשי המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם חותרים להקים את
הח'ליפות האסלאמית ,במקביל לניהול המאבק להפלת המשטר הסורי.
 .33עיקר הכוח הצבאי של שני הארגונים מרוכז בצפון סוריה ובמזרחה .בכמה אזורים בצפון סוריה
מתפקדות ג'בהת אלנצרה והמדינה האסלאמית כשתי ישויות נפרדות .כך ,למשל ,בעיר חלב ,מקיימים
שני הארגונים פעילות צבאית נפרדת .המדינה האסלאמית משתפת פעולה בחלב עם ארגוני מורדים
הפועלים במסגרת צבא סוריה החופשי .ועם מסגרות צבאיות אחרות .בתחום האזרחי ,המדינה
האסלאמית אינה נכללת בועדות ההלכתיות ,שהוקמו בחלב ע"י ג'בהת אלנצרה וארגוני מורדים נוספים
המשתפים עימו פעולה .גם בעיר דיר אלזור פועלים שני הארגונים בנפרד ,לעיתים תוך שיתוף פעולה
מבצעי אד-הוק .12בעיר דרעא מקפיד ג'בהת אלנצרה לשמור על ייחודו הארגוני .בעיר אלרקה ,לעומת
זאת ,ההבדלים בין השניים מטושטשים ).(Syria Comment, 13 July 2013

פעילי המדינה האסלאמית ,ככל הנראה צולם באזור חלב )אלג'זירה 2 ,ביולי (2013

 11על פי דיוח מה 1-ביולי  ,2013פרצו עימותים בין שני הארגונים בעיר אלמידאין ,שבמחוז דיר אלזור ,שגרמו למספר הרוגים
).(almadenahews.com
 12כך ,למשל ,ג'בהת אלנצרה ו"המדינה האסלאמית" נטלו אחריות במשותף על פיגוע התאבדות שבוצע בדיר אלזור ע"י פעיל
שכינויו "עמר אלתוניסי" ).(Syria Comment, July 13 2013
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פעילי המדינה האסלאמית ,ככל הנראה צולם באזור חלב )אלג'זירה 2 ,ביולי (2013

קשרי ג'בהת אלנצרה והמדינה האסלאמית עם צבא סוריה החופשי
 .34בין ג'בהת אלנצרה לבין צבא סוריה החופשי )מסגרת צבאית המייצגת את מרבית קבוצות
המורדים( קיימים חילוקי דעות בסיסיים .שני הצדדים מסכימים ,כי מטרתם המיידית הינה הפלת
המשטר הסורי .אולם ,בעוד שג'בהת אלנצרה )ושותפיו( חותרים להקים ח'ליפות אסלאמית רדיקלית
ג'האדיסטית בסוריה-רבתי ,מוגדרת מטרת "הקואליציה הלאומית הסורית" כ"הקמת משטר דמוקרטי
פלורליסטי ,שייענה לדרישותיהם של הסורים" )אלשרק אלאוסט 7,ביולי  .(2013מטרות שונות אלה
משקפות ראייה שונה לגבי דמותה של סוריה ודמותו של המשטר הסורי "ביום שאחרי".
 .35על רקע זה קשרי ג'בהת אלנצרה עם צבא סוריה החופשי מורכבים ובעיתיים :מחד גיסא ,על
רקע המטרה המיידית המשותפת ,מתקיים ביניהם שיתוף פעולה אופרטיבי ,מזדמן ,במוקדי הלחימה
השונים ,על בסיס הכלל "אויבו של אויבי הינו ידידי" .מאידך ,שני הצדדים מודעים היטב ,לכך שבטווח
הארוך יותר יצוצו על פני השטח הניגודים הבסיסיים שביניהם .צבא סוריה החופשי מודע גם לעוינות
הבסיסית בקרב הקהילה הבינלאומית כלפי שלוחת אלקאעדה בסוריה ולעכבות שיש למדינות המערב
לספק אמצעי לחימה למורדים ,בשל החשש ,שהנשק ייפול לידי ארגונים ג'האדיסטים ,שיהפכו את
סוריה למוקד טרור אזורי ועולמי.
 .36חרף שיתופי פעולה אד-הוק ,התעוררו מאבקי שליטה בין ג'בהת אלנצרה )והמדינה האסלאמית(
לבין צבא סוריה החופשי )וארגוני מורדים אחרים( .חילוקי דעות אלו גלשו בתחילת יולי  2013לעימותים
אלימים ,אשר בשלב זה לא התרחבו לכדי עימות כולל ביניהם .דוגמא עדכנית לכך הינם עימותים
אלימים ,שהתקיימו ביניהם במחוז אדלב:
א.

אתר החדשות הסורי  damaspostדיווח ) 6ביולי  (2013על מתיחות ,שהתגלעה בין צבא
סוריה החופשי לבין ג'בהת אלנצרה .מקור המתיחות באזור אלאדאנה ,שבמחוז אדלב ,על רקע
אונס נערות ע"י כמה מפעילי ג'בהת אלנצרה .על רקע זה ,על פי האתר ,התחוללו התנגשויות
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אלימות בין ג'בהת אלנצרה לבין צבא סוריה חופשי ,שהודיע על כוננות בקרב אנשיו בכל
האזורים.
ב.

אתר זמאן אלוצל ) 6ביולי  ,(2013המתבסס על מקורות בעיירה אלאדאנה ,דיווח על עימותים
אלימים ,שהתקיימו בין קבוצות מצבא סוריה החופשי לבין קבוצות מהמדינה האסלאמית .על פי
המקורות הללו ,נמשכו העימותים הללו יותר מחמש שעות ובמהלכם נהרגו יותר מ 15-אנשים
ועשרות נפצעו .נטען ,כי הסיבה לעימותים הייתה ניסיון פעילי המדינה האסלאמית לכפות
מרותם על תושבי אלאדאנה .גדודי אלפארוק ,מסגרת צבאית אסלאמית הפועלת בצפון סוריה,
התערבה על מנת לשים קץ ללחימה.

 .37אירוע נוסף )אמצע יולי  (2013הראוי לציון הינו פרשת הריגתו של קצין בכיר בצבא סוריה
החופשי בשם כאמל חמאמי .צבא סוריה החופשי האשים ברצח את המדינה האסלאמית ,טען כי הרצח
נעשה ליד אחד ממחסומי הארגון בג'בל אלתרכמאן ,שבאזור הכפרי של לאד'קיה ,ותבע את הסגרת
הרוצחים )אלג'מהוריה ,אלשרק אלאוסט 14 ,ביולי  .(2013עם זאת ,קאסם סעד אלדין ,דובר המטכ"ל
של צבא סוריה החופשי ,הביע חשש שהרצח יגרור את שני הצדדים למלחמת אחים ,שאף אחד אינו
מעוניין בה )אלשרק ,אלאוסט 13 ,ביולי  .(2013על פי כלי התקשורת הערביים פרצו ב 13-ביולי תקריות
אלימות בין צבא סוריה החופשי לבין פעילים ג'האדיסטים באזור הכפרי של אדלב ובמחוז חלב ,אולם
בסופו של דבר לא הפכו הללו לעימות צבאי כולל.13
 .38מכל מקום ,דומה כי במישור ההצהרתי חלה בקיץ  2013הסלמה בהתבטאויות צבא סוריה
החופשי כלפי ג'בהת אלנצרה וארגונים נוספים המזוהים עם הג'האד העולמי .עדות לכך ניתן למצוא
בהצהרת פהד אלמצרי ,אחראי ההסברה במפקדה המשותפת של צבא סוריה החופשי .בהצהרתו הוא
דרש מהלוחמים הזרים מארגון אלקאעדה ,מג'בהת אלנצרה ומארגונים דומים ,לעזוב את סוריה .הוא
הדגיש ,כי צבא סוריה החופשי לא יתן להם להישאר בסוריה ולא יאפשר לאף קיצוני או טרוריסט
לכפות את סדר היום שלו על עתידה של סוריה )סוכנות  ,AKIאיטליה 3 ,באוגוסט .(2013

העימות בין ג'בהת אלנצרה והמדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם לבין הכורדים
 .39הכורדים ,שהינם מוסלמים סונים ,מהווים כיום את המיעוט האתני הגדול בסוריה .מספרם נאמד
בקרוב ל 10%-מכלל תושבי המדינה .מרביתם מתגוררים בצפון סוריה ובמזרחה בעיקר במחוזות
אלחסכה ,חלב ואלרקה .הם ניצלו את "החלל הריק" ,שנוצר עם התמוטטות הממשל הסורי באזורים
נרחבים בצפון סוריה ובמזרחה ,כדי לחזק את עצמם מבחינה צבאית תוך עידוד תהליך של "כורדיזציה"
בקרב ריכוזי האוכלוסיה הכורדית .במסגרת זאת הם בנו לעצמם כוח צבאי ,שאלפים מאנשיו התאמנו
בחבל הכורדי האוטונומי של עיראק ובבסיסי אימונים שעל גבול סוריה-תורכיה )אלנשרה לבנון 24 ,ביולי
 ;2013אלשרק אלאוסט 4 ,באוגוסט .(2013

 13המועצה הצבאית העליונה של צבא סוריה החופשי ביקשה ,שבית דין אסלאמי יחקור את פרשת הרצח ושהמדינה
האסלאמית תסגיר את הרוצח לבית הדין השרעי בחלב )אתר עכס אלסיר 16 ,ביולי  .(2013להערכתנו ,ספק רב אם בידי
המועצה הצבאית העליונה היו כלים אפקטיביים לאכוף בקשה זאת.
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 .40יחסם של ארגוני המורדים ,ובכלל זה ג'בהת אלנצרה והמדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם,
כלפי הכורדים התאפיין ב"כבדהו וחשדהו" .הכורדים טענו אומנם שהם תומכים במרידה נגד משטרו של
בשאר אסד אולם הם הואשמו ע"י ארגוני המורדים במגמות בדלנות ובנכונות להגיע

ל"עסקות"

פוליטיות משלהם עם הממשל הסורי .החששות מפני כוונות הבדלנות של הכורדים וקשריהם עם
הממשל הסורי אינם רק מנת חלקם של ג'בהת אלנצרה והארגונים הג'האדיסטים אלא גם של צבא
סוריה החופשי ו"הקואליציה הלאומית הסורית".
 .41חשדנות בסיסית זאת הפכה לעימות גלוי בקיץ  .2013ראשיתו בתקריות ,שהתחוללו ביולי
 2013בצפון סוריה ,בין ג'בהת אלנצרה והמדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם לבין מליציות
כורדיות .אחד ממוקדי התקריות היה באזור העיר תל אבייד ,שבמחוז אלרקה ,שבצפון סוריה .בסוף
יולי  2013השתלטו מיליציות כורדיות על מספר כפרים כורדיים סביב תל אבייד ועל מעבר גבול בין
סוריה לתורכיה בקרבת העיירה ראס אלעין .העימותים האלימים נמשכו בתחילת אוגוסט ואף התרחבו
לאזורים נוספים באלחסכה ,אלרקה והמרחב הכפרי של דמשק .כמה מהתקריות שהתחוללו באזור
ראס אלעין "זלגו" לשטח תורכיה וגררו ירי תגובתי נקודתי מצד התורכים לעבר סוריה .כמו כן ארעו
תקריות באזור העיר אלקאמשלי שבמזרח סוריה ,השולטת על מעברי גבול עם תורכיה ,עם עיראק ועם
החבל הכורדי בעיראק )ראו כתבה מפורטת באלספיר 3 ,באוגוסט .(2013
 .42בקרב המיליציות הכורדיות ,שהתעמתו עם ג'בהת אלנצרה וארגוני מורדים אחרים ,בלטה מפלגת
האיחוד הדמוקרטי ) ,(PYDהשלוחה סורית של ה PKK -הארגון הכורדי תורכי .בעקבות התקריות
הללו ,ועל רקע חששות הממשל התורכי מפני התבססות גורמים תורכיים בדלניים בצפון סוריה ,זומן
צאלח מסלם ,בכיר  ,PYDלשיחות עם פקידי ממשל תורכיים באיסטנבול ) 25ביולי  .(2013לאחר
ביקורו בתורכיה ב 25-ביולי  2013העניק צאלח מסלם ראיונות עיתונאים בהם ניסה להפיג את
החששות התורכיים מפני שאיפות הבדלנות הכורדיות .באחד הראיונות )אתר זמאן אלוצל 28 ,ביולי
 .(2013הוא ציין ,כי הקמת "הממשל המקומי הזמני" הינו "שלב זמני ,עד אשר יתייצבו העניינים
בסוריה" .לדבריו רעיון זה נדון עתה עם שבטי הבדואים ,הכורדים ומיעוטים אתניים נוספים .מנגד ,אמר
צאלח מסלם ,כי הוא מצפה מתורכיה ,כי תרסן את הג'האדיסטים ותמנע מג'בהת אלנצרה לקבל
אמצעי לחימה דרך תורכיה )היומון התורכי תאראף 4 ,באוגוסט  .(2013ב 13-באוגוסט  2013קיים
צאלח מסלם ביקור נוסף באסתנבול ,אשר בו הועלתה סוגיית הסיוע ,שנטען כי תורכיה מגישה לארגונים
הג'האדיסטים סלפים הפועלים בסוריה )אלחיאת 14 ,באוגוסט .14(2013
 .43בתשובה לשאלת כתב זמאן אלוצל בעניין התקריות האלימות עם ג'בהת אלנצרה הדגיש צאלח
מסלם ,כי "אנו מגינים על האזורים הכורדיים ועל הכורדים" וקרא לצבא סוריה החופשי לסייע לכורדים
להילחם ב"כוחות הפונדמטליסטים וג'בהת אלנצרה" .הוא אף דרש מצבא סוריה החופשי להקים "חזית
לגירוש לוחמי ג'בהת אלנצרה" .לדבריו ג'בהת אלנצרה "מתיר את דם הכורדים ופעיליו קוראים
ברמקולים להרוג את הכורדים" .לפיכך" ,קבוצה זאת אינה יכולה להיות חלק מסוריה .אנו לא ננהל

 14דובר כורדי נוסף ,ג'עפר עכאש )נציג  PYDבחבל הכורדי בעיראק( טען גם הוא כי ג'בהת אלנצרה קיבלה סיוע לוגיסטי
ואמצעי לחימה מתורכיה .לדבריו  PYDמעוניינת לדעת האם המדובר ב"גופים מסוימים" בתורכיה המעניקים סיוע לארגון או
שמא הסיוע מוענק ע"י תורכיה עצמה )אלשרק אלאוסט 14 ,באוגוסט .(2013
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עמה דיאלוג משום שהיא אינה מקבלת את האחר" .דבריו אלו ממחישים היטב את פוטנציאל העימות
הקיים בין ג'בהת אלנצרה וארגונים ג'האדיסטים אחרים לבין המיליציות הכורדיות.
 .44בעקבות העימותים האלימים בין ג'בהת אלנצרה וארגונים ג'האדיסטים נוספים לבין המיליציות
הכורדיות החלה במהלך אוגוסט  2013בריחה המונית של פליטים כורדיים לשטח החבל הכורדי
האוטונומי בעיראק .ה BBC-דיווח ) 18באוגוסט( על שמתקיימת בריחה של עשרות אלפי פליטים
לשטח כורדיסטאן העיראקית והוסיף כי מספר הפליטים הסוריים הרשומים בעיראק )מרביתם,
להערכתנו ,כורדים( נאמד עד כה בכ 18 ,bbc.co.uk) 150,000-באוגוסט  .(2013בריחה המונית זאת
העלתה אפשרות של התפשטות הלחימה באזורים הכורדים הכורדים אל מעבר לגבולותיה של סוריה,
בין השאר ע"י התערבות כוחותיו של מסעוד ברזאני ,מנהיג החבל האוטונומי בעיראק ,לצידם של
הכורדים בסוריה.
 .45אזהרה פומבית בכיוון זה הושמעה על ידי מסעוד בראזני בראיון לעיתון הערבי אלשרק אלאוסט.
לדבריו קיימים דיווחים לפיהם אלקאעדה תוקפת אוכלוסיה אזרחים ומבצעת מעשי טבח בנשים
וילדים כורדים חפים מפשע .אם הדיווחים הללו נכונים ,ציין בראזני ,אזי:

"Iraq's Kurdistan

region will make use of all of its capabilities to defend innocent women and
)) .children and innocent citizins" (aawsat.net, August 11, 2013על פי ה18 ,BBC -
באוגוסט  ,2013התבטא בראזני כי אם הכורדים יהיו נתונים לאיום של "מוות וטרור" אזי אזי הכורדים
בעיראק "יהיה מוכנים להגן עליהם"(.
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פרק ב' :האידיאולוגיה של ג'בהת אלנצרה

סמל ג'בהת אלנצרה :למעלה השהאדה ]"העדות" לפיה "אין אלוה מבלעדי אללה ומחמד הוא שליחו"[ ,המהווה בסיס לאמונה
האסלאמית .מתחת לשהאדה נכתב ג'בהת אלנצרה ).( www.longwarjournal.org

מאפיינים כלליים
 .1ככל הידוע לנו ,אין בנמצא פרסום גלוי ,מפורט ,מוסמך ועדכני מטעמו של ארגון ג'בהת אלנצרה
המציג את מטרותיו ואת האידיאולוגיה שלו .להערכתנו ,הדבר נובע בראש ובראשונה מעניינו להסתיר
את האידיאולוגיה שלו על מנת לקבל לגיטימציה מהאוכלוסייה המקומית .מאותה הסיבה הוא קרא
לעצמו "חזית הסיוע" ולא אלקאעדה בסוריה ונמנע ,עד אמצע  ,2013לקשור את עצמו באופן ברור
לאלקאעדה .בשלב זה מתמקד הארגון בלחימה הקשה נגד המשטר הסורי ובבניית כוחו ומעמדו בקרב
ארגוני המורדים והאוכלוסייה והדבר דרש ממנו מידה של התנהלות פרגמאטית בחיי היום-יום.
 .2בהעדר משנה אידיאולוגית סדורה לארגון נאלצנו להסתמך על מידע חלקי .מידע זה מבוסס על
הודעות אבו מחמד אלג'ולאני מנהיג הארגון ,הצהרות פעילים נוספים ,הודעות פורמאליות של הארגון,
מאמרים בכלי התקשורת אודות ג'בהת אלנצרה ומידע בסיסי על אלקאעדה וארגוני הג'האד העולמי.
כמו כן הסתייענו במחקר ,שנעשה על ג'בהת אלנצרה ,במכון קוויליאם הבריטי.

ההזדהות האידיאולוגית של ג'בהת אלנצרה עם אלקאעדה
 .3ארגון ג'בהת אלנצרה פועל באופן ברור בהשראת האידיאולוגיה של אלקאעדה :הדבר ניכר
היטב בהתבטאויות פעיליו ובטרמינולוגיה הג'האדיסטית סלפית המופיעה בהודעות מנהיגיו ובסרטונים
וחומרי ההסברה ,שהוא מפיץ .ביסוד הזדהותה האידיאולוגית עם אלקאעדה עומדים קשריו ההדוקים
עם שלוחת אלקאעדה בעיראק בראשית דרכו והיותו באופן פורמאלי ומעשי השלוחה הרשמית של
אלקאעדה בסוריה ,הכפופה ישירות לאימן אלט'ואהרי.
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 .4עם זאת ,נראה ,כי מטעמים טקטיים-תדמיתיים ,נמנעים בכירי ג'בהת אלנצרה בדרך כלל
מלפרט את עקרונותיהם האידיאולוגיים ולהצביע במפורש על הקשר הארגוני שבין ארגונם לבין
ארגון אלקאעדה .בכמה מקרים ,על מנת לתת מענה להאשמות מתנגדיו ,הם אף ניסו לטעון ,כי
המדובר בארגון בעל אופי "סורי" .15גם במקרים בהם הודו בקשר עם אלקאעדה הם עשו זאת באופן
משתמע ומעומעם .כך ,למשל ,בראיון לאלג'זירה ) 14בינואר  (2013אמר מפקד בג'בהת אלנצרה,
המכונה אבו חסן" :אם אלקאעדה פועלת להשכנת חוק וצדק בקרב בני האדם ומפיצה את דת
האסלאם במדינה ]קרי,סוריה[ ,אז אנו ]יחד[ עם אלקאעדה" ).(aljazera.com

ההזדהות האידיאולוגית של המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם עם
אלקאעדה
 .5גם הארגון המתחרה לג'בהת אלנצרה ,המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם ,דוגל
באידיאולוגיה של אלקאעדה .להלן מוטיבים ג'האדיסטים המופיעים בשני סרטונים שהועלו לאינטרנט
ע"י מוסד באקיה ,הזרוע התקשורתית של הארגון ) 15 ,youtube.comו 18-ביולי :(2013

פעילי המדינה האסלאמית של עיראק ובאלשאם בצעדה
לילית במרחב הכפרי המזרחי של דמשק נושאים את
דגל אלקאעדה .בדרך הם שרים דברי שבח לאבו בכר
אלבע'דאדי ,ובין השאר "תפקידנו הוא נגד החוזרים
בשאלה] ,שהינם[ זנבות היהודים" ובעד הג'האד.
בהמשך נשמע דובר המציין ,שמדובר בפעילים ,שסיימו
הכשרתם במחנה על-שם אבו מצעב אלזרקאוי ,וכי
העלוים גרועים מהיהודים והנוצרים

פעילי המדינה האסלאמית של עיראק ובאלשאם במחנה
על-שם אבו מצעב אלזרקאוי .בכרזה כתוב" :המדינה
האסלאמית בעיראק וסוריה – המחנה על-שם הכובש,
לוחם הג'האד ,אבו מצעב אלזרקאוי ,מי ייתן ואללה יקבל
אותו ]כשהיד בגן העדן["

 15כך למשל ,אבו לקמאן ,מפקד צבאי בג'בהת אלנצרה ,נשאל בראיון האם קיים קשר בין ג'בהת אלנצרה לבין אלקאעדה.
תשובתו" :כל אחד מאיתנו משתמש באותה לשון ובאותם מונחים ,שהרי כולנו דוברי ערבית .עם זאת אין קשר בין ג'בהת
אלנצרה לבין אלקאעדה .אנו סורים" )  19 ,almustaqbalבינואר  .(2013דבריו אלו נאמרו לפני שמנהיג ג'בהת אלנצרה אבו
מחמד אלג'ולאני ,נשבע אמונים למנהיג אלקאעדה אימן אלט'ואהרי ובכך שמט את הקרקע מתחת לטענה הכוזבת לגבי
ה"סוריות" של הארגון.
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משמעות השם ג'בהת אלנצרה )חזית התמיכה(
 .6שמו המלא של הארגון הינו ג'בהת אלנצרה לאהל אלשאם ,קרי-חזית התמיכה בתושבי סוריה-
רבתי .המונח אלנצרה הינו משורש קוראני .משמעותו לחוש לעזרה ,לתת סיוע ,לתמוך ,להגן ,לתת
חסות או הגנה .הכוונה הינה לבוא לעזרת המאמינים הסונים באשר הם נגד תוקפיהם הנחשבים
לכופרים.
 .7יוזכר ,כי יחד עם הנביא מחמד הגיעו לאלמדינה "המהגרים" )אלמהאג'רין( ,שנתקבלו במכה
בזרועות פתוחות ע"י "התומכים" )אלאנצאר( כשנה קודם לכן ) 621לספירת הנוצרים( .הנביא מחמד
נפגש עם  70מתומכיו העתידיים הללו והם הבטיחו לו ,שכאשר הוא יגיע לאלמדינה ,הם יתנו לו
"נצרה" ,קרי ,יגישו לו סיוע והגנה מפני מתנגדיו הכופרים במכה ויקלטו אותו בקרבם בצורה הטובה
ביותר .כשנה לאחר מכן היגר מחמד לאלמדינה ,בידיעה מראש כי מחכים לו שם תומכים ,שיתנו לו
את התמיכה ,ה"נצרה" .משום כך ,תומכים אלה נודעו בשם אלאנצאר .המסורת המוסלמית מספרת
על נאומים של התומכים בדבר נכונותם אפילו להקריב את חייהם למען הנביא מחמד .לכן ,המילה
"נצרה" במקורה תיארה סיטואציה רבת משמעות של מתן תמיכה משמעותית ביותר לנביא
מחמד ע"י תומכיו המובהקים.
 .8למונח ג'בהה )חזית( ,בהקשר לשם ג'בהת אלנצרה ,יש משמעות רבה הרבה יותר ממילים
אחרות המציינות קבוצה או מפלגה או חבורה של לוחמים .משמעותה היא מסע מלחמתי ספציפי
אופרטיבי במקום מוגדר .בתפיסה האסלאמית פתיחת "חזית" מחייבת לגייס את כלל המשאבים
הנחוצים לכך ,הצבאיים והאזרחיים כאחד )כמו לג'האד ,שההיקף שלו וצורת הלחימה שלו הינם יותר
אוניברסאליים( .זאת במאמץ לסייע למוסלמים סונים הנמצאים במצוקה ,כדי להדוף את תוקפיהם
הנחשבים כופרים.
 .9משמו של ארגון ג'בהת אלנצרה נעדרים המונחים ג'האד או מג'האדין ,השכיחים בטרמינולוגיה של
ארגוני הג'האד העולמי .הדבר נועד כדי למנוע היווצרות אנטגוניזם כלפי הארגון הן בקרב תושבי
סוריה והן בעולם הערבי והמערבי .העדרו של מימד הג'האד בשמו של הארגון כמו גם הקפדתו להגיש
לאוכלוסיה סיוע אזרחי ,נועדו לאפשר לארגון לבסס עצמו ,לצבור פופולריות ,לאסוף כספים ולקבל
הכרה ותמיכה מצד גורמים אסלאמים שונים הנרתעים מהזדהות עם שם בעל משמעות תוקפנית\
אלימה מובהקת )אלקאעדה ,ג'האד ,מג'האדין ,סלפיה ,ג'האדיה(.
 .10לסיכום :למונח ג'בהת אלנצרה יש משמעות רגשית אצל הג'האדיסטים הסונים ,החשים
מחויבות רבה לחוש לעזרת אחיהם לאמונה כדי להקים ישות אסלאמית מובהקת בסוריה-רבתי .סיוע
שכזה עשוי להתבטא הן במישור הצבאי )השגת אמצעי לחימה עבור הלוחמים הסונים הנמצאים
במאבק נגד אויביהם( והם במישור האזרחי )גיוס בכספים ,שיקום פצועים ,סיוע לוגיסטי( ,כפי שיפורט
בהמשך העבודה.

076-13

35

סוריה -רבתי כזירת מאבק היסטורית של האסלאם
 .11ארגון ג'בהת אלנצרה שואף להקים ח'ליפות אסלאמית בבלאד אלשאם )שמו המלא הוא "חזית
הסיוע לתושבי בלאד אלשאם"( .בגיאוגרפיה ההיסטורית הערבית-מוסלמית כלולה סוריה של היום
בחבל הארץ המכונה בלאד אלשאם ,דהיינו "ארץ הצפון" -האזור שמצפון לחצי האי ערב .חבל ארץ זה
היווה יחידה טריטוריאלית-מדינית נפרדת תחת שלטון בית אומיה ) 750-661לספירת הנוצרים( ומאז
ועד תחילת המאה העשרים הוא נכלל באימפריות ,שמרכזיהן נמצאו מחוץ לגבולותיו .מהבחינה
המדינית נכללים כיום בחבל ארץ זה )להלן :סוריה-רבתי( סוריה ,לבנון ,ירדן ,ישראל והשטחים
הפלסטינים )יהודה ,ושומרון ורצועת עזה(.
 .12בראשית המאה העשרים ,לאחר התמוטטות האימפריה העות'מאנית בתום מלחמת העולם
הראשונה ,חתרו הלאומיים הערביים להקים מדינה ערבית מאוחדת בסוריה-רבתי .אולם ההסדרים
הפולטיים במזרח התיכון ,כפי שגובשו בשנים  ,1923-1918ביתרו את האימפריה העות'מאנית
ליחידות מדיניות והניחו את היסוד להתפתחות נפרדת של לאומיות סורית ושל תנועות לאומיות
אחרות ,שהוקמו בשטחי סוריה-רבתי .הלאומיות הפאן-ערבית ,שנושא דיגלה המובהק היה נשיא
מצרים גמאל עבד אלנאצר ,כמו גם מפלגת הבעת' הסורית והמשטר הסורי ,סרבו להכיר בגבולות
"המלאכותיים" של המדינות השונות וטיפחו את החזון של הקמת ישות ערבית מאוחדת.
 .13ג'בהת אלנצרה וארגונים ג'האדיסטים סלפים אחרים הפועלים בסוריה אינם מכירים בגבולות
ה"אימפריאליסטים" המלאכותיים ,שנוצרו לאחר מלחמת עולם הראשונה .אלא שבניגוד ללאומיות
הפאן-ערבית החילונית הם חותרים להקים בשטחי סוריה רבתי ח'ליפות אסלאמית ,שבה תיושם
ההלכה האסלאמית בפרשנות הניתנת לה ע"י האסלאם הסוני הקיצוני .ביטוי בולט לתפיסת זאת ניתן
בקלטת שמע שפרסם ביוטיוב ) 22ביולי  (2013אבו מחמד אלג'ולאני ,מנהיג ג'בהת אלנצרה.
 .14לשיטתו של אלג'ולאני ,משחר היסטוריה שימשה סוריה רבתי זירת מאבק של אימפריות זרות.
בדבריו הוא הזכיר את האימפריה הזורואסטרית )קרי ,פרס בתקופה שלפני הופעת האסלאם(
והאימפריה הביזנטית .אולם האסלאם כבש את סוריה רבתי ו"אללה מוטט את האימפריות הביזנטית
והזורואסטרית" .האימפריאליזם המערבי המודרני ,לדברי אלג'ולאני ,נטע את היהודים באזור
באמצעות הצהרת בלפור והקים משטרים ערביים כופרים ומושחתים ,אשר שרתו את "המזימות"
של המערב .בנוסף לכך התחוללה המהפכה השיעית באיראן ,שיצרה ברית עם משטרו של אסד ,אשר
כוונה גם היא נגד האסלאם )במשתמע האסלאם הסוני( .המסקנה של אלג'ולאני היא ,שמי שבוחן את
ההיסטוריה "מבחין במאבק מתמשך נגד האסלאם עד ימינו" .לטענת אלג'ולאני "תנועת הג'האד
הברוכה" באה להשיב את מקומו של האסלאם למרכז הזירה.
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מטרת -העל של ג'בהת אלנצרה
 .15בעבודת המחקר שנעשתה במכון קוויליאם מפורטת מטרת-העל של ג'בהת אלנצרה כפי
שהוגדרה בישיבותיה הראשונות )בין אוקטובר  2011לינואר  .(2012מטרת-העל הוגדרה כהקמת
ח'ליפות אסלאמית מוסלמית סונית בבלאד אלשאם )סוריה-רבתי( .בח'ליפות שכזאת ,על פי תפיסת
ג'בהת אלנצרה ,ייושמו ההלכה האסלאמית )השריעה( ו"ערכי הג'האד" והיא תהווה מוקד אזורי
ועולמי לניהול ג'האד אלים נגד ארה"ב והמערב ,ישראל ומדינות ערב הפרו-מערביות .מטרת-על
זאת לא השתנתה :אבו מחמד אלג'ולאני ,מנהיג ג'בהת אלנצרה ,קרא לאחרונה לכל המורדים בסוריה
לשלב ידיים למען "המטרה הנשגבת" :הקמת משטר מוסלמי סוני ,אשר ישליט את השריעה בסוריה
רבתי באמצעות הג'האד ,וימנע את נפילתה לידי "שליטה אימפריאליסטית זרה" )יוטיוב 22 ,ביולי
.(2013
 .16פעילי שטח של ג'בהת אלנצרה שבו והזכירו מטרת-על זאת בהתבטאויותיהם ,למשל:
א .תיסיר אלח'טיב ,ראש הלשכה המדינית של ג'בהת אלנצרה בחלב ,נשאל האם הח'ליפות
האסלאמית ,שג'בהת אלנצרה חותרת אליה ,תהיה מסוגלת להפנים את הטכנולוגיה העולמית
המודרנית? בתשובתו הדגיש אלח'טיב ,כי אין סתירה בין הטכנולוגיה המודרנית לבין
הח'ליפות האסלאמית ,שארגונו חותר להקים .ח'ליפות זאת ,לשיטתו ,תעודד אוירה ,אשר
תפרה את היצירה האינטלקטואלית המתקדמת ) 12 ,youtubeלינואר  ,2013תשובה לשאלה
מספר  8מתוך  22שאלות(.
ב .מחמד אסמאעיל צאלח ג'אראללה ,המכונה אבו אל קעקאע ,הינו פלסטיני ירדני ,פעיל
אלקאעדה בעיראק ,שנשלח לסוריה וביצע בה פיגוע התאבדות מטעם ג'בהת אלנצרה .הוא
נפצע ,נתפס ,ע"י השלטונות הסוריים ,ובעת אשפוזו בבית החולים התראיין לערוץ הלבנוני
אלמיאדין ,התומך בחזבאללה ) 31במאי  .(2013בראיון כאשר נשאל על מטרת ג'בהת אלנצרה
השיב" :מטרת ג'בהת אלנצרה בסוריה ,הינה השלטת חוקי אללה במקום באמצעות לחימה,
העלאת קרנה של השהאדה )"אין אלוה מבלעדי אללה"( וכינון הח'ליפות האסלאמית"
).(breakingnews.com.sy
ג .כתבת ערוץ אלג'זירה בשפה האנגלית ,שהתלוותה לאנשי ג'בהת אלנצרה באזור אדלב,
ציינה ,כי פעילי הארגון הביעו רצונם לכונן מדינה אסלאמית בסוריה ,ירדן ,לבנון ו"פלסטין",
קרי -בגבולותיה של בלאד אלשאם ).(youtube.com
.17

הקמת ח'ליפות אסלאמיות באלשאם הינה גם מטרתה של המדינה האסלאמית בעיראק

ובאלשאם ,שלוחת אלקאעדה ה"מתחרה" בג'בהת אלנצרה .באחד מאתרי אלקאעדה )פורקאן
מדיה( התפרסם סרטון וידאו של מתנדב צרפתי )שכינויו עבד אלרחמן אלפרנסי( ,שנהרג בסוריה בעת
פעילותו בשורות המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם .בסרטון הוא קרא לג'האד באלשאם לשם
החזרת הח'ליפות האסלאמית בהפצירו בנשיא צרפת להמיר דתו לאסלאם ולהפסיק להילחם
במוסלמים ) 13 ,Syria Commentביולי .(2013
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עם זאת מנסה ג'בהת אלנצרה להפגין פרגמטיות באשר לאופן מימושה של מטרת-על זאת

תוך ניסיון לבדל עצמו מהארגון המתחרה ,המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם .מטרת הארגון ,ציין
אבו אדריס ,האמיר של חמאה ,הינה הפלת המשטר הסורי באמצעות ג'האד .רק לאחר הפלת
המשטר תתקיים הידברות בין ג'בהת אלנצרה לבין לוחמי הג'האד )מג'אהדין( ושאר הפלגים
האסלאמיים ,על מנת לבחור את צורת המדינה המקובלת עליהם ,ודעתם של כל מי ששפך את דמו
למען הפלת המשטר תשמע ותילקח בחשבון )ראיון אבו אדריס ל 18 ,All4Syria-ביולי ,2013
כמצוטט ע"י .(EAWorldView.com

אופייה האנטי-מערבי של ג'בהת אלנצרה

כרזה ,שהופצה בסוריה בדצמבר  2012ובה נכתב" :אמריקה– התרחקי מהמהפכה שלנו ,התרחקי מהחזית שלנו ]קרי:
חזית הסיוע[ ,כולנו היום חזית הסיוע" )(djebhet-enossra.blogspot.co.il

 .19אחד המוטיבים המרכזיים באידיאולוגיה של ג'בהת אלנצרה ,ושל הארגונים הג'האדיסטים סלפים
בכלל ,הינו העוינות העזה כלפי ארה"ב ומדינת המערב וכלפי תרבות המערב וערכיו :דמוקרטיה,
פלורליזם ,חרות הפרט ,חופש הפולחן הדתי ,שיוויון האישה ועוד .אבו מחמד אלג'ולאני ,בקלטת שמע
שהופצה ביוטיוב )ב 22-ביולי  ,(2013הדגיש את ההבדל העמוק ,שבין תרבות המערב לתרבות
האסלאם הקיצוני .לדבריו ארה"ב והמערב הכלילו את ג'בהת אלנצרה ברשימת ארגוני הטרור בשל
הטענה ,שהארגון רוצה ליישם את השריעה )ההלכה האסלאמית( .אלג'ולאני הדגיש ,כי ארגונו אכן
מעוניין ליישם את השריעה ,בהוסיפו:
"אנו כמוסלמים איננו מאמינים בתהליך ]פוליטי[ או במפלגות פוליטיות ולא בבחירות
פרלמנטריות ,אלא בממשל אסלאמי עם שורא )מועצה מייעצת( ,שיפעל על-פי הצדק ,ודרכנו ליישום
השריעה היא באמצעות הג'האד למען אללה ותפילה לאללה".
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 .20ביטויים נוספים לשלילת ארה"ב והמערב ולכוונה להתעמת עימם בבוא העת ניתן למצוא
בהתבטאויות פעילי שטח של ג'בהת אלנצרה:
א .מפקד צבאי של ג'בהת אלנצרה באזור חלב המכונה אבו לקמאן נשאל בראיון ) 19בינואר
 ,(2013בין השאר ,על עמדתו כלפי ארה"ב ,בעקבות הכללת ג'בהת אלנצרה ברשימת ארגוני
הטרור האמריקאית .תשובתו" :המערב חושש מהזקנים שלנו ...המערב רוקם מזימות נגד
המוסלמים ויוצר להם דימוי של חיות פרא" .הוא הוסיף ,כי הכללת ארגונו ברשימת ארגוני הטרור
רק חיזק מעמדו בסוריה שכן ,לדבריו" ,הסורים שונאים את ממשלת ארה"ב".16
ב .בראיון ,שהעניק פעיל ג'בהת אלנצרה ,שכינויו אבו אלקאקאע ,הוא ציין בין השאר ,כי עם
הפלת המשטר הסורי וכינון הח'ליפות האסלאמית תתגשמנה מטרות ג'בהת אלנצרה בסוריה
ולאחר מכן יפנה הארגון נגד ארצות הברית ) 31 ,breakingnews.syבמאי .(2013
 .21ביטוי לשלילת ערכי המערב ניתן למצוא במסמך ,שפרסם ארגון ג'בהת אלנצרה ) 14במרץ
 (2013לאחר כיבוש העיר אלרקה ,בו פרט את הסיבות מדוע ההלכה האסלאמית )השריעה( אינה
עולה בקנה אחד עם הדמוקרטיה .בין השאר נטען :בדמוקרטיה השליט נשפט ע"י האזרחים ,ולא ע"י
אללה והנביא מחמד; הדמוקרטיה משמעה האדרת האנשים בעלי הכוח ולא הערצת אללה; דמוקרטיה
משמעה חילוניות ,הפרדה מוחלטת בין אללה למדינה; דמוקרטיה משמעה שוויון זכויות ושוויון
באחריות ,היוצרים מצב בו לאדם דתי ומאמין משקל שווה לכסיל הגדול ביותר בכל הנוגע להחלטה מי
ימשול על מי ) .(osint.co.ilביטוי נוסף לשלילת הדמוקרטיה ניתן למצוא בראיון עם אבו לקמאן ,פעיל
ג'בהת אלנצרה בחלב )ינואר  ,(2013בו ציין" :סוריה היא מדינה אסלאמית שעל השריעה לשלוט
בה .מערכה זאת אינה מערכה למען הדמוקרטיה" ).(Arabic.rt ;Syriatelegraph.com

חלק מהמסמך ,שפרסמה ג'בהת אלנצרה ,ובו הסברים מדוע ההלכה האסלאמית אינה עולה בקנה אחד עם
הדמוקרטיה )(facebook.com
 19 ,Almustaqbal.com 16בינואר  .2013הראיון פורסם לראשונה באתר ה BBC-ב 19-בינואר  .2013אחר כך פורסם
בעיתון הלבנוני אלמסתקבל ) 27בינואר  (2013ופורסם פעם נוספת באתר בשם  7) Nawafekביולי  ,(2013שהוא המקור
ממנו נעשה שימוש במסמך זה.
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 .22כפועל יוצא מאופיו האנטי-מערבי ,מתנגד ג'בהת אלנצרה לכל מעורבות מערבית או
בינלאומית במלחמת האזרחים בסוריה ,ישירה או עקיפה )למשל ,באמצעות מדינות ערב הפרו-
מערביות( .הוא גם מתייחס בחשדנות למסגרות המורדים הפועלות מחוץ לסוריה בראותו בהם כלי
שרת בידי המערב .התנגדותו זאת נובעת גם מחשש שהמערב ישתלט על המהפכה נגד המשטר
ויסייע בסופו של דבר ליצירת תהליך שיפגע בג'בהת אלנצרה ובשאר הארגונים הסלפים-ג'האדיסטים
הפועלים בסוריה .עם זאת פעילים בג'בהת אלנצרה מודעים לכך ,שבעיתוי הנוכחי יש למקד את
המאמץ בהפלת המשטר הסורי ,תוך הימנעות מביטויי עוינות לארה"ב ,כפי שביטא זאת )בפני כתב
בריטי( מפקד שטח בג'בהת אלנצרה במחוז אלחסכה ,שבמזרח סוריה:
" I thought we shouldn't declare our animosity to America now. I said, we can be
" .(The Guardian, July 10,צבא סוריה החופשי" jihadis but raise the flag of the FSA" (FSA,
2013).

 .23ביטוי מעשי לעוינות של ג'בהת אלנצרה למערב ניתן למצא בפרשת חטיפתו של מתיו שרייר
) ,(Matthew Schrierצלם עיתונות אמריקאי .שרייר נחטף בסוף  ,2012הוחזק ע"י פעילים
ג'האדיסטים ,שהיו ברובם מג'בהת אלנצרה ,עד שהצליחו להימלט לאחר כשבעה חודשים .בהיותו
בשבי הוא עונה ע"י שוביו והואשם כי הוא "מרגל אמריקאי" הפועל עבור ה .CIA-חטיפתו הינה
מקרה אחד מתוך למעלה מ 15-מקרים של אזרחים מערביים ,רובם עיתונאים ,שנחטפו או נעלמו
בסוריה במהלך ) 2013מתוך מאמר שכותרתו"American Tells of Odyssey as Prisoner of :
).Syrian Retels, NYTimes.com, August 22, 2013

העוינות לישראל
 .24ברמה האידיאולוגית העקרונית עמדת ג'בהת אלנצרה כלפי ישראל אינה שונה מזאת של
אלקאעדה .בתפיסת עולמה של ג'בהת אלנצרה ,אין מקום לקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית
עצמאית .שטחה צפוי להיכלל בתחומי הח'ליפות האסלאמית ,שתקום בסוריה-רבתי )בלאד
אלשאם( ,באמצעות הג'האד .עם זאת ,להערכתנו ,כל עוד המשטר הסורי קיים ,הפלתו תעמוד
בראש סדר העדיפויות של ג'בהת אלנצרה ,הגם שיתכנו פיגועים בודדים נגד ישראל ,שלא במסגרת
סדר העדיפויות הכולל .נראה לנו ,כי רמת הגולן נתפסת כחזית פיגועים עתידית נגד ישראל ,תוך
שיתוף פעולה עם ארגונים ג'האדיסטים סלפים אחרים הפועלים במדינות ערביות הגובלות עם ישראל.
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בפתח הסרטון הראשון ,שהפיצה ג'בהת אלנצרה נראתה שקופית עם תמונת כיפת הסלע בירושלים ,שעליה מונפים דגל
ג'בהת אלנצרה ודגלי הג'האד העולמי )דגל שחור עם כיתוב ה"שהאדה"( ) 25 ,youtube.comבינואר  .(2012תמונה
זאת מסמלת את ניצחונו הסופי של האסלאם הג'האדי הרדיקלי על ישראל.

 .25ביטוי לעמדה זאת נתן מנהיג אלקאעדה אימן אלט'ואהרי ,בסרטון שהופץ ביוטיוב ) 12בפברואר
 .(2012בסרטון הוא קרא לסורים להילחם עד להפלת המשטר ולהקמת ממשלה אסלאמית עצמאית.
לדבריו "אם אנו חפצים בשחרור ירושלים עלינו לסלק את המשטר הזה" .הוא קרא לבצע ג'האד
למען אללה ,שמטרתו "להקים מדינה ,שמגינה על אדמות המולמים ,שואפת לשחרר את הגולן
ולהמשך הג'האד עד שיונפו דגלי הניצחון מעל הרי ירושלים הכבושה".
 .26למרות עמדת יסוד זאת הפרסומים השוטפים של ג'בהת אלנצרה עוסקים בעיקר בלחימה נגד
המשטר הסורי ויש בהם התייחסות מעטה לישראל ,לעיתים בעקיפין או במשתמע .הדבר מהווה
להערכתנו אינדיקציה למקומה הנמוך של ישראל בסדר העדיפויות של הארגון בשלב זה של
הלחימה נגד המשטר הסורי .להלן כמה התבטאויות של פעילי ג'בהת אלנצרה ,או פעילים המזוהים
עמם ,בעניין ישראל:
א .פעיל המקורב לג'בהת אלנצרה התבטא ,כי "אחרי הפלת המשטר ]הסורי[ נפנה
לאלאקצא 10 ,youtube.com) "...בינואר .(2013
ב .מארק אבו אסאמה ,פעיל ג'בהת אלנצרה ,שמוצאו משבדיה )שטוקהולם( ,התבטא ,כי לאחר
שיפול משטר אסד ותקום בסוריה מדינת הלכה אסלאמית ,יפנו לוחמי הג'האד את מאמציהם
ל"פלסטין" קרי-נגד מדינת ישראל .המדובר בשבדי ,שהתאסלם בעקבות פיגועי ה11-
בספטמבר ופלישת ארה"ב לאפגניסטאן ולעיראק ) 30 ,youtube.comבדצמבר .(2012
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מארק אבו אסאמה ,פעיל ג'בהת אלנצרה משבדיה .אומר בסרטון ,כי לאחר שייפול משטר אסד ,יפנו לוחמי הג'האד את
מאמציהם ל'פלסטין' )(youtube.com

ג .אבו מחמד אלטחאוי ,אחת מדמויות המפתח באסלאם הרדיקלי בירדן המקורב לג'בהת
אלנצרה ,ציין בראיון עיתונאי ,כי בעיתוי הנוכחי אופציית הג'האד נגד ישראל "אינה ישימה".
זאת בתואנה שמדינות ערב הגובלות בישראל מונעות זאת ומשמשות "חומות הגנה" כלפי
המדינה היהודית .הדבר ,לדבריו ,מנתב את לוחמי הג'האד לזירות אחרות כדי שבסופו של דבר
יוכלו להגיע ל"פלסטין" ) 2 ,thirdpower.orgבפברואר .(2013

תפיסת הג'האד
 .27ג'בהת אלנצרה מבליט את הג'האד ,כדרך הפעולה הנבחרת להפלת המשטר הסורי והקמת
ח'ליפות אסלאמית בסוריה רבתי .פעילי הארגון נתפסים כלוחמי ג'האד )מג'אהדין( על אדמת
סוריה .בסרטון שפרסם הארגון ב 1-ביוני  2012ביוטיוב ,האיץ האמיר ,אבו מחמד אלג'ולאני,
בפעילי הארגון להמשיך ולהלחם במלוא הכוח במסגרת הג'האד ,שהארגון מנהל נגד
המשטר הסורי .הטפות על חשיבות הג'האד והשהאדה )מות קדושים( מושמעות ע"י אנשי
הדת של הארגון באופן שוטף במסגדים ,בבסיסים צבאיים ובתדרוכים של פעילים לקראת
יציאה לפעולות מבצעיות .באחד מפרסומי הארגון נראה מנהיג מקומי )"אמיר"( של ג'בהת
אלנצרה בעיר חלב ,מתדרך את פעיליו ,בהסתמכו על דברי עבדאללה עזאם )מורהו
האידיאולוגי של בן לאדן ,אשר ביסס את התפיסה של הג'האד כחובה אישית של כל
מוסלמי(.
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אמיר בחלב המכונה אבו אסאמה מתדרך את לוחמיו
ומצטט תוך כדי כך מדברי עבדאללה עזאם ,מורהו
הרוחני של אסאמה בן לאדן )(youtube.com

פעילי ג'בהת אלנצרה מתכנסים בשעת שיחה
אידיאולוגית אודות חשיבות הג'האד טרם יציאתם
לפעילות מבצעית )(youtube.com

 .28כמו ארגון אלקאעדה גם ג'בהת אלנצרה מייחס חשיבות רבה לפיגועי ההתאבדות ,שהפכו
למאפיין מובהק של פעילותו המבצעית במלחמת האזרחים הסורית .על מנת לגייס מספר רב
של פעילים ,שיהיו מוכנים לבצע פיגועי התאבדות נגד יעדי המשטר הסורי ,מטמיעים אנשי
הדת של ג'בהת אלנצרה ,בקרב פעילי הארגון ,את ערך הג'האד ומדגישים ,כי לאחר מותם הם
יהפכו לשהידים ,שגמולם גן עדן .17מבדיקת התבטאויות פעילים בג'בהת אלנצרה וצוואות
מחבלים ,שביצעו פיגועי התאבדות עולה ,כי דפוס פעולה זה מהווה מרכיב חשוב בתפיסת
הג'האד של הארגון .להלן כמה דוגמאות:

 17לשהיד על פי המסורת המוסלמית הקלאסית ,מובטחות טובות הנאה רבות שעיקרן :הוא מחלץ עצמו מחיבוטי הקבר; ניצל
מאימת יום הדין; נמחלים לו כל החטאים ,שביצע בימי חייו; הוא רשאי להמליץ על קרוביו )עד  70בני אדם( להיכנס לגן העדן
)פריבילגיה חשובה ויוצאת דופן בחברה המוסלמית( שם הוא יתחתן עם  72בתולות שחורות-עין )"חוריאת"( ,הוא יחיה ברקיע
העליון במחיצת אללה ,שידאג לכל צרכיו ,ובמחיצת הנביא מחמד והצדיקים.
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פעילים ירדנים של ג'בהת אלנצרה באזור דרעא
שרים שיר תמיכה בג'האד שבו המשפט החוזר
הוא "בגן העדן ישנן בתולות יפות עיניים
)חוריאת(" .בשיר מושמעים דברי שבח לאבו
מחמד אלג'ולאני ,לתנועת הטאליבאן ולבן לאדן
)(youtube.com

צוואת מחבל מתאבד ,שביצע פיגוע התאבדות
במחנה הצבא הסורי באזור אלקציר באמצעות משאית
תופת .המחבל מצטט פסוק מהקוראן לפיו אללה קנה
מהמאמינים את נפשם ורכושם והעניק להם את גן
העדן .הוא מציין ,כי הוא מתפלל לאללה ,שיפצה את
הוריו על לכתו בטרם עת לגן העדן ,וכי הם יפגשו
אותו ,ברצון אללה ,בגן העדן .הוא קרא למג'אהדין
)לוחמי הג'האד( לא להרפות ממאבקם "עד אשר יכון
חוק אללה ]שרע אללה ,קרי :השריעה[ עלי אדמות"
).(youtube.com

צוואת פעיל מעזה בשם מחמד אחמד קניטה ,שסייע לארגונים אסלאמיים ג'האדיסטיים בסוריה ,ביניהם ג'בהת
אלנצרה .בצוואה הוא מצטט פסוק מהקוראן לפיו אללה קנה מהמאמינים את נפשם ורכושם והעניק להם את גן העדן.
הוא קרא ללוחמי הג'האד להמשיך במלחמת הג'האד שלהם " ,שכן הג'האד הוא הדרך הקצרה ביותר להגיע לגן העדן"
)(youtube.com
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תפיסת העולם ה"תכפירית" של ג'בהת אלנצרה
מאפיינים כלליים
.29

חסן נצראללה ,מנהיג חזבאללה ,מרבה להתייחס לג'בהת אלנצרה ובעלי בריתו הג'האדיסטיים

כאל "קבוצות תכפיריות" )"ג'מעאת תכפיריה"( ,קרי-קבוצות המכריזות על אדם מוסלמי או על קבוצת
מוסלמים ככופרים ,משום שאינם מאמצים את האסלאם במשמעותו הרדיקלית .הכרזה שכזאת
משמעותה שדמם של ה"כופרים" מותר ולכן זוהי האשמה חמורה המתירה את דמם של אנשים
וקבוצות אוכלוסיה .ג'בהת אלנצרה וארגונים ג'האדים סלפים אחרים תרגמו תפיסה זאת להתנכלויות
כלפי עדות מיעוט במהלך מלחמת האזרחים בסוריה.18
.30

תפיסת העולם התכפירית הינה פועל יוצא מהאידיאולוגיה של אלקאעדה ,שאימץ לעצמו

ארגון ג'בהת אלנצרה ,המתנגד נמרצות לכל מי שסוטה מהאסלאם הסוני האורתודוכסי .ברם את
חוסר הסובלנות הקיצוני כלפי קבוצות מיעוטים ניתן לראות גם כ"מורשת" של הפעילים העיראקים,
שהקימו את ג'בהת אלנצרה .פעילים אלה הושפעו מתפיסתו של אבו מצעב אלזרקאוי ,שקרא
למלחמה טוטאלית נגד השיעה בעיראק ויישם זאת ,הלכה למעשה ,בשטח .הדבר בא לידי ביטוי
בפיגועים רצחניים ללא אבחנה ,שביצעה )ועודנה מבצעת( שלוחת אלקאעדה בעיראק כלפי השיעים
וכלפי בני עדות\דתות אחרים ,תוך פגיעה במקומות קדושים לדתות השונות.19

העוינות לשיעים ולעלוים
.31

ג'בהת אלנצרה מציג עצמו כמגן על האוכלוסייה המוסלמית הסונית נגד "האויב העלוי"

ו"הסוכנים השיעים שלו" .היא משתמשת באופן שגרתי בכינוי השיעים במילת הגנאי ראפצ'ה
)בריבוי :רואפץ' .מילולית :מי שדוחים את שלושת הח'ליפים השליטים הראשונים באסלאם ,ואת
זכותם לשלטון( .את העלוים מכנה ג'בהת אלנצרה בכינוי המזלזל נצרים .20השורשים ההלכתיים של
העוינות לעלוים נובעים מפסק הלכה )פתוא( ידוע של אבן תימיה ) 1328-1263לספירה( לפיו
"הנצירים )קרי ,העלוים( גרועים מהיהודים והנוצרים" )אבן תימיה ,היה אחד המשפטנים והפוסקים
רבי ההשפעה ביותר בתולדות האסלאם הסוני אורתודוכסי ,המהווה מקור השראה חשוב עבור
הסלפים( .אבן תימיה הוציא למעשה את הנצירים מחוץ לאמונה האסלאמית וראה בהם כופרים
גמורים .רבים מהסלפים הג'האדיסטים ,כולל פעילי ג'בהת אלנצרה ,מסתמכים על פסק הלכה זה
ומצטטים אותו מאז החלה ההתקוממות נגד משטרו של אסד.

 18דוגמא להתארגנות "תכפירית" טרוריסטית ניתן למצוא בארגון "אלתכפיר ואלהג'רה" במצרים ,שביצע גל של פיגועי טרור
במצרים בשנות השבעים ותחילת שנות השמונים של המאה הקודמת .למנהיג חזבאללה ,חסן נצראללה ,נוח לכנות את ג'בהת
אלנצרה ארגון "תכפירי" ולא ג'האדיסטי ,שהרי גם חזבאללה רואה עצמו כארגון ג'האדיסטי ובפרסומיו הוא משבח את דרך
הג'האד.
 19ראו בהקשר לכך :מאמר מאת מחמד אלקיסי ,המביא דברים מפי אנשי ממשל וביטחון וחוקרים עיראקיים
) 5 ,Centralasiaonline.comבמרץ  .(2013בין השאר מצטט המאמר את פואד עלי ,מומחה לאלקאעדה בעיראק ואת סעדון
אלדלימי ,שר ההגנה בפועל של עיראק.
 20העלוים מכונים גם נצירים על שם מחמד אבן נציר מייסד הכת העלוית במאה ה 9-לספירה הנוצרים .אבן נציר ,איש דת
ממוצא פרסי ,חי ופעל בסמארא ,שבעיראק ,ונמנה כנראה על מקורביו של האמאם ה 11-של השיעה ,חסן אלעסכרי .בעיני
הרוב הסוני ,נתפסה העדה הנצירית כעדה שאינה מוסלמית ויש אף שראו בה עדה כופרת ועובדת אלילים .השימוש של
הג'האדיסטים הסלפים במונח נצירים במקום במונח עלוים נועד להרחיק את הזיקה לעלי בן אבו טאלב ,שהינו ,על פי הגישה
הסונית ,אחד מארבעת הח'ליפים ישרי הדרך ,שהנהיגו את האומה האסלאמית לאחר מותו של הנביא מחמד.
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דוגמא להתייחסות השלילית כלפי השיעים והעלוים ניתן למצוא במאמר מטעם ג'בהת אלנצרה,

שהופץ ע"י מרכז אבן תימיה לתקשורת והתפרסם באתר המזוהה עם אלקאעדה ) 2ביולי .(2013
המאמר פונה למוסלמים הסונים בלבנון וקורא להם ,ולמוסלמים הסונים בעולם ,לסייע לאחיהם בסוריה
ולפעול נגד ארגון חזבאללה ) .(alplatformmeddia.comהשיעים מכונים במאמר זה בכינויי גנאי
שונים :רואפץ' )קרי ,מי שדוחים את שלושת הח'ליפים השליטים הראשונים באסלאם ואת זכותם
לשלטון(; משרכין )הפוליתאיסטים ,אלה ש"משתפים" באמונתם אלים נוספים לאללה(; אלפרק
אלצ'אלה )הקבוצות תועות הדרך ,אלה שאינן הולכות בדרך הישר(; אהל אלבדע ואלאהואא' )אלה
שהינם בעלי חשיבה חדשנית האסורה באסלאם ובעלי יצרים מפוקפקים( .ארגון חזבאללה השיעי
מתואר כראפצ'י )קרי ,הדוחה את שלושת השליטים הראשונים באסלאם(; המשטר הסורי בעל האופי
העלוי מכונה "כוחות המשטר הנצירי" )נצירים ,כינוי גנאי לעלוים( או "הנצירים הכופרים".
.33

אבו מחמד אלג'ולאני ,מנהיג ג'בהת אלנצרה ,התייחס גם לשיעה ולארגון חזבאללה ,בקלטת

שמע שהופצה ביוטיוב ב 22-ביולי  .2013לדבריו האיראנים משתמשים בשיעה כאמצעי להשתלטות
על האסלאם ולהכחדת הסונים .הוא כינה את חזבאללה "חזב איראן" )קרי ,המפלגה של איראן(
והזהיר את הארגון ,כי מעשיו בסוריה ובלבנון לא יעברו ללא תגובה וקרא לתושבי לבנון להשתחרר
מאחיזת חזבאללה.
.34

במישור המעשי ,העוינות העזה לשיעים באה לידי ביטוי במהלך הלחימה ,במעשי טבח

בקרב אוכלוסיה שיעית ובהתנכלויות לאתרים קדושים שיעים )מעין "ייבוא" של דפוסי הפעולה של
אלקאעדה בעיראק( .להלן מספר דוגמאות:
א .טבח תושבים שיעים באזור דיר אלזור )יוני  :(2013דווח ,כי עשרות רבות של תושבים
שיעים נטבחו ב 12-ביוני  2013ע"י ג'בהת אלנצרה בעיר חטלה ) ,(Hatlaשבמזרח מחוז דיר
אלזור .על פי גרסא אחת ,מספר ההרוגים עלה על  .60על פי גרסא נוספת המדובר ב30-
הרוגים .בתי התושבים השיעים ומקומות התפילה שלהם הוצתו .על פי גרסא אחרת ,מרבית
ההרוגים היו חמושים ,שפעלו מטעם המשטר הסורי .בג'בהת אלנצרה טענו ,כי המדובר בנקמה
על מעשי ההרג של המשטר הסורי באלקציר )רויטרס 16 ,ביוני  .(2013אחד החמושים ,שתקפו
את המקום נשמע צועק בסרטון וידאו" :זהו אזור סוני ,הוא אינו שייך לקבוצות אחרות" )רויטרס,
 21ביוני .(2013
ב .פיצוץ קבר קדוש שיעי )מאי  :(2013בתחילת מאי  2013פוצצו אנשי ג'בהת אלנצרה את
קברו של חג'ר בן עדי אלכנדי ,אחד המקורבים לאמאם עלי ,הנמצא בעיר עדרא שבפרברי
דמשק .הקבר שימש מקום עלייה לרגל עבור השיעים .פעילי ג'בהת אלנצרה השליכו את עצמות
הנקבר למקום בלתי ידוע ).(youtube.com
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הקבר בעת הפיצוץ ) 30 ,youtubeבמאי .( 2013

הבור שנפער בקבר לאחר שהעצמות הוצאו ממנו )(hawamer.com

ג .התנכלויות לקבר אלסת זינב ) :(2013-2012המדובר בקברה של בתו של האמאם עלי בן
אבו טאלב ,מייסד השיעה ,נכדתו של הנביא מחמד .זהו המקום המקודש ביותר לשיעים בסוריה
המהווה מוקד לעלייה לרגל מרחבי העולם השיעי .החל מהמחצית השנייה של שנת  2012החלו
המורדים ,בקרבם בלטו פעילי ג'בהת אלנצרה ,להתנכל לקבר )ירי פצצות מרגמה ,פיצוץ מכונית
תופת ,פיצוץ אופנוע תופת( .גורמים סלפים אף קראו במפורש להרוס את הקבר .במחצית
הראשונה של שנת  2013הותקף האזור מספר פעמים ע"י לוחמי ג'בהת אלנצרה ,אשר לא
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הצליחו עד כה להשתלט עליו .על האזור מגינים כוח של חזבאללה ומסגרת מליציונית בה פעילים
מתנדבים מרחבי העולם השיעי )בדגש על עיראק( בשם חטיבת אבו אלפצ'ל אלעבאס.21
ד .פיצוץ קברה של קדושה שיעית )פברואר  :(2013ב 16-בפברואר  2013פוצץ מבנה הקבר
של סכינה ,בתו של חסין בן עלי ,בפרברי דמשק .הפיצוץ בוצע ע"י ג'בהת אלנצרה והצבא הסורי
החופשי .סכינה נהרגה בקרב כרבלא בהיותה בת ) 17או  (18והיא דמות נערצת בעיני השיעים.

מימין :קבר סכינה לפני הפיצוץ) .משמאל :לאחריו( Youtube.com

פעילי ג'בהת אלנצרה בעת קרבות באזור קבר אלסת זינב )(Facebook.com

 21פרטים נוספים ראו לקט מידע מה 4-ביוני " 2013מעורבות חזבאללה במלחמת האזרחים בסוריה".
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פגיעות בנוצרים ובבני עדות אחרות ,ניתוץ פסלים ופגיעות במתקנים ובסמלים דתיים
 .35כפועל יוצא מתפיסת העולם התכפירית ,כמו גם מהקיצוניות וחוסר הסובלנות שלה ,פגעו לוחמי
ג'בהת אלנצרה במהלך מלחמת האזרחים בפסלים ובסמלים דתיים של בני עדות מיעוט נוספים
באזורי פעילותה .כך למשל:
א .מפלגת האיחוד האשורית )הלבנונית( האוניברסאלית גינתה )דצמבר  (2012התקפות של
ג'בהת אלנצרה על בתי אזרחים ,רכוש פרטי ובתי תפילה בראס אלעין ,שבמחוז חסכה.
המפלגה ציינה בהודעתה ,כי חוללו גם סמלים דתיים ,הותקף בית ספר של הכת האשורית
ותכולתו נהרסה ).(Centralasiaonline.com
ב.

ארגון זכויות אדם סורי  ,The Syrian Observatory for Human Rightsדיווח

בפברואר  ,2013כי סורים מהעיירה מערת אלנעמאן ,שבמחוז אדלב ,האשימו את ג'בהת
אלנצרה בקטיעת ראשו של פסלו של המשורר הידוע ,מתקופות ימי הביניים ,אבו אלעלאא'
אלמערי ,שנולד שם .אנשי העיירה פרסמו תמונה של פסל ,חסר ראש ,שאליו נורו קליעים רבים,
המונח על הקרקע ליד המעמד שלו ).22(Centralasiaonline.com
 .36במהלך מלחמת האזרחים פורסמו עדויות על התנכלויות מצד פעילי ג'בהת אלנצרה כלפי
תושבים נוצריים .בתחילת ספטמבר  2013שבו והשתלטו המורדים ,ובתוכם פעילי ג'בהת אלנצרה ,על
העיירה הנוצרית מעלולה ,שמצפון לדמשק .תושבים שנמלטו מהעיירה מסרו ,כי פעילי ג'בהת
אלנצרה כינו את התושבים הנוצריים "צלבנים" ,ירו לעבר צלבים והכריחו נוצרי להמיר דתו באיומי נשק
ע"י ההכרזה על ה"שהאדה" )כתבה של  ,Sammy Ketzסוכנות הידיעות הצרפתית 11 ,בספטמבר
 .(2013לארוע היתה השפעה טראומטית על הנוצרים בסוריה ) 12 ,Akiבספטמבר (2013
 .37ביוטיוב ובתקשורת הערבית והמערבית פורסמו דיווחים נוספים אודות התנכלויות פעילי ג'בהת
אלנצרה כלפי נוצרים ,בעיקר במחוז אל חסכה .כך למשל:
א .פעילי ג'בהת אלנצרה עצרו בעיר אלחסכה אוטובוס ,שהגיע מדמשק והתעללו בנוסעים שהיו
בו :הם תלשו צלב שענד אחד הנוצרים ,הורו לנשים לכסות את פניהן ואילצו כמה נוסעים לומר
את "השהאדה" באיומי נשק ).(Syriantelegraph.com
ב .על פי דיווח המבוסס על מקורות בותיקן ואנשי דת נוצרים בכירים בסוריה ,קבוצות חמושות
ובעיקר ג'בהת אלנצרה מתעמרות בנוצרים באלחסכה )בפרט צעירים( .זאת ,ע"י הצבת מחסומי
דרכים ,הטלת עוצר ,גניבות ,חטיפות ותקיפות ).(elnashra.com
ג .על פי מקור התומך במשטר הסורי ,מנעו כוחות צבא סוריה פיגוע רב עוצמה באמצעות
מכונית תופת )או חגורות נפץ( ,שאמור היה להיות בשכונה בדמשק בה מתגוררים נוצרים
 22לא ברורה הסיבה להורדת ראשו של אלמערי .יתכן שהדבר נובע מראייתו ככופר ,משום שבכתביו מתח ביקורת על
האסלאם ונחשב לאתאיסט )אחת מאמירותיו" :בני האדם החיים עלי אדמת מתחלקים לשניים :בעלי שכל ]אך[ חסרי דת או
בעלי דת ]אך[ חסרי שכל"( .יתכן גם ,שהמדובר בשלילה עקרונית של קיום פסלים ,מורשת של אלקאעדה )אלקאעדה הרס
פסל ענק של בודהה באפגניסטאן ופעילי הג'האד העולמי הרסו פסלים במאלי ובמדינות נוספות בהם פעלו(.
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במהלך חופשת חג המולד )של  .(2012הצבא הסורי תפס שלושה מחבלים מתאבדים ,שמסרו
בחקירתם ,כי נאמר להם שביצוע הפיגוע יבטיח את "הגעתם לגן עדן" ושיש "להשמיד את
הכופרים שאינם שייכים לקהילת המאמינים שלנו" ).(exposingfreearmy.worldpress.com
 .38ראוי לציין ,כי פעילי ג'בהת אלנצרה ,שהתראיינו לכלי תקשורת ערביים ,הכחישו דיווחים אלו
וטענו כי ג'בהת אלנצרה אינה פוגעת בנוצרים וכי אין לנוצרים סיבה לפחד מהארגון )ראיונות עם
תיסיר אלח'טיב ,ראש הלשכה המדינית של ג'בהת אלנצרה בחלב ב 12 -ינואר  ;2013ועם אבו
לקמאן ,מפקד צבאי בארגון ב 19 -בינואר .(2013

פעיל חמוש עומד על גג כנסייה או מנזר :תמונה שצורפה לדיווח קצר ,שבו תיסיר אלח'טיב ,ראש הלשכה המדינית של
ג'בהת אלנצרה בחלב ,טען ,כי" :החזית אינה פוגעת בנוצרים .אנו נלחמים במי שנלחם בנו והעם שלנו הורג בהם"
) 12 ,aksalser.comבינואר  .(2013לא ברור לנו האם בצילום מופיע פעיל הארגון או שהמדובר בתמונת אילוסטרציה.
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פרק ג' -מבנה ג'בהת אלנצרה ,הנהגתו ואופן תפקודו

עוצמתו של ג'בהת אלנצרה ואזורי פריסתו
 .1ג'בהת אלנצרה הוא ארגון ג'האדי סלפי ,המהווה שלוחה של אלקאעדה בסוריה ,הכפופה
להנהגת אלקאעדה בראשות אימן אלט'ואהרי .לצידו פועלים ארגונים אסלאמיים נוספים ,הנבדלים
זה מזה באידיאולוגיה ,בכוחם הצבאי ,בקשריהם עם אלקאעדה ,ובמידת היותם "סורים" או בעלי
אסטרטגיה אזורית-גלובאלית )ארגונים החותרים להקמת ח'ליפות אסלאמית בגבולות סוריה רבתי
והפיכתה למוקד של ג'האד אזורי ועולמי(.23
 .2הארגונים הג'האדים סלפים בסוריה מונים להערכתנו כ 10,000-פעילים .ג'בהת אלנצרה ,שהינו
הארגון הג'האדיסטי הבולט שביניהם ,מונה ,להערכתנו ,כ 7,000-6,000-פעילים .מרבית הפעילים
הללו הגיעו לסוריה ממדינות ערביות\מוסלמיות ומקצתם ממדינות המערב על מנת להילחם במשטר
הסורי ,ומקצתם הינם סורים .מספר הפעילים הינו דינמי ובשנה האחרונה הוא נמצא במגמת עליה.
 .3להלן כמה אומדנים של מקורות מערביים\ערביים לגבי גודלו של ג'בהת אלנצרה :על פי אומדן
מכון המחקר הבריטי קווליאם )עדכני לסוף  (2012מונה הארגון כ 5,000-פעילים )יש לקחת בחשבון
כי מאז גדל הארגון בכמה אלפי פעילים( .אומדן ,שמקורו בצבא סוריה החופשי ,מציין ,כי ג'בהת
אלנצרה מונה כ 10,000-6,000-פעילים )וושינגטון פוסט 30 ,בנובמבר  .(2012אתר ערבי מצטט את
אבו מחמד אלעטאוי ,מנהיג בכיר בארגון ,לפי דבריו ג'בהת אלנצרה מונה  8,000פעילים ומספרם
נמצא במגמת עליה ) .(alwakaai.comאומדנים אלו אינם מביאים בחשבון את הפילוג ,שחל
בג'בהת אלנצרה.
 .4מוקדי פעילותו הצבאית והממשלית של ג'בהת אלנצרה הינם בצפון סוריה ובמזרחה בדגש על
מחוזות חלב ,דיר אלזור ,דמשק ואדלב .בשאר המחוזות יש לארגון נוכחות צבאית בהיקף נמוך
יותר .בדו"ח שמקורו בצבא סוריה החופשי ,אשר הועבר למשרד החוץ האמריקאי ,הוערך כוחו של
ג'בהת אלנצרה במחוזות השונים כדלקמן )וושינגטון פוסט 30 ,בנובמבר :24(2012
א.

אזור חלב :כ 2,000-פעילים ,רובם באזור אלבאב ,צפונית מזרחית לעיר חלב.

ב.

אזור אדלב :כ 3,000-2,500-פעילים.

ג.

אזור דיר אלזור :כ 2,000-פעילים.

ד.

אזור דמשק :כ 1,000-750-פעילים.

 23שלא כמו ג'בהת אלנצרה ,חלק מהארגונים האסלאמים אינם דוגלים בהקמת משטר אסלאמי-רדיקלי בסוריה רבתי והפיכתו
למוקד של ג'האד אזורי ועולמי .לארגונים אלו אין קשרים אידיאולוגיים ,מבצעיים ואישיים כמו אלה הקושרים את ג'בהת
אלנצרה לאלקאעדה ולג'האד העולמי
 24להערכתנו המספרים הללו מוגזמים מעט .עם זאת בתקופה ,שחלפה מאז פרסום הדו"ח ,גדל מספר הפעילים בג'בהת
אלנצרה ומוקדי הערכותם\פעילותם הצבאית השתנו.
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ה.

אזורי חמץ ,דרעא ולאד'קיה :כ 1,000-פעילים.

 .5בנוסף ,המדינה האסלאמית בעיראק ואלשאם) ,להלן "המדינה האסלאמית"( ,שלוחת אלקאעדה
בעיראק ,המתחרה עם ג'בהת אלנצרה ,ממלאת תפקיד חשוב בלחימה ובפעילות האזרחית בצפון
סוריה ובמזרחה .בכמה אזורים היא נהנית מתמיכת האוכלוסיה ,למרות שבכמה מקומות הביאה
נוכחותה ל"תגובות נגד" של האזרחים המקומיים.
 .6אימן ג'ואד אלתמימי ,במאמרו ב 18) Syria Comment25 -ביולי  ,(2013קובע כי ,כוחה של
המדינה האסלאמית בצפון סוריה נמצא בעליה .לדבריו ,ממלאת המדינה האסלאמית תפקיד חשוב
בלחימה בפרברי חלב ובאזורים הכפריים המקיפים אותה .הארגון מנסה להרחיב השפעתו\שליטתו
על אזורים נוספים בערים מרוחקות יותר במחוזות חלב ואדלב ,בדגש על ערים חשובות השוכנות
לאורך הגבול עם תורכיה .אלתמימי מנתח שורה של אירועים במספר ערים )עזאז ,ג'רבלוס ,אלבאב,
מנביג' ,אלדנה( שבהם פעילה המדינה האסלאמית בתחומים האזרחיים )הפעלת בית משפט ,שירותי
הסעות לילדים לבית ספר ,הפעלת בית ספר( .בחלק מהערים הללו גררה פעילותה )אכיפת הקוד
האסלאמי ,הוצאות להורג( "תגובות נגד" של התושבים בדמות מחאות והפגנות.

מבנה ג'בהת אלנצרה
.7

בראש הארגון בסוריה עומד מנהיג ,שכינויו אמיר ,תואר מקובל בארגונים אסלאמיים ג'האדיים.26

מראשית דרכה של ג'בהת אלנצרה ,האמיר הינו אבו מחמד אלג'ולאני )ראו פרטים עליו להלן(.
במחוזות השונים של סוריה קיימים מפקדים מקומיים ,המכונים אף הם אמירים ,אשר מחויבים
בשבועת אמונים )ביעה( לאמיר העליון ,אבו מחמד אלג'ולאני .מפרסומי ג'בהת אלנצרה עולה ,כי בכל
עיר גדולה מוצב אמיר מקומי ולעיתים אף יותר מאמיר אחד .כמו כן מכהנים במחוזות השונים אמירים
האחראים על האזורים הכפריים ,אשר מחוץ לערים הגדולות.
.8

עוד עולה מפרסומי הארגון ,כי הגוף העליון של ג'בהת אלנצרה נקרא מג'לס שורא אלמג'אהדין

)קרי" ,מועצת השורא של לוחמי הג'האד" ,או בקיצור מג'לס שורא( .תחת מועצת השורא פועלות
המסגרות הצבאיות והממשליות של ג'בהת אלנצרה ברחבי סוריה .בהנהגת ג'בהת אלנצרה מצויים
גופי מטה יעודיים ופעילים העוסקים במבצעים ,גיוס כספים ,רכש אמצעי לחימה והברחתם לסוריה,
ענייני דת ,הסברה וקשרי חוץ.
.9

האמיר העליון ,והאמירים המקומיים ,הינם המפקדים המפעילים

את יחידות הצבא של

ג'בהת אלנצרה .כך ,למשל ,בראש כוחות ג'בהת אלנצרה בעיר אלקציר עמד אמיר ,שנהרג במרץ
 .2013אמיר נוסף ,אשר כיהן בתפקיד "האמיר של האזור הכפרי של אלקציר" ,נעצר ע"י כוחות
המשטר הסורי או ע"י חזבאללה ) .(Alkhabarpressהאמיר של המרחב הכפרי של אלקציר הוא זה,
שאישר פיגוע התאבדות בבסיס הצבא הסורי ) 23בינואר  (2013באמצעות משאית שנשאה עימה

 25שם המאמר." The Islamic State of Iraq and ash-Sham Expands Into Rural Northern Syria". :
 26האמיר העומד בראש ג'בהת אלנצרה מכונה גם "האחראי הכללי" )אלמסא'ול אלעאם(.
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כמות גדולה של חומרי נפץ .נראה ,כי לפחות בחלק מהמחוזות )במחוז דרעא למשל( פועלת לצד
האמיר גם מועצה צבאית )מג'לס עסכרי( ).(almhajaralaslamy.blogspot.co.il

אמירים בג'בהת אלנצרה

אמיר ג'בהת אלנצרה באלקציר ,אשר נהרג
במרץ (youtube.com) 2013

סרטון שבו מופיע המחבל המתאבד ,שפוצץ את עצמו
בפיגוע ב 23-בינואר  2013במחנה צבא של צבא סוריה
באלקציר באמצעות משאית תופת שבה הוטמנו  20טון
חומרי נפץ .לדבריו" :אמרתי לאמיר )של המרחב הכפרי של
אלקציר( ,שיספק לי משאית של  5טון ,אך הוא היה נדיב
והעניק לי משאית של  20טון" ).(youtube.com

אמיר במחוז סוידאא' ,שבדרום סוריה )(youtube.com

מחמד אלמאג'רי ,אמיר מחוז אלרקה ,שנהרג
ב 30-ביוני  2013סמוך לעיירה עין עיסא באזור
אלרקה )(documents.sy
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אחד האמירים במחוז דיר אלזור ,שנהרג ממטען שהוצמד למכוניתו ב 27-ביוני (alhadathnews.net) 2013

 .10המסגרות הצבאיות של ג'בהת אלנצרה )וארגוני מורדים אחרים( מכונות לעיתים "חטיבות",
"גדודים" או "פלוגות" .אולם ,בפועל ,אין המדובר במסגרות צבאיות ממוסדות ומאורגנות כמו אלו
של צבא סדיר .על פי הפרסומים כמה "פלוגות" בג'בהת אלנצרה מורכבות מבני לאום אחד )"פלוגה
תוניסאית"; "פלוגה צ'צנית"( .זאת ,להערכתנו ,הן משיקולי נוחות הגיוס והן בראייה לעתיד -הקמת
קבוצות ליבה ג'האדיסטית ,שתחזורנה למדינות-האם שלהם לאחר שרכשו ניסיון מבצעי בלחימה
בסוריה.

מסגרות "גדודיות" ו"פלוגתיות" בג'בהת אלנצרה

דובר רעול פנים ,שהוצג כמפקד האזור המזרחי של
סוריה ,מציין בסרטון ,כי כתאא'ב אלאסתשהאדיין
)גדודי המתאבדים( באזור המזרחי קיבלו אחריות
על פיגוע התאבדות במפקדות של המשטר הסורי
)(youtube.com

תמונת רקע להכרזה על הקמת כתיבת אלקדס )גדוד
ירושלים( באזור כפרי ממזרח לעיר חלב ב 22-במאי
 ,2012תוך שבועת אמונים )ביעה( לאבו מחמד
אלג'ולאני ) .(youtube.comמימין למעלה :הלוגו של
הצריח הלבן ,הזרוע התקשורתית של ג'בהת אלנצרה.
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פעילים בכתיבת אלמהאג'רין )גדוד המהגרים(
בדמשק מאיימים על משטרו של אסד לבל ישתמש
בנשק כימי וביולוגי נגד המורדים )(youtube.com

גילוי דעת מספר  290של ג'בהת אלנצרה בו קבלת
אחריות להרג של אחד מאנשי משטר אסד על ידי
אחת הפלוגות באזור חלב

 .11במחזות השונים מנהל ג'בהת אלנצרה פעילותו הצבאית ,מחדרי פיקוד מקומיים )המכונים גם
"חדרי מבצעים"( הממוקמים באזורים ,שבהם שולטים המורדים .חדרי פיקוד אלה ממוקמים בדרך כלל
במתקנים אזרחיים ,אשר עברו "הסבה" לצרכים צבאיים .לעיתים מרכזי פיקוד אלו משותפים לג'בהת
אלנצרה ולצבא סוריה החופשי .כך ,למשל ,ביקר צוות טלויזיה של ערוץ אלמנאר )חזבאללה( במרכז
התקשורת ההרוס של ג'בהת אלנצרה לאחר כיבושה של אלקציר .הצוות דיווח ,כי במרכז התקשורת,
בתוך מנהרה בעומק של שישה מטרים ,נמצאו מסמכים עליהם היה רשום "מרכז התקשורת של
ג'בהת אלנצרה באלקציר" .כמו כן דווח ,כי במקום נמצא ציוד תקשורתי מגוון של צבא סוריה החופשי
) 6 ,moqawama.orgביוני .(2013
 .12לג'בהת אלנצרה יש ממסד דתי היררכי ,המפקח על ההתנהלות ההלכתית של המפקדים
הצבאיים .בראש המערכת הדתית של ג'בהת אלנצרה עומד השופט הכללי )אלקאצ'י אלעאם(.
במחוזות השונים מכהנים אחראים הלכתיים) ,ביחיד ,אלמסא'ול אלשרעי .(27אחראים הלכתיים אלה
מפקחים ,בין השאר ,על התנהלותם הדתית של המפקדים והפעילים ומטמיעים בקרבם את
האידיאולוגיה האסלאמית של הארגון.

 27האחראי ההלכתי מכונה לעיתים גם הקצין ההלכתי )אלצ'אבט אלשרעי(.
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שיח' עמר אבו מחמד ,מי שהיה האחראי ההלכתי
של העיר חלב ,אשר נהרג כתוצאה מירי צלף
)(youtube.com

האחראי ההלכתי של דרעא ,השיח' אבו עמר
אלפארוק ,שנהרג בתקיפה של כוחות המשטר
הסורי ,בעת דרשה ,שנשא באחד המסגדים
)(archive.org

 .13ב"אזורים המשוחררים" ,בהם ממלאת ג'בהת אלנצרה את החלל השלטוני  ,הקים הארגון ,יחד
עם ארגונים ג'האדיסטים נוספים ,מערכת שיפוט ואכיפת החוק הנקראת "הרשות ההלכתית"
)אלהיא'ה אלשרעיה( .הרשות ההלכתית מפעילה כוח שיטור מטעמה הנקרא משטרת הרשות
ההלכתית )שרטת אלהיא'ה אלשרעיה( .במחוזות השונים פועלים גם בתי דין שרעיים ,שבאמצעותם
ניתן לפתור סכסוכים מקומיים .הרשות ההלכתית עוסקת גם בהושטת סיוע לתושבים כגון חלוקת
מצרכים והפעלת תשתיות ורשויות ציבוריות )ראו להלן(.

שלט  nygoהרשות ההלכתית במזרח סוריה
)דיר אלזור וסביבותיה( )(youtube.com

מפגן כוח של משטרת הרשות ההלכתית
האחראית על אכיפת החוק ).(youtube.com
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הנהגת ג'בהת אלנצרה
 .14המידע ,שבידינו אודות הנהגת ג'בהת אלנצרה לוקה בחסר .בראש הארגון עומד אבו מחמד
אלג'ולאני ,הנושא בתואר אמיר

28

)תואר הניתן למנהיגי ארגונים אסלאמיים( .שמו האמיתי אינו ידוע

לנו .בתקשורת הסורית והערבית פורסמו גרסאות שונות ,בלתי מאומתות ,לגבי שמו .ניתן להעריך כי
הוא ממוצא סורי ,יתכן מרמת הגולן )ג'ולאני פירושו שמוצאו מהגולן .פעילי ארגוני הג'האד העולמי
נוהגים לכנות עצמם על שם מקומות מוצאם(.

סרטון שהועלה ליוטיוב בו מופיעה שקופית זו על רקע דבריו של אבו מחמד אלג'ולאני ) 10 ,youtube.comבאפריל
 .(2013אין הוכחה ,כי הדמות שבצילום הינו זו של אבו מחמד אלג'ולאני

 .15במחקר של מכון קוויליאם הבריטי אודות ג'בהת אלנצרה ,נאמר ,כי אלג'ולאני נמנה בעבר על
תומכיו הנאמנים של אלזרקאוי ,אשר הגיעו לעיראק בעקבות הפלישה האמריקאית במרץ  .2003על
פי המחקר מנהיגותו של אלג'ולאני מוסכמת על חברי הארגון בשל הניסיון הרב ,שרכש בעיראק
)יתכן ,כי בינתיים חל כרסום במנהיגותו על רקע הפילוג שבין ג'בהת אלנצרה למדינה האסלאמית( .על
פי המחקר ,אלג'ולאני מקפיד באדיקות על פרטיותו .הוא מוקף בקומץ מקורבים ,מגיע לפגישות כשפניו
מכוסות ,מופיע בסרטונים רעול פנים וכשקולו מעוות ונמנע מלחשוף פרטים אישיים על עצמו ,הן
באמצעי התקשורת והן בפגישותיו עם פעילי ארגונו.
 .16תפיסת עולמו של אלג'ולאני מבוססת על זו של אלקאעדה עם כמה התאמות לאופיה המיוחד
של הזירה הסורית .בסרטון ,שהפיץ ארגון ג'בהת אלנצרה ב 24-בינואר  ,2012בו הודיע על הקמתו,
ציין אלג'ולאני ,כי הפלת משטר אסד היא רק בבחינת מחצית המאבק ,שכן מטרת הארגון הינה,
שהמשטר כולו יופל ובמקומו תקום מדינה אסלאמית הפועלת בהתאם להלכה האסלאמית
)השריעה( .הוא טען ,כי הסתייעות המורדים בגורמים מערביים להפלת המשטר הסורי היא פשע
שאללה לא ימחל עליו ) .(youtube.comבקלטת נוספת ,שפורסמה בסוף דצמבר  ,2012מציין
 28אבו מחמוד אלג'ולאני מכונה גם אלמסאו'ל )"האחראי"( ,אלמסאו'ל אלעאם )"האחראי הכללי"( ואלשיח' אלפאתח )"השיח
הכובש"(.
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אלג'ולאני ,כי ג'בהת אלנצרה הפכה לכוח הלוחם העיקרי נגד המשטר הסורי .הוא הזהיר את תומכיו
ואת העם הסורי מפני "ניסיונות להחליף את המשטר הסורי במשטר מערבי" וקרא לתומכיו לסייע
לאזרחים.
 .17ארה"ב הכניסה את אבו מחמד אלג'ולאני לרשימת הטרוריסטים הבינלאומיים ב 16-במאי 2013
) .(state.govבנימוקים לכך נכתב ,כי אבו מחמד אלג'ולאני ,מנהיג ג'בהת אלנצרה ,מונה ע"י
אלקאעדה בעיראק להפיל את המשטר הסורי ולכפות את החוק האסלאמי .אלג'ולאני נשבע אמונים
באופן פומבי לאלט'ואהרי ,מנהיג אלקאעדה .תחת הנהגתו ביצעה ג'בהת אלנצרה פיגועי התאבדות
רבים ,שגרמו למותם של אזרחים סורים חפים מפשע .לדברי האמריקאים ,החזון האלים ,הקנאי
והעדתי של אלג'ולאני וארגונו מנוגדים לשאיפות העם הסורי ,המתנגד לקיצוניות ולאידיאולוגיה של
טרור.

הודעה של מחלקת המדינה האמריקאית ) 16במאי  ,(2013שהכניסה את אבו מחמד אלג'ולאני לרשימת הטרוריסטים
הבינלאומיים .בלשון ההודעה לא נאמר מהו שמו האמיתי.

 .18להלן פרטים על בכירים נוספים בג'בהת אלנצרה:
א .מצטפא עבד אללטיף צאלח )אבו אנס אלצחאבה( :בכיר צבאי בג'בהת אלנצרה ,אשר לחם
בשורותיו של אבו מצעב אלזרקאוי בעיראק .שימש כמגייס פעילים לתשתית של אלקאעדה
בסוריה וכאחראי להעברתם מעיראק לסוריה .על פי דיווח באלג'זירה ) 13בדצמבר  ,(2012הוא
אזרח ירדני )על פי גרסה אחרת פלסטיני מירדן( .על פי אותו דיווח הוא מונה למפקד )"אמיר"(
אזור דרעא ,במקומו של איאד אלטובאסי ,שנהרג בקרבות ).(iingwarjournal.org
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מצטפא עבד אללטיף צאלח )אבו אנס אלצחאבה( ) .(onlinejihadexposed.comקיימת גרסא ,שזו איננה תמונתו,
אלא תמונת אלטובאסי ,מי שהיה מפקד אזור דרעא

ב.

מיסר עלי מוסא עבדאללה אלג'בורי :פעיל ,אשר רכש ניסיון מבצעי בעיראק בלחימה נגד

הקואליציה של ארה"ב ובעלות בריתה .חשוד במעורבות בפיגוע במחוז נינווה בשנת 2004
) .(treasury.govבשלהי שנת  2011עבר לסוריה ,דרך מוצל שבעיראק ,על מנת להפיץ בה את
האידיאולוגיה של אלקאעדה ולהקים בה תשתית צבאית-טרוריסטית כמו זו שבעיראק .במחצית
שנת  2012הפך למפקד הצבאי ואידיאולוגי בכיר במזרח סוריה ,שם הפעיל מחנה אימונים עבור
ג'בהת אלנצרה ).(treasury.org
ג.

אנס חסן ח'טאב :על פי משרד האוצר האמריקאי ,הוא היה ממקימי ג'בהת אלנצרה ,מטעם

ארגון אלקאעדה בעיראק .לאחר הגעתו לסוריה ,הוא עמד בקשר הדוק עם ארגון אלקאעדה
בעיראק כדי לקבל ממנו סיוע בנשק ובכסף ).(iipdigital.usembassy
ד.

"אבו חסן" :אחד המפקדים )"אמירים"( של ג'בהת אלנצרה באדלב.
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"אבו חסן" ,אחד ה"אמירים" באדלב )(Youtube.com

ה" .אבו מחמד אלכרדי" :מפקד שטח במזרח סוריה.

"אבו מחמד אלכרדי" ,המתואר בערוץ אלג'זירה כמפקד שטח בג'בהת אלנצרה במזרח סוריה ).(youtube.com
המדובר באותה דמות שהופיעה בסרטון ,שבו הושמע קולו של אבו מחמד אלג'ולאני .עם זאת אין בידינו אימות לכך
שזוהי אכן דמותו של אבו מחמד אלג'ולאני.

ו" .אבו בכר" :מבכירי ג'בהת אלנצרה בחלב .בעבר שימש כמורה בבית ספר תיכון.
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"אבו בכר" ,בכיר באזור חלב ) ,youtube.comמתוך תוכנית מערוץ (24 France

בטחון ומודיעין
 .19ג'בהת אלנצרה מקפיד לשמור על כללי ביטחון קפדניים ,שהפרתם עלולה להוביל לעונש מוות.
מדיניות זאת נתמכת ע"י לגיטמציה דתית המעוגנת בעיקרון ,שבגידה בארגון כמוה כבגידה באסלאם
ובמוסלמים .כללי הביטחון הללו באים לידי ביטוי בהימנעות ג'בהת אלנצרה מלקיים דיון פתוח על
נושאים הקשורים לארגון ובהעדר דיווחים אמינים על מבנה הארגון ,שרשרת הפיקוד שלו ואופן
התנהלותו )להבדיל מדיווחים תעמולתיים לצרכי המלחמה על התודעה(.
 .20בקרב חברי הארגון קיים מידור בכל הנוגע למבנה הארגון ,הנהגתו ושיטות הפעולה שלו.
התרבות הארגונית של ג'בהת אלנצרה נשענת על התפיסה ,שכל פרט חייב לעסוק בעניינו ולהגן על
הארגון באמצעות השמירה על החשאיות .רוב פעילי ג'בהת אלנצרה משתמשים בכינויים ולרבים יש
יותר מכינוי אחד )ללוחמים בעלי ניסיון מבצעי מומלץ לבחור כינוי חדש על מנת להימנע מחשיפת
עברם(.
 .21ג'בהת אלנצרה מפעיל תשתית מודיעינית לצרכים מבצעיים באזורים שבהם הוא מנהל לחימה
נגד המשטר הסורי .מסרטון של ג'בהת אלנצרה שעסק בפיגוע במחנה צבא סורי באלקציר באמצעות
משאית תופת ) 23בינואר  (2013עולה ,כי הארגון נעזר בתצלומי אויר של  google earthלשם
ביצוע פעולות צבאיות.
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מבט ב google earth-על גבי מחשב נישא לבדיקת מסלול ההגעה ליעד )הפיגוע במקרה זה היה פיצוץ משאית תופת
במחנה הצבא הסורי באזור אלקציר(

גיוס כספים
מאפיינים כלליים
 .22בראשית דרכו התבסס ארגון ג'בהת אלנצרה על הסיוע הכספי של ארגון אלקאעדה בעיראק,
ממנה צמח .בשבועת האמונים של אבו מחמד אלג'ולאני למנהיג אלקאעדה אלט'ואהרי ,אשר סימנה
את תחילת הפילוג של ג'בהת אלנצרה מארגון האם העיראקי ,הוא הודה לאבו בכר אלבע'דאדי ,מנהיג
שלוחת אלקאעדה בעיראק ,על "שהעניק לנו חלק מכספי המדינה ]האסלאמית של עיראק[ ,למרות
הימים הקשים שהיא עברה".
 .23בעקבות הפילוג בין שתי השלוחות ,החל ג'בהת אלנצרה לבסס מנגנון גיוס כספים ורכש
אמצעי לחימה משלה .סביר ,כי מאמצים אלו תואמו עם הנהגת אלקאעדה בראשות אלט'ואהרי.
התרשמותנו היא ,כי בתקופת קיומו הצליח הארגון להקים מנגנון סיוע משלו ,שמאחוריו עומדים,
להערכתנו ,ארגוני צדקה סלפים-ג'האדיים ,אנשי דת סלפים ובעלי הון המזדהים עם אלקאעדה
בכווית ,קטר ,סעודיה ויתכן גם מצרים .29עם זאת ,להערכתנו ,הגופים והאישים הממנים את ג'בהת
אלנצרה מעדיפים שלא לציין זאת במפורש על מנת שלא להיות מזוהים עם אלקאעדה ולהיחשף
ללחצים מצד השלטונות המקומיים .בכמה מקרים נאמר ,כי כספים ואמצעי לחימה נאספים עבור
"לוחמי הג'האד" בסוריה ,מבלי לפרט .במקרים אחרים מנסים התורמים ,להערכתנו ,להסתתר
מאחורי קבוצות מורדים אחרות )צבא סוריה החופשי או קבוצות בעלות אופי אסלאמי ,שאינן מזוהות
עם אלקאעדה(.
 29לטענת שר ההסברה הסורי ,עמראן אלזעבי ,מקבל ארגון ג'בהת אלנצרה אמצעי לחימה מהממסד הרשמי הקטרי
וממקורות הנמצאים בתוך סוריה ועל גבול סוריה-תורכיה .לדבריו ,רוב הלוחמים בסוריה ממונים ע"י סעודיה וקטר
) (aljarida.comעל פי העיתון הלבנוני אלספיר ) 31במאי  (2013ג'בהת אלנצרה מקבל סיוע כספי מסעודיה ומבעלי הון
מהמפרץ .על פי רויטרס פקידים אמריקאים ואירופאים סבורים ,כי ג'בהת אלנצרה ממומן ע"י משפחות עשירות מסעודיה
ומקטר )רויטרס 22,ביוני  .(2013על פי לה פיגארו ) 24ביולי  ,(2013נשלחים כספים מקטר ע"י שליחים של השיח'ים עבד
אלרחמן נעימי ועלי סוידי )ראו להלן( ללא מעורבות פורמאלית של הממשל הקטרי.
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 .24בנוסף לכך מקבלת ג'בהת אלנצרה תרומות כספיות מסורים המזדהים איתו )המתגוררים
בסוריה ומחוצה לה( .כמו כן מנצל הארגון את אוצרות הטבע באזורי שליטתו )בדגש על שדות נפט
וגז( ומקדם "יוזמות עסקיות" באזורים השונים לשם הפקת רווחים כספיים .הכספים שהוא מרוויח
משמשים למימון הסיוע האזרחי ,לתשלום משכורות ולרכישת אמצעי לחימה )ראו בהמשך(.

גיוס כספים בסעודיה ובכוית
 .25להלן תאור מספר דמויות סלפיות בסעודיה ובכווית המעורבות בגיוס כספים עבור "לוחמי
הג'האד" בסוריה:
א.

השיח' הסעודי ד"ר מחמד אלעריפי.

ב.

השיח' הכוויתי שאפי אלעג'מי.

ג.

חבר הפרלמנט הכוויתי לשעבר ד"ר וליד אלטבטבאא'י.

ד.

איש עסקים קטרי עבד אלרחמן אל נעימי.

ה.

מנכ"ל אגודת צדקה קטרית עלי אלסוידי.

שיח' מחמד אלעריפי
 .26ד"ר מחמד אלעריפי הינו שיח' סעודי מזוהה עם הזרם הסלפי הקיצוני .לדבריו מאז תחילת
ההתקוממות בסוריה התכנסו ועידות אסלאמיות רבות על מנת לגייס תרומות "עבור הלוחמים
בסוריה" .הועידה הגדולה ביותר התקיימה במצרים ב 12-ביוני  2013השתתפו בה אנשי דת
מוסלמים מזרמים אסלאמיים שונים ותורמים פוטנציאלים ,אשר תרמו ל"לוחמי הג'האד" בסוריה
).(youtube.com
 .27ניתן להניח ,שחלק ניכר מהתרומות של הועידות האסלאמית מועבר לקבוצות מורדים המזוהות
עם צבא סוריה החופשי ועם תנועת האחים המוסלמים ,30או לקבוצות אסלאמיות אחרות ,שאינן
מזוהות בהכרח עם אלקאעדה .אולם תחת הכינויים של "לוחמי הג'האד" עלולים להסתתר ,בין
השאר ,גם פעילי ארגונים ג'האדיסטים סלפים ובהם ג'בהת אלנצרה ,שאליהם עלולים "להתגלגל"
אמצעי לחימה ותרומות.

 30מועצת השורא של תנועת האחים המוסלמים העלתה פוסט בדף הפייסבוק הרשמי של התנועה ) 6ביולי  (2013בו הביעה
את הערכתה לחכמי הדת של האומה האסלאמית על שנחלצו בועידתם בקהיר לסייע למהפכה בסוריה .המועצה קוראת לספק
לצבא סוריה החופשי ול"גורמים העממיים המהפכנים" כסף ,אמצעי לחימה איכותיים ,ידע וסיוע אחר .המועצה קובעת ,כי
תנועת האחים המוסלמים תמשיך לדבוק באסלאם המתון .אולם ,ההודעה אינה קובעת ,כי אין לספק נשק לג'בהת אלנצרה
ולגורמים הג'האדים הסלפים.
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סיקור בערוץ אלג'זירה של הועידה האסלאמית במצרים :ראיון עם השיח' הסעודי ,ד"ר מחמד אלעריפי ,המזוהה עם
הזרם הסלפי הקיצוני ,אשר קרא פעמים רבות לג'האד נגד המשטר הסורי ואף הביע בעבר תמיכה בארגון אלקאעדה ,אך
התנצל לאחר מכן ,ככל הנראה בשל חשש מהשלטונות הסעודים

שיח' שאפי אלעג'מי
 .28דמות נוספת העוסקת בגיוס כספים עבור ארגונים אסלאמיים ,כולל ארגונים בעלי אופי ג'האדי
סלפי ,הינו השיח' הכויתי הסלפי הקיצוני ,שאפי אלעג'מי .במחצית הראשונה של  2013נערך
בכווית קמפיין גיוס "לוחמי ג'האד" שכותרתו" :מסע להכשרת  12,000לוחמי ג'האד ללחימה
בסוריה" .בקמפיין השתתף שיח' שאפי אלעג'מי ,יחד עם אנשי דת מוסלמים נוספים מזרמים שונים,
חלקם מזוהים עם תנועת האחים המוסלמים .גם במקרה זה עלולים להסתתר מאחורי הכינוי "לוחמי
ג'האד" ארגון ג'בהת אלנצרה ,הגם ששיח' שאפי אלעג'מי אינו מודה בכך במפורש.

מתוך קמפיין גיוס כספים לשם הכנת " 12,000לוחמי ג'האד" בסוריה )(syrianarmyfree.com
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 .29בסרטון שהופץ ביוטיוב ביוני  2013הופיע שיח' שאפי אלעג'מי וקרא לאיסוף כספים עבור אמצעי
לחימה למען הלוחמים בסוריה )מבלי לציין המפורש את שיוכם הארגוני של הלוחמים הללו( .הופעתו
התקיימה להערכתנו ,במסגרת הקמפיין להכשרת  12,000לוחמי ג'האד .עיקרי דבריו
):(youtube.com
א" .אנו מתכוונים לרכוש טילים ]וביניהם[ טילי נ"מ ,מטענים ]ומטולי[ אר.פי.ג'י .אנחנו כבר
קונים ונמשיך לקנות ]אמצעי לחימה אלה[ .כל מדינה שתמנע מאיתנו היא מדינה קושרת קשר
ובוגדת ,שסופה יהיה כמו זה של המשטר הסורי".
ב" .הלוחמים בסוריה מבקשים קודם כל לסייע להם בטילים מונחי חום וטילים מונחים
]אחרים[ ,שעלותם ] $8000כל אחד[ .בנוסף הם זקוקים למטעני מצרר ,שעלותם  ] $1000כל
אחד[ ופצצות אר .פי.ג'י ,שעלותן ] $ 800כל אחת[ .כמו כן הם זקוקים למקלעי נ"מ  23מ"מ".
השיח' הדגיש ,כי "אנו אוספים את הכסף כדי לרכוש אמצעי לחימה אלו".

שיח' שאפי אלעג'מי ושיח' נביל אלעוצ'י )שיח' המזוהה עם תנועת האחים המוסלמים( מגייסים כספים ללוחמים
בסוריה ,תוך ציון מספרי חשבונות וטלפונים ליצירת קשר

 .30שיח' שאפי אלעג'מי לא פרט מיהם "לוחמי הג'האד" ,שעבורם נרכשים אמצעי לחימה ומהו היעד
הסופי של הכספים הנאספים .אולם זהותו הינה סלפית ,הטרמינולוגיה שבה הוא משתמש הינה
ג'האדיסטית-סלפית ואהדתו נתונה בברור ,במשתמע ,לג'האדיסטים הלוחמים בסוריה .לפיכך ניתן
איפא להניח ,כי הטילים ,המטענים ,מטולי הא.פי.ג'י ומקלעי הנ"מ ,שעליהם מדבר השיח' בנאומו,
מיועדים להגיע לפחות בחלקם לקבוצות ג'האדיסטיות סלפיות כולל לג'בהת אלנצרה.

ד"ר וליד אלטבטבאא'י
 .31דמות נוספת המעורבת בגיוס כספים ,רכש אמצעי לחימה ,והעברתם לסוריה הינו ד"ר וליד
אלטבטבאא'י .המדובר בחבר פרלמנט כוויתי לשעבר מהזרם הסלפי ,שפעל במסגרת "סיעת הצמיחה
והרפורמה" בפרלמנט .ב 31-בדצמבר  2008הוא השתתף בעצרת הזדהות עם עזה ,שנערכה בכוית
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בחסות התנועה הסלפית .בנאומו בעצרת הוא שיבח את לוחם הג'האד )מג'אהד( אסמאעיל הניה
והניף נעלו כהתרסה נגד מחמוד עבאס ,יו"ר הרשות הפלסטינית .הוא השתתף במשט ה"מרמרה"
)מאי  (2010ועל פי העיתון הכוויתי אלראא'י הוא כתב צוואה טרם עלייתו לספינה )כשם שעשו פעילים
אסלאמים קיצוניים תורכיים ,שנטלו חלק בלחימה נגד צה"ל(.
 .32ד"ר וליד אלטבטבאא'י השתתף בקמפיין להכנת  12,000לוחמי ג'האד ללחימה בסוריה .הוא
גם הסתנן לסוריה והתראיין בחלב לערוץ אלג'זירה ) 21ביוני  .(2013בראיון הוא ציין" :היום סיימו
 3,000לוחמים את ההכנות ללחימה )בסוריה( .אלף לוחמים ]מהם[ יוצבו בחלב ,מחר יוצבו אלף
נוספים באדלב ובהמשך ]יוצבו[  1,000נוספים בצפון חמאת .זהו חלק ראשון מהקמפיין להכשרת
 12,000לוחמים בסוריה" ) .(youtube.comהוא נמנע מלציין לאלו ארגונים יופנו לוחמי ג'האד אלו
ולמי מיועדים הכספים שגויסו אולם הוא הצטלם על רקע דגל של לואא' אלתוחיד ,מסגרת צבאית
אסלאמית המקיימת שיתוף פעולה מבצעי עם ג'בהת אלנצרה.

וליד אלטבטבאא'י חבר הפרלמנט הכויתי לשעבר מהזרם הסלפי ,בראיון לערוץ אלג'זירה בחלב ) 21ביוני (2013
) .(youtube.comמאחורי השיח' נראה בברור דגל לואא' אלתוחיד ,ארגון אסלאמי המקיים שיתוף פעולה מבצעי עם
ג'בהת אלנצרה

 .33על פי כתבה בעיתון הצרפתי "לה פיגארו" ) 24ביולי  ,(2013המסתמכת בין השאר על איש
אופוזיציה סורי ,עומד ד"ר וליד אלטבטבאא'י בראש "ועדה לתמיכה במג'האדין" בכווית .בכתבה נאמר
כי שליחים מכווית ,קטר וסעודיה משגרים כספים לקבוצות קיצוניות של המורדים באמצעות שליחים
דרך תורכיה ,ירדן או לבנון.

עבד אלרחמן אלנעימי
 .34על פי כתבה בלה פיגארו ) 24ביולי  (2013שליחים מטעמם של השיח'ים עבד אלרחמן נעימי
ועלי אלסוידי מקטר מעבירים כספים ללוחמי הג'האד בסוריה .על פי אתר אלעהד של חזבאללה עבד
אלרחמן אלנעימי הינו איש עסקים קטרי ,המזוהה עם הזרם הסלפי ,הקשור לוליד אלטבטבאא'י.
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לשניהם קשר הדוק עם השיח' הכויתי שאפי אלעג'מי ,שהוזכר לעיל .על פי אתר אלעהד שאפי
אלעג'מי משגר פעילים חמושים לסוריה באמצעות כספים שמגייסים אלטבטבאא'י ואלנעימי .השניים
אף מנהלים את ערוץ וצאל ,בעל האופי האסלאמי סלפי ,המשדר מסעודיה )אתר אלעהד המצטט את
עיתון אלעהד 12 ,ביוני .(2012

עלי אלסוידי
 .35עלי אלסוידי הינו מנכ"ל אגודת צדקה קטרית בשם מאססת עיד בן מחמד אא'ל ת'אני אלח'יריה
)מוסד הצדקה על שם עיד בן מחמד אא'ל ת'אני( .המוסד עוסק במגוון פעילויות הומניטאריות בסוריה
ומחוצה לה .בין השאר מעורב המוסד בהקמת והפעלת שמונה מרפאת שדה בסוריה כמו גם סיוע
במזון ומתן מחסה לפליטים ) .(al-watan.comעל פי הארגון השיעי  Shia Rights Watchהמדובר
בארגון המפיץ את האסכולה הסלפית בסוריה ומלבה את השנאה כלפי השיעים ).(ar.wikipedia

רכש אמצעי לחימה והברחתם לסוריה
 .36ארגון ג'בהת אלנצרה מתבסס ,להערכתנו ,על מספר מקורות רכש להשגת אמצעי לחימה:
א .רשתות רכש יעודיות של ג'בהת אלנצרה :רשתות אלו מופעלות ע"י אישים וארגונים
ג'האדיסטים סלפים ברחבי העולם הערבי ,אשר רוכשים אמצעי לחימה עבור ג'בהת אלנצרה
וארגונים נוספים בעלי אופי ג'האדי סלפי .אמצעי הלחימה מוברחים לסוריה דרך עיראק ,ירדן,
תורכיה ולבנון ,שגבולן עם סוריה פרוץ כמעט לחלוטין .במקרים אחרים מועבר הציוד הצבאי
הדרוש יחד עם הפעילים הג'האדיסטים המתגייסים ברחבי העולם הערבי/מוסלמי ונשלחים
לסוריה.
ב .רשתות רכש עבור קבוצות המורדים :סעודיה ומדינות המפרץ כמו גם מדינות המערב
עומדות מאחורי הברחת אמצעי לחימה לסוריה ,המיועדים בעיקר לצבא סוריה החופשי ולקבוצות
מורדים המשתפות עימו פעולה .להערכתנו ,מקצת מאמצעי לחימה המיועדים למורדים
"מתגלגלים" בסופו של התהליך גם לידי קבוצות מורדים ג'האדיסטיות ובתוכם גם ג'בהת
אלנצרה ,גם אם מלכתחילה הם לא נועדו עבורם .קשה מאוד לוודא שאמצעי הלחימה הנרכשים
אכן מגיעים ליעודם המקורי והדבר עומד ביסוד ההיסוסים של מדינות ארה"ב ומדינות אירופה
להרחיב את היקף הסיוע למורדים 31ולצייד אותם באמצעי לחימה איכותיים.
ג .השתלטות על אמצעי לחימה של הצבא הסורי .בכיר בג'בהת אלנצרה באזור חלב התבטא
כי לא חסרים לארגון אמצעי לחימה ,שכן אחת הפשיטות על בסיס של המשטר סיפקה לארגון
יותר כלי נשק מאשר ביכולתו להשיג ממדינות שמחוץ לסוריה ) .(World.time.comאו במקרה
אחר ,מורדים סורים התפארו ,שעלה בידם להשתלט על מצבור כלי נשק של המשטר הסורי
 31דוגמא להעדר אבחנה באשר ליעד הסופי של פעילים ואמצעי לחימה המשוגרים לסוריה ניתן למצוא בכתבתנו של צאלח אבו
טוילה באלערב אליום ) 14ביולי  .(2013על פי הכתבה קיימות בירדן רשתות מבריחים המעבירות לסוריה פעילים הרוצים
להצטרף לג'בהת אלנצרה או לצבא סוריה החופשי .רשתות אלה הבריחו לאחרונה כ 50-פעילים מהעיר מעאן ,שבדרום
ירדן .הן פועלות בתאום עם רשתות דומות בעמאן ,מפרק ודרעא על מנת להבטיח את שלומם של הפעילים ,לספק להם את
הציוד הנחוץ ,ולהעביר אותם לחזיתות הלחימה השונות בסוריה.
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מצפון לדמשק ,בהסתערות שהונהגה ע"י פעילי ג'בהת אלנצרה .המורדים הציגו טילי נ"ט מסוג
קונקורס ,שנפל לידיהם )כתבת אלג'זירה ביוטיוב 4 ,באוגוסט .(2013

נשק שלל ,שנפל לידי ג'בהת אלנצרה

נשק שלל ,שעליו השתלטו אנשי הארגון לאחר
התקפה על מוצב צבאי סורי ,במהלכה נהרגו
כעשרים חיילים סוריים )( youtube.com

נשק שלל מהתקפה שביצע הארגון ב 5-באוקטובר
 2012על אחת מתחנות הגבול בדרעא ,במהלכה הרגו
פעילי הארגון את כל החיילים במקום ,לקחו שלל את
כל ציודם ושרפו את התחנה )( jalnosra.com

נשק שלל שנלקח ממחנה צבאי באזור חלב )(youtube.com
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 .37להלן צילומים מתוך סרטון שתעד השתלטות פעילי ג'בהת אלנצרה על טילי נ"מ )מסוג קוברה(
וטילי נ"ט )מסוג קונקורס( במחסום הצבא הסורי באלשאדי ,שבפריפריית חלב )14 ,youtube.com
בפברואר .(2013

ארגזי נשק ,שהגיעו לידי פעילי ג'בהת אלנצרה .על פי
הרישום על הארגזים שניים מהם לפחות מכילים טילי נ"ט
מסוג קונקורס

ארגז שעליו השתלטו פעילות ג'בהת
אלנצרה ,ועליו רשום קונקורס )למעלה
משמאל(

אחד מטילי נ"מ מסוג קוברה ,שהגיעו לידי פעילי ג'בהת אלנצרה

ד .רכש אמצעי לחימה בסוריה :ג'בהת אלנצרה וארגוני מורדים אחרים רוכשים אמצעי לחימה
מסוחרים פרטיים ,לעיתים בחנויות הנמצאות באזורים שבשליטת המורדים .כתב אלג'זירה דווח
מחלב על חנויות כלי נשק המצויות באזורים הנתונים תחת שליטת לוחמי האופוזיציה .בכתבה
ראיון עם בעל חנות למכירת כלי נשק משכונת אלבאב אלסכני שבחלב ,המכונה אבו עדי .לדברי
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בעל החנות הוא "מעניק שירות למהפכנים וללוחמי הג'האד" ומוכר להם אמצעי לחימה,
שמקורם ב"שביחה" ובצבא המשטר )פרוט ראו אלג'זירה נט 23 ,ביולי .(2013

076-13

70

פרק ד'-ההרכב האנושי של ג'בהת אלנצרה
המתנדבים הזרים ומאפייניהם האישיים

תמונות  32זרים ,אשר נהרגו בלחימה בסוריה ,מתועדים על גבי דף הפייסבוק המוקדש לזרים הלוחמים בסוריה
) 24 ,http://www.rightsidenews.comבאפריל (2013

32

 .1ארגון ג'בהת אלנצרה מורכב מ"גרעין קשה" של פעילי אלקאעדה בעיראק ,שעברו לסוריה לאחר
פרוץ מלחמת האזרחים ,משהסתיימה בעיראק הלחימה נגד כוחות ארה"ב ובעלות בריתה" .גרעין קשה"
זה של פעילי אלקאעדה חבר לפעילים ג'האדיסטים סלפים סוריים ,והללו הקימו את ג'בהת אלנצרה.
מאז הקמת הארגון הצטרפו אליו אלפי מתנדבים מרחבי העולם הערבי\מוסלמי ,המהווים בו רוב.
תהליך זה של הגעת פעילים ג'האדיסטים לשורות ג'בהת אלנצרה עודנו נמשך .לדברי סגן ראש
ה CIA-היוצא מיכאל מורל ,קצב הגעתם מידי חודש ,גבוה מזה שהיה בשיא הלחימה בעיראק
) 6 ,online.wsj.comבאוגוסט .(2013
 .2מלחמת האזרחים הסורית מושכת אליה מתנדבים מוסלמים מרחבי העולם ,בדומה למתנדבים
שהגיעו בעשורים בקודמים לאפגניסטאן ,בוסניה ועיראק .מרביתם מוצאים דרכם לג'בהת אלנצרה
ולארגונים ג'האדיסטים-סלפים נוספים ומקצתם מגיעים למסגרות אסלאמיות הנחשבות מתונות יותר
ואף לצבא סוריה החופשי .בעת שהותם בסוריה קיימת תופעה של "עריקה" ומעבר ממסגרת צבאית
אחת לשנייה ,כך שלעיתים קרובות קשה לקבוע את שיוכם הארגוני .המדובר במתנדבים מהעולם
הערבי\מוסלמי )בדגש על מדינות המזרח התיכון( ,ממדינות מערב אירופה )בהן בולטות בריטניה
וצרפת( ,מדינות מוסלמיות במרכז אסיה )בהן בולטת צ'צ'ניה( ומדינות נוספות ברחבי העולם בהן
מתגוררות קהילות מוסלמיות.

 32אין המדובר בהכרח בפעילי ארגון ג'בהת אלנצרה אולם ניתן להניח ,כי מרבית המתנדבים הזרים המופיעים בצילום השתייכו
לג'בהת אלנצרה או לארגונים ג'אהאדיסטים סלפים אחרים.
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 .3מניתוח מאפייני המתנדבים עולה ,כי המדובר באוכלוסייה הטרוגנית למדי .להלן פילוח המתנדבים
בכמה חתכים:
א .כשירות צבאית :חלק מהמתנדבים )מלוב למשל( הינם לוחמים ,שצברו ניסיון קרבי בלחימה
במוקדי לחימה אחרים של אלקאעדה והג'האד העולמי .בדרג ההנהגה בולט משקלם של
הפעילים העיראקים בעלי הניסיון הקרבי המזוהים עם אלקאעדה ,הנמנים כאמור על "הגרעין
המייסד" של ג'בהת אלנצרה .בקרב ג'בהת אלנצרה מצויים גם פעילים בעלי רקע צבאי
מאפגניסטאן וצ'צ'ניה .מנגד ,חלק מהמתנדבים הינם חסרי ניסיון קרבי ומיומנויות צבאיות .הללו
עוברים בסוריה ,או טרם יציאתן ממדינות האם הכשרות צבאיות מזורזות ובהמשך הם רוכשים
ניסיון מעשי במהלך הלחימה נגד כוחות הביטחון הסורים.
ב .מוטיבציה ואידיאולוגיה :חלק מהמתנדבים ,שהצטרפו לשורות ג'בהת אלנצרה וארגונים
אסלאמיים נוספים ,מונעים ע"י אידיאולוגיה ג'האדיסטית סלפית ,שהונחלה להם ע"י מטיפים
קיצוניים במדינות מוצאם .חלקם מונעים ע"י מניעים דתיים-עדתיים ,קרי :תפיסת המאבק נגד
המשטר הסורי כמלחמת הסונים נגד השיעים ,הנתפסים כמי שחותרים להשתלט על העולם
הערבי )ניצחון חזבאללה במערכה על אלקציר ושמועות ,על מעשי טבח במוסלמים סונים ,או
שימוש בנשק כימי ,מזינים את החשש מפני השיעים( .סיבות נוספות להתנדבות הינה יצר
הרפתקנות ,ודימוי הרואי של המורדים )על רקע הטלטלה האזורית( לעומת הדימוי השלילי של
משטר אסד .בכמה מקרים אימצו המתנדבים אידיאולוגיה ג'האדיסטית סלפית רק לאחר ששהו
בסוריה ועברו בה תהליך "ג'האדיזציה" ורדיקליזציה מזורז.

מתנדבים זרים בסוריה .מימין :ניתן לראות את הלבוש האופייני לפקיסטאן" ,אופנה" ,שכנראה הפכה לפופולארית בקרב
הלוחמים הזרים בסוריה ) 1 ,http://syriasurvey.blogspot.co.ilבדצמבר  .(2012עם זאת נראה ,כי רק מעט פעילים
פקיסטאנים מצויים בסוריה.

ג .מוצא :מרבית המתנדבים לשורות ג'בהת אלנצרה וארגוני מורדים אחרים מגיעים ממדינות
ערביות במזרח התיכון" .הגרעין הקשה" של פעילי הארגון מורכב ,כאמור ,מאנשי אלקאעדה
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בעיראק )וותיקי המלחמה נגד ארה"ב ובעלות בריתה( .ופעילים מלוב ,תוניסיה ,סעודיה
ומצרים.

בנוסף לכך בולטת נציגות של מתנדבים מוסלמים מצ'צניה )רוסיה( .מספר

המתנדבים ממערב אירופה נאמד בקרוב ל 10%-מכלל המתנדבים ,כשבולט במיוחד מספרם של
המתנדבים המוסלמים מבריטניה ומצרפת .כמו כן מצויים מתנדבים מעטים יחסית ממדינות
נוספות ובכלל זה מדינות צפון אמריקה )ארה"ב ,קנדה( ,אוסטרליה וממדינות בהן מתגוררות
קהילות מוסלמיות )סין(.
ד .גיל :אינדיקציה לגילם של המתנדבים ניתן למצוא ברשימה פעילים זרים ,שנהרגו בין ספטמבר
לנומבר  ,2012שהגישה סוריה למועצת הביטחון )ראו להלן( .הרשימה סיפקה נתון מפתיע אודות
גילם של ההרוגים )בהסתמך על גילם של  51פעילים ,שהופיעו ברשימה( .בניגוד לדעה הרווחת,
כי התנדבות למלחמה שכזו נעשית ע"י צעירים ,הגיל הממוצע שברשימה הוא  ,39שהינו גיל
מבוגר יחסית )הגיל הממוצע של הלוחמים הזרים בעיראק עמד למשל על  24שנים( .חלק גדול
מההרוגים היו נשואים ובעלי משפחות ) 1 ,syriasurvey.blogspot.co.ilבדצמבר .(2013

אומדן מספרי של המתנדבים הזרים
.4

קשה לאמוד במדויק את מספרם של המתנדבים הזרים בג'בהת אלנצרה ובשאר ארגוני

המורדים ולנתח במדויק את מאפייניהם האישיים ,בשל מספר סיבות:
א .העדר מעקב שיטתי ומסודר :המתנדבים הזרים מנסים בדרך כלל להסתיר את העובדה שהם
יצאו ממדינות מוצאם לסוריה על מנת להלחם בשורות המורדים ,קל וחומר בשורות ארגון ג'בהת
אלנצרה ,המזוהה עם אלקאעדה .בדרך כלל יוצאים המתנדבים כפרטים ,מגיעים למדינות
הגובלות עם סוריה )בדגש על תורכיה( במסווה של תיירים או מבקרים ,ומשם הם מסתננים
לסוריה באופן בלתי חוקי .מספר הפעילים הזרים בסוריה משתנה מעת לעת :חלק מהמתנדבים
מצאו מותם בקרבות ,חלקם נותרו בסוריה ,חלקם חזרו למדינות מוצאם ובמקומם הגיעו פעילים
אחרים .הדבר מקשה על המעקב אחריהם .בחלק מהמקרים מגיעים המתנדבים בזהות בדויה
תוך שימוש בדרכונים ,שהועמדו לרשותם ע"י הארגונים השונים.
ב .חשאיות :ג'בהת אלנצרה ושאר הארגונים ,כמו גם המתנדבים ,מקפידים בדרך כלל שלא
לפרסם את זהותם האמיתית ,והם משתמשים בכינויים או בשמות מזויפים .במקרים רבים הם
אינם מספרים לבני משפחותיהם על מטרת נסיעתם אמיתית )בכמה מקרים נודע לקרובי
משפחתם על שהותם בסוריה רק לאחר שנהרגו במהלך הלחימה( .פעילי ג'בהת אלנצרה ,ובכלל
זה המתנדבים הזרים ,חשדנים וזהירים בהתנהלותם מול כלי התקשורת הערביים והמערביים.
ג'בהת אלנצרה מפיצה ידיעות בכלי התקשורת במסגרת המלחמה התודעתית אולם המידע
המפורסם על ידה הינו מפוקח היטב ,בעל אופי תעמולתי ונועד לשרת את צרכי הארגון.
ג .פיזור המתנדבים בין יחידות שונות :המתנדבים מפוזרים על פי רוב בין מסגרות צבאיות
הפעילות באזורים גיאוגרפים שונים )למעט מקרים יוצאים מהכלל של יחידות אורגניות כגון
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יחידה ,שמרבית פעיליה הם צ'צ'נים( .בכל יחידה ניתן למצוא ערב רב של פעילים ממדינות
שונות.
ד .המעבר מארגון לארגון :בחלק מהמקרים מגיעים המתנדבים לג'בהת אלנצרה .במקרים
אחרים הם מגיעים לארגונים אחרים ,כולל לצבא סוריה החופשי ,שהמערב מסייע לו ,וממנו הם
עוברים לג'בהת אלנצרה מסיבות שונות )אידיאולוגיה קיצונית אטרקטיבית יותר" ,תנאי שרות"
עדיפים ,מוטיבציה ומורל גבוהים יותר(.
 .5בשל הסיבות הללו קיימים אומדנים כלליים בלבד לגבי מספרם של הפעילים הזרים בג'בהת
אלנצרה ,ובקרב ארגוני המורדים בכלל .האומדנים הללו נעשו ע"י מכוני מחקר בארה"ב ובבריטניה או
ע"י חוקרים\מומחים ואתרי אינטרנט העוקבים אחר תופעת המתנדבים הזרים .על פי מרבית האומדנים,
מצויים כיום בסוריה בסביבות  5,000פעילים זרים הלוחמים נגד המשטר ,33מהם כ600-500-
פעילים מאירופה .להערכתנו ,מרביתם פועלים במסגרת ג'בהת אלנצרה ומספר זה הולך וגדל.
להלן שניים מהאומדנים:
א .על פי מאמר שפורסם באתר מכון וושינגטון )יולי  ,(2013מאז החל המרד ב 2011-הצטרפו
לשורות המורדים כ 5,000-לוחמים סונים מיותר מ 60-מדינות .על פי המאמר נתון זה הופך
את סוריה ליעד השני בגודלו עבור לוחמים אסלאמיסטים זרים בהיסטוריה של האסלאם
המודרני :הג'האד האפגאני משך אליו בשנות השמונים של המאה הקודמת כ 10,000-מתנדבים
אולם היה זה במשך למעלה מעשר שנים ולא בתקופה כה קצרה כמו הלחימה בסוריה .בנוסף
לכך פועלים לוחמים זרים גם לטובת המשטר הסורי ) חזבאללה ,איראנים ,משמרות המהפכה,
עיראקים ושיעים( .להערכת כותב המאמר קיים סיכוי טוב ,שמספר הפעילים הזרים הנלחמים
לצד המשטר או נגדו יעלה על  10,000פעילים תוך שנה-שנתיים לטובת כל אחד מהצדדים
(Thomas hegghammer and Aaron Y. Zelin: "How Syria's Civil War Became a
)"?.July 7, 2013 ; Holy Crusade
ב .מחקר שנעשה על ידי המכון הבריטי The International Centre for the Study of
 (ICSR) Radicalizationמבוסס על ניתוח של יותר מ 450-מקורות וכלי תקשורת ערביים ,כמו
גם על צוואות פעילים ,שהופצו בפורומים באינטרנט .על פי המחקר יצאו לסוריה מאז תחילת
העימות כ 5,500-2,000-פעילים זרים על מנת להילחם נגד המשטר הסורי .בהתבסס על אומדן
זה חלקם של האירופאים בקרב המתנדבים הזרים עומד על  590-135פעילים ,המהווים
 11%-7%מכלל הפעילים הזרים .על פי המחקר ,קצב גיוס המוסלמים מרחבי העולם המוסלמי
הינו מהיר וניתן להשוותו לעימותים בעיראק ) ,(2000בוסניה ) (1990ואפגניסטאן בשנות
השמונים של המאה הקודמת ).(Aaron Y. Zelin, ICSR, April 2 , 2013

 33בשאר אלאסד ,נשיא סוריה ,טען בראיון לערוץ  10) CBSבספטמבר  ,(2013כי בסוריה נלחמים נגד המשטר עשרות אלפי
זרים .הוא גם טען ,כי רוב המורדים הינם אנשי אלקאעדה .אנו סבורים ,כי הנשיא הסורי מגזים בכוונה בהיקף הזרים ואנשי
אלקאעדה במגמה "להשחיר" את המורדים ולהעצים את חששות ארה"ב והמערב מפניהם.
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 .6בקיץ  2013הואץ קצב הגעת הפעילים הזרים לסוריה .הסיבה העיקרית לכך הייתה ,להערכתנו,
ניצחון חזבאללה במערכה על מרחב אלקציר ,שנתפס לא רק כהישג למשטר הסורי אלא גם כניצחון של
השיעה במאבק נגד הסונה .המפלה באלקציר עוררה תגובות חריפות בעולם המוסלמי סוני .בעקבותיה,
פוסקי הלכה סונים ומי שנחשב לבכיר שבהם שיח' יוסף אלקרצ'אוי ,קראו למתנדבים מוסלמים להגיע
לסוריה על מנת לסייע ללוחמי הג'האד .להערכתנו ,אלקרצ'אוי ופוסקים נוספים לא התכוונו,
שהמתנדבים יצטרפו לשורות ג'בהת אלנצרה אלא למסגרות אחרות של המורדים בעיקר כאלו המזוהות
עם תנועת האחים המוסלמים .אולם סביר ,שמתנדבים רבים מצאו דרכם בסופו של דבר לג'בהת
אלנצרה ולארגונים ג'האדיסטים סלפים אחרים ,שכוח המשיכה האידיאולוגי שלהם גדול יותר והם
מאורגנים יותר ובעלי משאבים רבים יותר.

פעילים זרים ,שנהרגו בלחימה בסוריה
 .7מתנדבים זרים רבים נהרגו במהלך הקרבות בסוריה .מספרם אינו ידוע והאומדנים לגביו שונים
באופן קיצוני :על פי נתונים עדכניים של ארגון זכויות האדם הסורי Syrian Observatory for
 ,Human Rightsמאז החל העימות נהרגו בסוריה  2,219זרים בלחימה לצד המורדים
) 7 ,www.newsobserver.comביוני  .(2013על פי דף פייסבוק המוקדש לתיעוד הלוחמים הזרים
בסוריה נהרגו בלחימה כ 300-פעילים זרים ,רובם ממדינות המזרח התיכון )עדכני לאפריל .(2013
מכל מקום ,ניתוח רשימות הפעילים הזרים ,שנהרגו במהלך הלחימה ,פותח צוהר ללימוד אודות מוצאם
הגיאוגרפי ובכמה מקרים גם מאפשר קבלת מידע על פרטיהם האישיים )שם מלא ,משלח יד ,גיל,
מניעים אידיאולוגיים ועוד(.
 .8בסוף נובמבר  2012הגישה ממשלת סוריה למועצת הביטחון של האו"ם רשימה של  142שמות
לוחמים זרים ,שנהרגו בין ספטמבר לנובמבר  .2012מטרת המהלך הסורי הייתה להניע את האו"ם
להכריז על כך ,שנוכחות כוחות זרים בסוריה מהווה תמיכה בטרור הבינלאומי )בינתיים התפרסמו
בתקשורת גם תמונות פעילי חזבאללה ,שהם למעשה לוחמים זרים שנהרגו בסוריה בעת הלחימה לצד
המשטר הסורי( .הרשימה שהגישו הסורים כללה פעילים מ 19-מדינות ערביות\מוסלמיות:
אפגניסטאן ,אלג'יריה ,אזירביג'אן ,צ'אד ,מצרים ,עיראק ,ירדן כווית ,לבנון ,לוב ,פקיסטאן,
"פלסטין" ,קטר ,סעודיה ,סודאן ,תוניסיה ,תורכיה ,תימן וצ'צ'ניה )רוסיה( .רוב השמות ברשימה היו
מסעודיה ואחריה באה לוב .ברשימה הופיעו גם שמותיהם של  11אפגאנים ,שנהרגו בצפון סוריה
) 1 ,Syriasurvey.blogspot.co.ilבדצמבר  .(2013בדו"ח לא נכללו שמות פעילים מהמערב וממדינות
נוספות ברחבי העולם.

פעילים מהעולם הערבי והמוסלמי
כללי
 .9ה"גרעין הקשה" של ג'בהת אלנצרה מורכב כאמור מפעילי אלקאעדה ,וותיקי המלחמה נגד
ארה"ב ובעלות בריתה בעיראק ,אליהם הצטרפו פעילי ג'האד סוריים מקומיים .בהמשך הצטרפו
לארגון אלפים רבים של מתנדבים ערבים\מוסלמים בקרבם בולטת נציגות מלוב ,תוניסיה ומצרים,
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שלוש מדינות ערביות ,שחוו מהפיכות במהלך הטלטלה האזורית .בולט גם שיעורם הגבוה יחסית של
פעילים מסעודיה ומוסלמים מצ'צ'ניה )רוסיה( .להלן מאפייני המתנדבים הזרים מכמה מדינות
ערביות\מוסלמיות.

לוב
 .10לוב מהווה את אחד המקורות החשובים ביותר של המתנדבים הלוחמים נגד המשטר הסורי .על פי
אחת ההערכות למעלה מ 20% -מכלל המתנדבים ממדינות ערב הינם לוחמים מנוסים ,אשר נלחמו
בעבר נגד משטר מעמר אלקד'אפי בלוב ) 24 ,www.rightsidenews.comבאפריל  .(2013המדובר
בפעילים ממוצא לובי כמו גם בפעילים זרים ,שלחמו בלוב נגד משטר קד'אפי ,והעתיקו את מוקד
פעילותם לסוריה לאחר הפלת משטר קד'אפי .יצוין ,כי לא כל המתנדבים הלוביים הצטרפו לג'בהת
אלנצרה וחלקם נלחם לצד צבא סוריה החופשי.
 .11המתגייסים הלוביים מגיעים בדרך כלל בדרך האוויר לאיסטנבול )הלובים אינם צריכים ויזה כדי
להיכנס לתורכיה( .מאיסטנבול הם ממשיכים בטיסה לאנטקיה ומשם מגיעים בדרך היבשה לעיירות
הגבול התורכי-סורי .המתנדבים מסתייעים בדרך כלל ברשתות אסלאמיות ולחלקם ממומנת הנסיעה
לסוריה על ידי ארגונים אסלאמיים )דר שפיגל 30 ,באפריל .(2013

פעיל מלוב בשם עבד אלקאדר אלמצראתי ,שביצע
פעולת התאבדות מטעם ג'בהת אלנצרה ב16 -
בספטמבר (Ict.org.il) 2012

פעיל מבנגזי )לוב( בשם חסן מחמד יונס אשתאוי ,אשר
נהרג ב 17-באפריל  2013בשורות ג'בהת אלנצרה בוגר
בית ספר לרפואה .בעבר נפצע במהלך השתתפותו
בהפיכה בלוב וקיבל טיפול בירדן .לאחר שהתאושש
שהה בתוניסיה ומשם יצא להילחם בסוריה )Flash-
 ,intel.comיוני .(2013

תוניסיה
 .12תוניסיה ,שלאחר "מהפכת היסמין" ,בולטת בכמות הרבה של המתנדבים ,בניגוד מוחלט
למספרם הקטן של התוניסאים בזירות לחימה מוסלמיות קודמות כמו אפגניסטאן ועיראק .מספר

076-13

76
הפעילים התוניסאים נאמד בכ 16% -מכלל הלוחמים הזרים .קבוצות ג'האדיסטיות בתוניסיה ,שדוכאו
ע"י המשטר הקודם ,נהנות כיום מחופש לקיים הטפה ג'האדיסטית כדי לגייס פעילים ללחימה בסוריה
) ,Flash-intel.comיוני .(2013

מחמד אמין עבד אלהאדי ,שמוצאו מתוניסיה ,נהרג במתקפה נגד צבא סוריה ב 27-בינואר  . 2013הוא עבד במרכז
ללימודים ומחקר בתחום הטלקומוניקציה במשך  10שנים ) ,Flash-intel.comיוני .(2013

בהאא' אלתוניסי ,מתנדב תוניסאי ,שנהרג בפעילות
מבצעית במסגרת ג'בהת אלנצרה )(ict.org.il

מרואן עאשורי ,מתנדב תוניסאי ,שנהרג בדמשק,
בשורות ג'בהת אלנצרה )(ict.org.il

סעודיה
 .13בסוריה פועלים מתנדבים רבים מסעודיה .למרות שמשקלם אינו רב ,כפי שהיה בעבר בעיראק,
יש להם עדיין תפקיד חשוב בלחימה .מספרם נאמד בכ 15%-מכלל המתנדבים הערביים .חלק

076-13

77
מהמגיעים הם מתנדבים ללא ניסיון קרבי אולם ישנם בקרבם גם כאלה בעלי ניסיון צבאי עשיר )Flash-
 ,intel.comיוני .(2013

מצרים
 .14מספרם של הפעילים ממוצא מצרי נאמד בקרוב ל 10% -מכלל המתנדבים הערביים .לחלקם ניסיון
קרבי מעימותים אחרים במזרח התיכון .על אחד מהם ,אנס אלמצרי )אבו מאלכ( ,דווח ,כי נהרג ב8-
בספטמבר  2012כתוצאה מנפילת רקטה באדלב .לפני הגעתו לסוריה נלחם אלמצרי לצד אלקאעדה
בתימן תחת הדגל של אנצאר אלשריעה .מצרי נוסף ,שנהרג בסוריה במרץ  2013הוא מחמד עבד
אלחלאק ,שכונה אבו יחיא אלמצרי ,אשר מילא תפקיד מפתח במספר קרבות של ג'בהת אלנצרה
ותומכיה בצפון מערב המדינה ) ,Flash-intel.comיוני  .(2013מצרי נוסף ,שנהרג בסוריה הינו עצאם
סראג' מאלכסנדריה.

עצאם סראג' מאזור אלעאמריה ,אלכסנדריה .נהרג במסגרת לחימה בשורות ג'בהת אלנצרה )(youtube.com

פלסטינים
 .16בין המתנדבים לשורות ג'בהת אלנצרה ,מצויים ,בין השאר ,כמה עשרות פלסטינים .ב17-
בפברואר  2013ציין אבו אלע'נאא' אלאנצארי ,בכיר באחת הקבוצות הסלפיות-ג'האדיסטיות ברצועת
עזה ,כי כ 30-20-צעירים יצאו מרצועת עזה לסוריה על מנת ליטול חלק בלחימה לצד קבוצות
הג'האד העולמי ,דוגמת ג'בהת אלנצרה .מדובר בעיקר בצעירים חברי הקבוצות הסלפיות ברצועה
אשר נרדפו על-ידי מנגנוני הביטחון של ממשל חמאס )אלקדס 17 ,בפברואר  .(2013על-פי דיווח
סוכנות הידיעות הגרמנית )די.בי.איי 18 ,במרץ  ,(2013עשרות פעילים סלפים-ג'האדיסטים יצאו
מעזה לסוריה דרך תורכיה ,חלקם אנשי חמאס לשעבר .הם הצטרפו לקבוצות ג'האדיסטיות הנלחמות
במשטר הסורי ובראשן ג'בהת אלנצרה ) .(wattan.tvכמו כן מצויים מספר מתנדבים מקרב הקהילות
הפלסטיניות המתגוררות בסוריה ובירדן וכאלה ,שמוצאם מיהודה ושומרון.
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פעיל פלסטיני ,שמוצאו מרמאללה ,בשם מנתצר
אלזיתוני .הוא נהרג בפעילות מבצעית במסגרת
ג'בהת אלנצרה באדלב ) 4בספטמבר .(2012
מדובר בפעיל חמאס לשעבר ,שהיה עצור בישראל
במשך  18חודשים ושוחרר .הוא עזב את חמאס
והפך לג'האדי סלפי .הוא הגיע ב 2009-לירדן כדי
ללמוד הלכה אסלאמית )שריעה( באוניברסיטת
אלירמוכ .עם פרוץ המרידה בסוריה הוא יצא לסוריה
והצטרף לארגון אחראר אלשאם ולאחר-מכן עבר
לג'בהת אלנצרה )(ICT.org.il

פעיל בג'בהת אלנצרה ממוצא פלסטיני-סורי ,שנעצר
על-ידי השלטונות הסוריים .האיש ציין בפני כתב ערוץ
סקיי ניוז ,כי הוא לחם בשורות אלקאעדה בעיראק
והושפע עמוקות מהגותו של אבו קתאדה ,האידיאולוג
בבריטניה
שהתגורר
הפלסטיני,
הג'האדיסטי
ושלאחרונה הוסגר לירדן שם הוא אמור לעמוד
למשפט באשמת מעורבות בטרור ).(Youtube.com

עמאד אלנאטור )אבו אחסאן( ,מתנדב מירדן ,יתכן ממוצא פלסטיני )שם המשפחה אלנאטור הוא שם פלסטיני מקובל(.
נהרג בפעילות מבצעית במסגרת ג'בהת אלנצרה )(ICT.org.il
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ערביי ישראל
 .17התגייסות ערבים ישראלים לשורות המורדים הינה תופעה מוכרת ,אולם לעת עתה היקפה מצומצם.
על פי מספר הערכות המדובר ב  15-20צעירים ערבים ישראלים ,שיצאו ללחום בסוריה ,בעיקר
בשורות ג'הבת אלנצרה ) הארץ 23 ,בספטמבר  .(2013עם זאת בשירות הביטחון הכללי רואים ביציאת
ערבים ישראלים לסוריה "תופעה מסוכנת ביותר" נוכח הימצאות גורמים עוינים לישראל בזירה הסורית
בדגש על פעילי הג'האד העולמי .ערבים ישראלים היוצאים לסוריה על מנת להלחם בשורות המורדים
נחשפים לאידיאולוגיה אנטי-ישראלית קיצונית ועלולים להיות מנוצלים בידי גורמי טרור הן כמקור מידע והן
כמבצעי פיגועים נגד ישראל )אתר שב"כ 21 ,באוגוסט .(2013
 .18להלן פרטים על שני מתנדבים שיצאו לסוריה על מנת להילחם בשורות הג'האד העולמי )אתר שב"כ,
 21באוגוסט :(2013
א .ב 14-ביולי  2013נעצר ע"י שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל עבד אלקאדר עפיף עבד
אלקאדר אל תלה .העצור הינו תושב טייבה ,כבן  ,26סטודנט לרוקחות בירדן ,אשר יצא לסוריה על
מנת להתגייס לשורות המורדים .אלתלה הכיר במהלך לימודיו סטודנטים התומכים בזרם הסלפי
ג'האדיסטי ובהשפעתם הוא אימץ אידיאולוגיה זאת .בהגיעו לסוריה הוא התגייס לשורות ג'בהת
אלנצרה .ב 9-באוגוסט  2013הוגש נגדו בבית המשפט בלוד כתב אישום בשורה של עבירות.
ב .ב 19-במרץ  2013עצרו שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל את חכמת עת'מאן חסין
מצארווה ,בן  ,29תושב טייבה .מחקירתו בשירות הביטחון הכללי עלה ,כי הוא יצא לסוריה כדי
להשתתף בלחימה לצד פעילי הג'האד העולמי .כמו כן התכוון לאתר את אחיו חסין ,שיצא לסוריה
כמה חודשים לפניו למטרה דומה .בהיותו בסוריה הוא עבר אימונים צבאיים במחנה של כוחות
המורדים .בהיותו בסוריה הוצע לו לבצע פיגוע התאבדות נגד כוחות המשטר הסורי אך הוא סרב.
כמו כן הוא התבקש לבצע פיגוע בישראל אך לדבריו גם לכך הוא סרב .הוא גם תוחקר אודות ישראל
וצה"ל .על חכמת מצארווה נגזרו שלושים חודשי מאסר )הארץ 10 ,באפריל  ;2013רויטרס;  8ביולי
.(2013
הערה :בתקשורת הישראלית פורסם כי צעיר מהכפר משרפה בשם מאיד זקי אגבריה מצא מותו בסוריה
כשלחם בשורות מיליציות המזוהות עם אלקעדה) .ידיעות אחרונות ו  18 , ynetבספטמבר  ,הארץ 23
בספטמבר .(2013

צ'צ'ניה
 .19בקרב הפעילים הזרים בג'בהת אלנצרה )וארגונים ג'האדיסטים נוספים( מצויים מתנדבים ,שהגיעו
מצפון הקווקז וממדינות מרכז אסיה ,בעיקר מתנדבים צ'צ'נים .הללו בולטים במספרם הגדול ,בניסיון
הקרבי שלהם ,במוטיבציה הגבוהה שלהם ובהתנהלותם במסגרת יחידה צ'צ'נית אורגנית )בניגוד למרבית
המתנדבים הזרים המפוזרים בין המסגרות הצבאיות של ג'בהת אלנצרה וארגוני מורדים נוספים( .לדברי
מקורות באופוזיציה הסורית ,מהווים הצ'צ'נים הכוח הזר השני בגודלו בשורות המורדים ,לאחר הלובים.
זוהי ,ככל הנראה ,הפעם הראשונה בה ג'האדיסטים צ'צ'נים נלחמים מחוץ לארצם .ניתן להניח ,כי מרבית
הפעילים הצ'צ'נים השתתפו במרד בן  15השנים נגד רוסיה והם בעלי ניסיון קרבות עשיר .הגעתם מצ'צ'ניה
לסוריה מומנה ע"י גורמים אסלאמים בקטר ובסעודיה ) 27 ,worldtrilune.comבמרץ .(2013
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 .20עדות למעורבות מתנדבים צ'צ'נים בלחימה בסוריה הופיעה לראשונה באוגוסט  ,2012כשפורסם,
כי רסתם גלאיב ,בנו של חמזת גלאיב ,אחד ממנהיגי המרד הצ'צ'ני ,נהרג בלחימה בסוריה .הלוחמים
הצ'צ'נים הקימו יחידה נפרדת בשם אלמהאג'רין בפיקודו של המכונה אבו עמר הצ'צ'ני
) 24 ,www.rightsidenews.comבאפריל  .(2013יחידה זאת נלחמת לצד כוחות ג'בהת אלנצרה
ומשרתים בה גם לוחמים מלוב ,טג'קיסטאן ,תורכיה ,ירדן וסעודיה ) 19 ,www.rferl.orgביוני .(2013
מספר הפעילים הצ'צ'נים עומד על כ 100 -ולפחות  17מהם נהרגו בקרבות באזור חלב בפברואר
.2013

יחידת לוחמים זרים המורכבת ברובה מפעילים צ'צ'נים ) 14 ,Channel4.comביוני  .(2013במרכז נראה אבו עמר
הצ'צ'ני )בעל הזקן האדמוני(.

 .21היחידה הצ'צ'נית הקימה אתר אינטרנט ייעודי המתעד את לוחמי היחידה בקרבות שונים ,מנציח
את ההרוגים ומסייע למעוניינים להגיע לשורות היחידה הצ'צ'נית.

לוחמים צ'צ'נים סמוך לגבול תורכיה-סוריה ) 23 ,http://fisyria.comבאפריל (2013

076-13

81

אבו עמר הצ'צ'ני ,בעל הזקן האדמוני )במרכז( ולוחמים צ'צ'נים נוספים בסוריה על רקע דגלי הג'האדיסטים
) 20 ,http://www.longwarjournal.orgבפברואר (2013

 .22דומה כי שלטונות צ'צ'ניה מתקשים להתמודד עם התופעה .בתחילה הם הכחישו שישנם צ'צ'נים
הנלחמים בסוריה .אבל בהמשך הם הודו בכך תוך ניסיון למזער את היקפה .השלטונות הודו בכמה
הזדמנויות שפעילים צ'צ'נים ופעילים מקרב קהילת המהגרים הצ'צ'נים באירופה ותורכיה עברו לסוריה
להלחם .לטענתם ,הם באו ממשפחות בעלות הכנסה נמוכה או שנפלו קורבן לניסיונות של סוכנויות
המודיעין במערב לגייס לוחמים באמצעות אתרי אינטרנט של לוחמי ג'האד .במחצית השנייה של מאי
 2013טען מנהיג צ'צ'ניה ,קדירוב ,שרק מעט צ'צ'נים מאירופה נהרגו בקרבות )19 ,www.rferl.org
ביוני .(2013
 .23לצד זאת נשמעו גם קולות שמתחו ביקורת על ההשתתפות הפעילה של הצ'צ'נים בלחימה נגד
המשטר הסורי .מנהיג המורדים הצ'צ'ניים בצפון הקווקז ,דוקו אומרוב ,נזף באוקטובר  2012בצ'צנים
הנלחמים בסוריה .הוא הצהיר ,כי בראייתו בשאר אסד הינו אויב ודיקטאטור בציינו ,כי הלוחמים של צפון
קוקז מתפללים לניצחון המורדים הסורים .אולם הוא הוסיף ,כי אין הוא יכול להתפלל למען אלה אשר,
רוצים להחליף את משטר אסד במשטר הנוטה למערב .הוא גם טען שכמה צ'צ'נים ,אשר נלחמים
בסוריה ,אינם מכירים בג'האד המתבצע בצ'צ'ניה ) 30 ,Chechen.orgבנובמבר .(2013

פעילים ממדינות המערב
אירופה
 .24בקרב המתנדבים הזרים בג'בהת אלנצרה ושאר ארגוני המורדים בולטים הפעילים האירופאים.
אנו אומדים את מספרם בכ 600-500-פעילים .מכון  ICSRהבריטי מעריך ,כי מספרם נע בין  140ל-
 600פעילים ,המהווים  11%-7%מכלל הפעילים הזרים הפועלים בסוריה .מכון Gatestone
האמריקאי ,לעומת זאת ,מעריך ,כי מספר המתנדבים האירופים מתקרב ל .1,000-שני מכונים אלה
סבורים ,כי המתנדבים מגיעים מלמעלה מ 15-מדינות ) 2 ,ICSR.info ,Aanon Y. Zelimבאפריל
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 .(2013חלק מהמתנדבים משוגרים ממדינותיהם לסוריה ע"י רשתות של ג'האדיסטים ומוסלמים
קיצוניים הפועלות באירופה.
 .25בקרב המתנדבים המוסלמים מאירופה בולטים כאלו ,שמוצאם מבריטניה ומצרפת .דו"ח
שהתפרסם באינדיפנדנט הבריטי טען ,שיותר ממאה בריטים הגיעו לסוריה .לה פיגרו הצרפתי העריך
כי  80-50מתנדבים הגיעו לסוריה מצרפת .אומדן אחר מצביע על  200פעילים מצרפת .העיתון דר
שפיגל דיווח על כמה עשרות גרמנים .בדיווח אחר )נכון ליולי  (2013נמסר על כ 70-פעילים גרמנים,
מוסלמים קיצוניים ,שיצאו לסוריה ) .(investigativeproject.org, September 6, 2013הדנים דיווחו
על כארבעים דנים .ההולנדים העלו את רמת ההתרעה שלהם של אירועי טרור בהתבסס על הערכה,
שכמאה הולנדים נסעו לסוריה ) 2 ,icsr.info ,Aaron Y. Zelinבאפריל .(2013
 .26מרבית האירופאים ,שהצטרפו ללחימה הם מוסלמים אך יש בקרבם גם כאלה שהתאסלמו.
למעטים מהם קשר כלשהו עם סוריה )קרובי משפחה ,מכרים( .כמה מהם נלחמים בפעם הראשונה
ולחלקם ניסיון קודם בלחימה בעיראק או באפגניסטאן .צעירים אירופאים מגיעים לסוריה בשל מניעים
שונים :כמה מהם נענו להטפות קיצוניות של ארגוני הג'האד העולמי ומונעים ע"י האמונה ,כי בני דתם
המוסלמים הסונים נרצחים ע"י משטר אסד .אחרים מחפשים הרפתקאות או ריגושים אחרים
) 30 ,cbsnewsבאפריל .(2013
 .27יהיו המניעים של המתנדבים אשר יהיו ,התופעה של צעירים ממדינות המערב ,בעיקר מדינות
מערב אירופאיות כמו בריטניה וצרפת ,המגיעים להילחם בסוריה ,אינה מפתיעה .מוסלמים ממדינות
אירופה נלחמו כמעט בכל חזית ג'האדיסטית מאז מלחמת אפגניסטאן בשנות השבעים של המאה
הקודמת .ההתנדבות ללחימה באה מקרב הדור השני של קהילות מהגרים מוסלמים באירופה ,הגדלים
כאוכלוסייה הנבדלת מסביבתה ,המהווה בית גידול גם עבור מטיפים קיצוניים המטיפים לרעיונות
ג'האדיסטיים והגורמים לרדיקליזציה של בני הנוער .בנוסף לכך יש גם השפעה לפעילות ההטפה
הג'האדיסטית המתבצעת באינטרנט ובשאר כלי התקשורת .הקצנה זאת ,בשילוב תגובה פאסיבית של
הממשלות המערביות למתרחש בסוריה ,מניעים את אותם בני נוער להתנדב לצאת לסוריה ולהלחם נגד
משטר אסד ) 20 ,www.ctc.usma.eduבפברואר .(2013
 .28מה משמעות תופעת ההתנדבות לשורות ג'בהת אלנצרה וארגונים אסלאמיים אחרים? מבחינת
היקף התופעה ובהתחשב בגודל האוכולוסיה המוסלמית המתגוררת באירופה ,המדובר )עדיין(
בתופעה שולית .אולם ניתן לייחס לה חשיבות רבה בשל החשש ,שכאשר ישובו פעילים אלה
למדינות מוצאם ,לאחר שעברו הכשרה צבאית ותהליך ג'האדיזציה בסוריה ,הם יהוו פוטנציאל
לפעילות אסלאמית קיצונית ואף לביצוע פעולות טרור במדינות הללו )"דגם אפגניסטאן"(.
 .29החששות הללו עוררו במדינות אירופה שיח פנימי באשר לדרכי ההתמודדות עם תופעת
התנדבות מוסלמים אירופאים ללחימה בסוריה .קיימת גישה לפיה יש להימנע מהפעלת רשויות אכיפת
החוק לשם מניעת יציאת הצעירים .יש הטוענים ,כי יציאתם היא פועל יוצא ממצבם החברתי הכלכלי
הקשה של בני הקהילות המוסלמיות ,שבו יש לטפל תחילה .בכל מקרה ,האפשרות לטיפול אפקטיבי
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בתופעה הינה מוגבלת ,שכן ארגוני המורדים הנלחמים בסוריה אינם מוגדרים כארגוני טרור במדינות
אירופה )להוציא את ג'בהת אלנצרה ,בחלק מהמדינות( .לפיכך יציאתם של המתנדבים לסוריה איננה
מהווה הפרה של החוק במדינות מוצאם ולעיתים היא אף עולה בקנה אחד עם הקריאות הנשמעות
באירופה להפיל את משטרו של אסד .עם זאת ,בכמה מקרים נעשו מאמצים מקומיים למנוע יציאת
המתנדבים בכמה דרכים :אישי ציבור מהקהילה המוסלמית התבקשו על ידי השלטונות לשכנע את אותם
מתנדבים שלא לצאת .כמו כן ,נעשה שימוש לשם כך ברשתות חברתיות .במקביל ,ננקטים צעדים נגד
פעילים וגופים המגייסים את אותם מתנדבים .מכל מקום ,נראה כי במאמצים אלו אין די באשר התופעה
עודנה נמשכת.

מתנדבים מאירופה

34

אבראהים אלמזוגי החלל הבריטי הראשון בסוריה ,שנפל בשורות מסגרת אסלאמית בשם לואא' אלאמה )פיסבוק(

 34אין ביכולתנו לקבוע אם מתנדבים אלו פעלו בשורות ג'בהת אלנצרה או ארגוני מורדים אחרים .להערכתנו מרבית המתנדבים
האירופאים הצטרפו לג'בהת אלנצרה ולארגונים ג'האדים סלפים אחרים ,או שעברו אליהם בהמשך .מרבית התמונות הן של
מתנדבים ,שמצאו מותם בסוריה ,ומיעוטם של פעילים ,שעודם חיים )נכון לקיץ .(2013
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חסאם נג'אר המכונה "סם האירי" ) ,vice.comמאי
(2013

תעודה של אזרח בריטי שנהרג בסוריה )טלוויזיה סורית
מאי (2013

 ,Nu’man Demolliהמכונה אבו עאישה ,מוצאו מקוסובו נלחם ב 1999-בשורות צבא השחרור של קוסובו .עמד בראש
יחידת קומנדו של ג'בהת אלנצרה .נהרג ב 12-באוגוסט .2012
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לוחם גרמני על כסא גלגלים ,אשר נלחם בחמץ )יוטיוב24 ,
בפברואר .(2013

צרפתי ממוצא לבנוני ,שנהרג בגבול סוריה לבנון
) 24 ,http://www.rightsidenews.comבאפריל
(2013

עבד אלמאלכ ,דני שהתאסלם ,מצא מותו בלחימה
בסוריה )24 ,http://www.rightsidenews.com
באפריל (2013

שיח' אבו אדהם)?( אלמע'רבי ,נהרג בחלב ב 7-באפריל
 .2013מוצאו ממרוקו הספרדית .איש עסקים במקצועו
השתתף בקרבות רבים ומצא מותו בתקיפה על שדה התעופה
הבינלאומי של חלב
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אבו עמר אלאלבני מאלבניה
) 17 , onlinejihadexposed.comבאפריל (2013

"עלי הרוסי" מרוסיה ), onlinejihadexposed.com
 17באפריל (2013

אבו כמאל השבדי )17 , onlinejihadexposed.com
באפריל (2013

 ,Alaa Ciymehיליד ירדן ,שגדל באירלנד
) 3 ,irishtimes.comבמאי .(2013
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רפאל גנדרון מצרפת ) 15 ,english.alarabiya.netבאפריל (2013

בריאן דה מולדר מבלגיה )22 ,http://world.time.com
במאי (2013

ג'וליאני אבראהים דלואננו מאיטליה ),Secolo XIX
(June 19, 2013
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סלימאן חאג' עבד אלרחמן ,דני ,שנהרג בפברואר  19 ,cphpost.dk) 2013בפברואר .(2013

ארה"ב וקנדה
 .30כמה אזרחים אמריקאים וקנדים הצטרפו לג'בהת אלנצרה ולארגוני מורדים אחרים אולם מספרם
קטן .החשש של שירותי הביטחון האמריקאים הוא שפעילים אלו ,לאחר שעברו תהליך של ג'האדיזציה
ורדיקליזציה אסלאמית ורכשו ניסיון מבצעי בסוריה ,יהיו מעורבים בפעולות טרור לכשישובו למדינות
מוצאם.
 .31עד כה ידוע על שני מתנדבים אמריקאים שנהרגו בסוריה :אמיר פארוק אבראהים ,בן  ,32אשר לחם
בשורות המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם )שלוחת אלקאעדה בסוריה ,המתחרה בג'בהת אלנצרה(.
הוא מצא מותו בקרבות ,שהתקיימו בין ארגונו לבין מיליציות כורדיות ,ב 22-ביולי  .2013סמוך לגופתו
נמצאו דרכונו המצרי )הוא לאחרונה התגורר בקהיר( ועוד כתריסר דרכונים המשתייכים לאנשים מרחבי
העולם המוסלמי .אמיר פארוק אבראהים הינו האמריקאי השני שנהרג במלחמה בסוריה .הראשון היה
 ,Nicole Lynn Mansfieldאמריקאי ,שהתאסלם ונהרג במאי The Investigative Project on ) 2013
.(Terrorism, July 29, 2013
 .32הניו יורק טיימס דיווח ב 28-ביולי  2013כי כ 12-אזרחים אמריקאים הצטרפו עד כה ללחימה
בסוריה ) .(The Investigative Project on Terrorism, July 29, 2013הטיפול בתופעה בארה"ב קל
יותר מאשר באירופה ,משום שג'בהת אלנצרה הוגדרה ע"י האמריקאים כארגון טרור .יחד עם זאת,
ארה"ב תומכת בצבא סוריה החופשי ובארגוני מורדים נוספים ועוינת את משטר אסד ,והצטרפות אליהם
אינה אמורה להוות עבירה בראייתה .בפועל המצב סבוך יותר והמקרה של אריק הרון מוכיח זאת.
 .33אריק הרון ,בן  ,30מפניקס אריזונה ,הינו חייל לשעבר בצבא ארה"ב ,אשר נלחם בסוריה בשורות
ג'בהת אלנצרה .הוא נעצר עם שובו לארה"ב לאחר שהעלה סרט ליוטיוב מקו החזית .אריק הרון סיפר
לחוקרי ה ,FBI-כי ירה בעשרה בני אדם במהלך הפעילות הצבאית שלו בסוריה בין ינואר למרץ 2013
אבל הוא לא היה בטוח אם הרג מישהו מהם .על פי עדות אחד מחוקרי ה FBI-הרון הצטרף לצבא סוריה
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החופשי בינואר  2013לאחר שחצה את הגבול מתורכיה .מספר ימים לאחר הגעתו לסוריה הוא מצא
עצמו בקרב משותף של המורדים ואנשי ג'בהת אלנצרה .לאחר הקרב הוא הצטרף לשורות ג'בהת
אלנצרה ) 8 ,timesofisraelבאפריל  .(2013עתה עומד אריק הרון למשפט בארה"ב באשמת לחימה
לצד ג'בהת אלנצרה ,המוגדרת כארגון טרור ע"י הממשל האמריקאי.

אריק הרון ,חייל צבא ארה"ב לשעבר מפניקס ,אריזונה ,אשר נעצר עם שובו מסוריה )יוטיוב ,פייסבוק(

ג'מאל מחמד עבד אלקאדר ,קנדי שנהרג בסוריה )(blazingcatfur.blogspot.co.il
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גיוס לג'בהת אלנצרה והכשרת המגויסים
 .34ארגון ג'בהת אלנצרה נוקט במדיניות גיוס סלקטיבית ,השונה מזו של צבא סוריה החופשי
וקבוצות מורדים אחרות .בעוד שלצבא סוריה החופשי יכול להצטרף כל אחד ולשאת נשק לאחר
תקופת הכשרה קצרה ,ג'בהת אלנצרה וארגונים ג'האדיסטים נוספים מקשים על תנאי הקבלה .הם
בוחנים את עברו של המתנדב ,את האידיאולוגיה שלו ואת חוזקה של אמונתו הסלפית-ג'האדיסטית
)אלספיר 31 ,ביולי .(2013
 .35לדברי בכיר בג'בהת אלנצרה בחלב ,מעביר הארגון את המגויסים החדשים הכשרה דתית של
עשרה ימים על מנת לבחון את רמת מחויבותו הדתית של המגויס .לאחריה עוברים המגויסים אימון
צבאי בן  20-15ימים .לדברי אותו בכיר "אנו שמים דגש על הלוחם הבודד .חשובה לנו האיכות ולא
הכמות" ).(telegraph.co.uk
 .36המתגייס החדש מחויב להישבע שבועת אמונים )ביעה( לארגון ולמפקדיו כפי שמקובל בקרב
קבוצות ג'האדיסטיות אחרות .האופי הדתי של השבועה הופך את הקשר בינו לבין ג'בהת אלנצרה
לחזק יותר ,למעין חוזה אישי מחייב .מי שמפר שבועה זו לוקח על עצמו סיכון משמעותי ,שעלול
להוביל להריגתו .משמעות הבסיס הדתי של השבועה שאין למגויס אפשרות לנקוט בצעדים משפטיים
אם ירצה לעזוב את הקבוצה ,מאחר שהוא בעצם נדר לציית למנהיגי הג'האד אלא אם כן הוראותיהם
מנוגדות לרצונו של אללה ).(quilliamfoundation.org

הכשרת מגויסים חדשים בג'בהת אלנצרה

אימונים בנשק )(Youtube.com
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אימוני ירי והסתערות )(Youtube.com

אימוני כושר קרבי )(Youtube.com

ירי במקלע בעל עדשה טלסקופית המשמשת לרובי צלפים .לצד היורה נראים מספר אופנוענים ,המשמשים את הארגון,
ככל הנראה ,ככלי תחבורה יעיל לצרכי גרילה וטרור )(Youtube.com

אינדוקטרינציה והכשרה צבאית של ילדים ובני נוער

35

 .37ג'בהת אלנצרה והארגון המתחרה המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם מקיימים פעילות
אינדוקטרינציה בקרב ילדים ובני נוער במגמה להטמיע בקרבם את ערכי האידיאולוגיה
הג'האדיסטית ,מבית היוצר של אלקאעדה ,ולגדל בסוריה דור חדש של פעילים ג'האדיסטים .ניצול
שכזה של ילדים ובני נוער לקידום מטרות הארגון מקובל גם בקרב חמאס ,הג'האד האסלאמי בפלסטין
וארגוני טרור נוספים.

 35ביוטיוב התפרסם סרטון בו מופיעות נשים לוחמות עוטות רעלה ) 8במאי  .(2013מבדיקה שערכנו עולה ,כי הנשים
משתייכות למסגרות אסלאמיות שונות אולם לא לג'בהת אלנצרה.
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 .38המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם פעילה בקרב ילדים תלמידי בתי ספר יסודיים בצפון
סוריה .צילומים אודות פעילותה בתחום זה הופצו בפורומים ג'האדיסטים .בתחילת ספטמבר .2013
כך למשל ,צילומים שהופצו ע"י פעילים בחלב מראים ילדים מחזיקים את דגל המדינה האסלאמית
וילדה נושאת ילקוט בית ספר ועליו הלוגו של הארגון )פירוט ראו דו"ח ממרי  9 ,5439בספטמבר
 .(2013צילומים נוספים אודות פעילות דתית בקרב ילדים הופצו במחוז אלטבקה ) Policy Watch,
.(September 10, 2013
 .39האינדוקטרינציה ,שעוברים הילדים והנערים מלווה בהכשרתם בשימוש באמצעי לחימה .לא
ברור לנו האם ילדים ונערים שותפו ע"י אלנצרה בפועל בלחימה .ארגון זכויות האדםHuman Rights ,
 ,Watchראיין ילדים בני  14עד  ,16שסיפרו ,שהם השתתפו בלחימה בחמץ ,דרעא ואדלב .הנערים
ציינו ,כי עברו הכשרה בירי ברובים ויידוי רימונים ונטלו חלק בקרבות ובמבצעים נגד הצבא הסורי
).(nrg.co.il

ילדות וילדים משבחים את ג'בהת אלנצרה ואבו מחמד אלג'ולאני )(youtube.com
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הכשרה צבאית לילדים במסגרת ג'בהת אלנצרה

ילד מתאמן בירי רובה סער )(youtube.com

ילד בשם אסלאם נושא רובה באזור דיר אלזור
)(youtube.com

ילד מתאמן בירי מקלע )(youtube.com

ילד נושא נשק )(as-ansar.org
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ילדים מתאמנים במחנה אימונים של המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם
 .40להלן צילומי ילדים רעולי פנים במחנה אימונים של המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם
)באדיבות ממר"י( .מחנה האימונים נמצא באבו כמאל ,שבמזרח סוריה ,בקרבת הגבול הסורי-עיראקי.
מחנה האימונים נקרא גורי האריות של הח'ליפות )אשבאל אלח'לאפה( .הילדים ,שהצטלמו בו
העבירו מסר בדבר היעד האסטרטגי של הארגון :הקמת ח'ליפות אסלאמית בסוריה-רבתי.

קבלת מטול אר.פי.ג'י

קבלת נשק ותחמושת

ירי באקדחים
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ירי ברובי סער

הצהרות בדבר דבקות בדרך הג'האד עד להקמת מדינת האסלאם
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פרק ה' -מאפייני הפעילות הצבאית של ג'בהת אלנצרה
אופי הלחימה -מאפיינים כלליים
.1

ארגון ג'בהת אלנצרה מנהל לוחמת גרילה נגד מוסדות הממשל הסורי ובסיסי הצבא ומערכת

הביטחון הסורית ,משולבת עם פעולות טרור ללא אבחנה ,הפוגעות גם באזרחים )פיצוץ מכוניות
תופת ,מחבלים מתאבדים( .הפעולות הללו מתקיימות בערים הגדולות )בדגש על דמשק ,חלב,
חמאה ,חמץ ודרעא( ובפריפריה )בדגש על מחוז דיר אלזור ,מחוז אדלב ,מחוז אלרקה הפריפריה של
הערים דמשק ,חלב חמאת וחמץ ואזור דרעא( .הגם ,שג'בהת אלנצרה נופל במספר אנשיה מצבא
סוריה החופשי הרי ,שיכולותיו הצבאיות של הארגון ,איכות הפיקוד שלו והמוטיבציה של פעיליו,
עולים להערכתנו אלה של צבא סוריה החופשי וקבוצות מורדים אחרות.36
.2

ג'בהת אלנצרה פרסם מאות קבלות אחריות על פיגועים שביצע .ההתקפות שהוא מבצע מתקני

הממשל בערים הגדולות נועדו ליצור תוהו ובוהו ותחושה של פחד וחוסר ביטחון בקרב המשטר
הסורי ותומכיו .ההתקפות בפריפריה נועדו ליצור נתק בין אזורי השלטון השונים ,לפגוע במשילותו
של המשטר הסורי ולהקנות לג'בהת אלנצרה ולקבוצות מורדים אחרות שליטה על אזורים
טריטוריאליים ,שבהם ניתן יהיה להתבסס ,לקראת המשך הלחימה )"אזורים משוחררים"(
באמצעות טקטיקה זאת ,עלה בידי ג'בהת אלנצרה וקבוצות ג'האדיסטיות נוספות להתבסס באזורי
הפריפריה של סוריה ,במזרח המדינה וצפונה וליצור מצב בו הם מהווים את הכוח הצבאי החזק
והריבון השלטוני בכמה מהאזורים הללו.
.3

הערים חלב וחמץ והאזור הכפרי שלהן מהווים כיום )קיץ  (2013זירות עימות מרכזיות בין

כוחות המשטר הסורי לבין המורדים .חלק מהעיר חלב ,בעיקר שכונות העוני המזרחיות שלה ,מוחזק
ע"י מליציות של המורדים הכוללים גם פעילי ג'בהת אלנצרה ,המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם
וארגונים ג'האדיסטים סלפים נוספים )אלספיר 26 ,ביולי  .(2013ג'בהת אלנצרה משתף פעולה עם
ארגונים בעלי אופי אסלאמי בחלב ואף דווח על הקמת חמ"ל משותף לשמונה מסגרות צבאיות
אסלאמיות )אלראי ,כווית 25 ,ביולי  .(2013ג'בהת אלנצרה משתתף גם בלחימה במרחב חמץ ,לצד
ארגוני מורדים אחרים .במוקדי הלחימה הללו מסתמנים ,בשלב זה ,הישגים לצבא הסורי ולכוחות
הביטחון הסוריים )נכון ליולי  .(2013בתחילת אוגוסט  2013דווח ,כי ג'בהת אלנצרה והמדינה
האסלאמית בעיראק ואלשאם שותפים למאמץ קבוצות מורדים להשתלט על כפרים עלוים באזור
הכפרי של לאד'קיה )אלשרק אלאוסט 6 ,באוגוסט .(2013
.4

פעילותו המבצעית של ארגון ג'בהת אלנצרה כוללת את דפוסי הלחימה הבאים :פיצוץ

מכוניות/משאיות/אופנועי תופת ,חלקם מופעלים מרחוק וחלקן מונהגים ע"י מחבלים מתאבדים;

 36דומה ,כי גם בקרב ארגוני המורדים נתפס ג'בהת אלנצרה כבעל יכולות גבוהות יותר .הגארדיאן הבריטי דיווח ) 8במאי
 ,(2013כי פעילים מצבא סוריה החופשי עורקים ממנו ומצטרפים לג'בהת אלנצרה .זאת משום שהוא נתפס כמצויד יותר ,כזה
שאנשיו הם בעלי המוטיבציה הגבוהה ביותר וכבעל היכולות הכספיות הגבוהות ביותר מקרב ארגוני האופוזיציה.
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הפעלת מחבלים מתאבדים המפוצצים עצמם באמצעות חגורות נפץ ;37תקיפת מתקנים של הממשל
ע"י ירי נשק קל ,RPG ,מרגמות ,רקטות; התנקשויות בחיי אישים המזוהים עם המשטר ,אנשי צבא,
אנשי ביטחון ואזרחים )בין השאר ע"י הצמדת מטענים למכוניותיהם(; הנחת מטעני צד בצירי תנועה
מרכזיים במטרה לפגוע בכלי רכב של המשטר; תקיפת בסיסי צבא ושדות תעופה בפריפריה תוך
הפעלת מטענים וירי מרגמות ,התקפות על מחסומי כוחות הביטחון של המשטר; ירי נ"מ לעבר כלי
טיס של המשטר הסורי והוצאה להורג של תומכי המשטר הסורי )כולל שבויים שנפלו במהלך
הקרבות( .מקרה חריג היה הקרב על העיר אלקציר בו נגרר ג'בהת אלנצרה )שלא כמנהגו( לעימות
חזיתי נגד חזבאללה ונחלה מפלה צורבת.

ירי נ"מ בעיר חלב )(Youtube.com

ירי מרגמות בעיר חלב )(Youtube.com

ירי  RPGעל מבנה ממשל בחלב .בעקבות הירי נראה ענן סמיך של עשן ,אשר היתמר מהקומה הרביעית של המבנה
)(Youtube.com

 37ג'בהת אלנצרה ביצע גם פיגועי התאבדות באמצעות מחבלים ,שפוצצו עצמם עם חגורות נפץ .אולם ,נראה כי הוא מעדיף
פיצוץ מכוניות תופת על מנת לגרום הרס רב יותר ומספר נפגעים גדול יותר.
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פיצוץ מכוניות תופת באמצעות מחבלים מתאבדים
.5

השימוש במחבלים מתאבדים נגד יעדים המזוהים עם המשטר הסורי ,ש"הושאל"

מאלקאעדה עיראק ,הפך לסימן היכר מובהק של ג'בהת אלנצרה )אף כי גם ארגונים ג'האדיסטים
נוספים עושים בו שימוש( .דפוס הפעולה ,אשר הניב את התוצאות "הכואבות" ביותר למשטר
הסורי היה פיצוץ מכוניות תופת ליד מתקנים ומחנות המזוהים עם המשטר .במרבית המקרים
פוצצו המכוניות ע"י מחבלים מתאבדים ובכמה מקרים באמצעות שלט רחוק .בכמה מקרים פוצצו
מכוניות נוסעים ובכמה מקרים משאיות תופת או אופנועי תופת .בכמה מקרים נעשה שימוש בטונות
בודדות של חומרי נפץ ובכמה מקרים כמות גדולה יותר )עד כ 20-טונות( .חלק מהפעולות כללו מתווה
מתוחכם של פיצוץ שתי מכוניות )במקביל או במדורג( או שילוב של ירי מרגמות ונשק קל יחד עם
פיגועי התאבדות.
.6

למרות האפקטיביות שלהן עוררו פיגועי ההתאבדות בעייתיות לא מבוטלת עבור ג'בהת

אלנצרה ,ארגון העושה מאמץ לזכות בפופולאריות בקרב האוכלוסיה .שכן ,גם כאשר אלו הצליחו ,הם
גרמו לעיתים להריגתם של עשרות אנשים ובכמה מקרים אף מאות ,לא רק בקרב אנשי המשטר אלא
גם בקרב אזרחים ,שנקלעו למקום .הדבר חייב את ג'בהת אלנצרה ליתר הקפדה על אופן ביצוע
פיגועי ההתאבדות ,גם במחיר הפחתת היקפם ,על מנת למנוע פגיעה

בלגיטימציה של הארגון

בקרב האוכלוסיה.
.7

מכל מקום ,מבחינה כמותית ,ג'בהת אלנצרה הינו ארגון המורדים ,אשר ביצע את המספר

הגדול ביותר של פיגועי ההתאבדות בסוריה .מאז ההכרזה על הקמתו )ינואר  (2012ועד סוף
דצמבר  2012קיבל הארגון אחריות על  43מתוך  52פיגועי התאבדות ,שבוצעו נגד משטרו של
אסד ) .(longwarjournal.orgמתחילת  2013ועד סוף מרץ  2013בוצעו

בסוריה  16פיגועי

התאבדות נוספים ,אשר על  14מהם קיבל אחריות ג'בהת אלנצרה ) .(longwarjournal.orgמסוף
מרץ ועד סוף מאי קיבל ארגון ג'בהת אלנצרה אחריות על שלושה פיגועי התאבדות נוספים.
.8

להלן כמה דוגמאות של פיגועי התאבדות באמצעות מכוניות תופת ,שביצעו ג'בהת אלנצרה

וארגונים ג'האדיסטים המשתפים עימו פעולה:
א .פיגוע התאבדות סמוך לאוטובוסים ,שהובילו אנשי ביטחון סוריים ) 6בינואר :(2012
מחבל מתאבד ,שכינויו אבו אלבראא' אלשאמי ,פוצץ עצמו סמוך לאוטובוסים ,שהובילו אנשי
ביטחון סוריים .הפיגוע ארע בשכונת אלמידאן שבמרכז דמשק .למעלה מ 26-אנשים ,רובם
אזרחים ,נהרגו בפיגוע .היה זה פיגוע התאבדות הראשון שעליו קיבל ג'בהת אלנצרה אחריות,
אשר בוצע כשלושה שבועות לפני ההכרזה הפורמאלית על הקמת הארגון.
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פיגוע ההתאבדות בשכונת אלמידאן בדמשק 6 ,בינואר
 .2012היעד :אוטובוסים של אנשי ביטחון סוריים
).(youtube.com

המחבל המתאבד ,אבו אלבראא' אלשאמי ,בתיעוד
אחרון לפני יציאתו לפיגוע ).(youtube.com

ב .פיגוע התאבדות כפול באמצעות שתי מכוניות תופת ב 10-בפברואר  2012בבנין מנגנון
הביטחון הצבאי בחלב :הפיגוע תועד בסרטון וידיאו ,שפורסם ב 26-בפברואר 2012
ושכותרתו "פשיטת הנקם של אחראר סוריה" 28 .בני אדם נהרגו ,ארבעה מהם אזרחים235 .
בני אדם נפצעו ).( www.youtube.com

פיצוץ מבנה מנגנון הביטחון הצבאי בחלב ב 10-בפברואר  2012באמצעות מחבל מתאבד ).(youtube.com

ג .שני פיגועי התאבדות ,שבוצעו במקביל בסניף מנגנון הביטחון האווירי בדמשק ובמבנה
מנגנון הביטחון הפלילי בעיר ב 17-במרץ  :2012הפיגועים בוצעו ע"י מחבלים מתאבדים
שכינויים )בהתאמה( אבו אלהאג'ר אלשאמי ואבו אלח'יר אלשאמי .בפיגועים נהרגו  29אנשים
וכמאה נפצעו ).( youtube.com
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פיצוץ מבנה סניף מנגנון הביטחון האווירי בדמשק על-
ידי מחבל מתאבד 17 ,במרץ . (youtube.com) 2012

מבנה מנגנון הביטחון הפלילי בדמשק לאחר
הפיצוץ).(youtube.com

ד .פיגוע התאבדות נגד מטה מנגנון הביטחון הצבאי באזור אלצאלחיה ,מזרחית לדיר אלזור:
קבלת האחריות הייתה ביוני ) 2012תאריך הפיגוע אינו ידוע( .הפיגוע בוצע ע"י מחבל מתאבד,
שנהג במכונית תופת .לא ידוע מספר הנפגעים אך צילומי המקום מעידים כי נגרם הרס רב.

הודעה על פיצוץ מטה מנגנון הביטחון הצבאי באזור אלצאלחיה ,מזרחית לדיר
אלזור ,יוני (youtube.com) 2012

ה .פיגוע התאבדות משולב בשדה התעופה אבו כמאל ,שבמזרח סוריה ) 4בספטמבר :(2012
הפיגוע החל בפיצוץ מכונית תופת ,שהכילה שבעה טונות של חומר נפץ .המכונית הייתה נהוגה
על-ידי מחבל מתאבד ,שכינויו אבו ח'טאב אלשאמי .בהמשך התנהל במקום קרב יריות של
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מקלעים פצצות מרגמה .ג'בהת אלנצרה מסר ,כי היו הרוגים רבים לכוחות אסד ,אך לא נמסר
מספרם המדויק ).(aljahad.com

פיגוע התאבדות משולב בשדה התעופה אבו כמאל ).(aljahad.com

ו .פיגוע התאבדות משולב על מבנה של מודיעין חיל האויר הסורי בחרסתא ,שבפרברי
דמשק ) 8באוקטובר  .(2012הפיגוע בוצע בשעות הלילה ע"י שני מחבלים .האחד פוצץ עצמו
במכונית תופת ,שבה הוטמנו כתשע טונות חומר נפץ ,והשני הגיע כ 25-דקות אחריו ופוצץ עצמו
במכונית שהכילה כטון חומר נפץ .לאחר מכן פתחו פעילים של ג'בהת אלנצרה בירי מרגמות
לעבר המבנה .לפחות מאה בני-אדם נפגעו ,עשרות מהם נהרגו )לא פורסם מספר מדויק(.
.(youtube.com ;.bbc.co.uk ; uk.reuters.com; longwarjournal.org

רגע הפיצוץ של מכונית התופת הראשונה בפיגוע בחרסתא )( youtube.com

ז .פיגוע התאבדות משולב בקרבת המטה הכללי של הצבא הסורי בקרבת דמשק )26
בספטמבר  .(2012פיגוע ההתאבדות בוצע ע"י פיצוץ מכונית תופת נהוגה ע"י מחבל מתאבד.
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לאחר מכן תקפו חמושים את המבנה ) .(longwarjournal.orgבהתקפה נהרגו  14אנשים .ארגון
נוסף בשם תג'מע אנצאר אלאסלאם` דמשק וריפהא קיבל גם הוא אחריות על ההתקפה
).(rnw.nl

פיצוץ מכונית תופת בקרבת המטה הכללי של הצבא הסורי בדמשק )(ict.org.il ;Youtube.com

ח .פיגוע ההתאבדות בבית החולים אלחיאה בחלב ,שלטענת ג'בהת אלנצרה שימש כמפקדה
של המשטר הסורי ) 9בספטמבר  .(2012הפיגוע התבצע ע"י מחבל מתאבד ,שנהג במשאית,
אשר נשאה כמה טונות של חומר נפץ .ג'בהת אלנצרה טען ,שכ 300-איש מקרב נאמני המשטר
נהרגו .המשטר הסורי טען לשני חיילים הרוגים ,אשר היו במחסום );Syriantelegraph.com
.(youtube.com

ג'בהת

אלנצרה

קיבל

אחריות

לפיגוע

ב23-

בפברואר

2013

).(Breakingnews.sg

מיכלים ממולכדים המחוברים בחוטי חשמל במשאית
התופת )(youtube.com

הפיצוץ בעת הפיגוע בבית חולים "אלחיאה"בחלב
)(youtube.com
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ט .פיגוע התאבדות נגד מחנה צבא סוריה באזור אלקציר ) 23בינואר  .(2013הפיגוע בוצע ע"י
מחבל מתאבד ,שנהג במשאית תופת ,אשר הוטמנו בה  20טונות של חומרי נפץ .מספר
הנפגעים לא פורסם .זהו השימוש הגדול ביותר של חומרי נפץ ,אשר עשה הארגון בפיגועי
ההתאבדות ).(youtube.com

פיצוץ מחנה צבא סוריה באזור אלקציר 23 ,בינואר (youtube.com) 2013

י .פיגוע התאבדות באמצעות מכונית תופת נגד מבנה של הביטחון הצבאי בעיירה קלמון,
שבפרברי דמשק ) 8ביוני  .(2013יותר מ 98-אנשי המשטר נפגעו ,חלקם נהרגו וחלקם נפצעו
).(eldorar.com
יא .פיגוע התאבדות משולב נגד מתקנים של המשטרה ומחלקת הביטחון הפלילית בדמשק
) 23ביוני  .(2013משרד הפנים הסורי הודיע ,כי מחבלים מתאבדים פוצצו עצמם בכניסה לבניין
המשטרה בשכונת רכן אלדין בדמשק .מחבלים מתאבדים נוספים ,נושאי חגורות נפץ ,ניסו
לחדור לבניין מחלקת החקירות הפליליות בכיכר באב מצלי .המחבלים נהרגו לפני שהצליחו
להיכנס לבניין ,נטען בהודעת משרד הפנים .כתוצאה מהפעולות הללו נהרגו חמישה בני אדם
ונפצעו תשעה אזרחים ואנשי צבא .נזק רב נגרם לרכוש )סוכנות הידיעות הסורית 23 ,ביוני
 .(2013המדובר בפיגוע משולב של ג'בהת אלנצרה עם ארגון נוסף ).(eldorar.com
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שלושת מחבלים מתאבדים לפני היציאה לפיגוע )(youtube.com

צילום מזירת הפיגוע )( eldorar.com

פיצוץ מכוניות תופת באמצעות שלט רחוק
 .9ג'בהת אלנצרה וארגונים ג'האדיסטים נוספים עושים שימוש במכוניות ומשאיות תופת ,שאינן
נהוגות ע"י מחבלים מתאבדים ,אלא מפוצצות באמצעות שלט רחוק .להלן דוגמאות:

פיצוץ מחסום של הצבא הסורי בעיר אדלב באמצעות
מכונית תופת ,שהופעלה מרחוק .תאריך האירוע אינו
ידוע .המדובר במחצית הראשונה של שנת 2012
)(youtube.com

ב 23-בדצבמר  2012פרסמה ג'בהת אלנצרה סרטון תחת
הכותרת "תחילת הסוף" .בסרטון תועדה הפגיעה במרכז
של ה"שביחה" בבית הספר "אלחכמה" בדרך המהירה
שבין מחרדה לחמאה ,באמצעות משאית תופת ב19-
במרץ  .2012בפיגוע ,לטענת הארגון ,נהרגו לפחות 162
אנשי "שביחה" .המשאית פוצצה באמצעות שלט רחוק
)(youtube.com
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פיצוץ אופנועי תופת
 .10בדרך כלל מעדיף ארגון ג'בהת אלנצרה לעשות שימוש במכוניות ומשאיות תופת משום שעליהן
ניתן להעמיס כמות גדולה יותר של חומר נפץ .עם זאת ,בכמה מקרים פוצצו גם אופנועי תופת,
שעליהם כמות קטנה יותר של חומר נפץ .כך ,למשל ,ב 16-באפריל  2013פורסם בפייסבוק לפיה
פעיל בג'בהת אלנצרה פוצץ אופנוע ממולכד ,אותו החנה בסמוך לחיילים סוריים במחסום .על פי
הידיעה נהרגו  8-5חיילים ) .(facebook.comב 31-באוקטובר  2012התפוצץ אופנוע תופת בקרבת
קבר

אלסת

זינב,

דרומית

לדמשק.

לפחות

שמונה

בני

אדם

נהרגו

ועשרות

נפצעו

) .(almasryalyoum.comלא ידוע איזה ארגון היה אחראי לפעולה אולם היא בוצעה במסגרת מסע
התנכלויות גורמים ג'האדיסטים סלפים נגד מתחם הקבר הקדוש לשיעים.

תקיפת שדות תעופה
 .11שדות התעופה הצבאיים והאזרחיים בסוריה מהווים יעדים מועדפים לתקיפה של ג'בהת
אלנצרה ,לרוב בשיתוף פעולה עם קבוצות מורדים אחרות .העדפת שדות התעופה נובעת מנאמנותו
של חיל האוויר למשטר הסורי ,שיקולי נוחות מבצעית ,משום שהמשטר מרבה לפגוע במתקוממים
באמצעות חיל האוויר ,ומשום ששדות התעופה משמשים להעברת נשק ואנשי ביטחון לדיכוי המרידה.
להלן צילומים מכמה התקפות ,שבוצעו על שדות תעופה ,במחוזות השונים:

תקיפת שדה התעופה צבאי במחוז אדלב 2 ,בינואר
 .2013בהודעה נטען ,כי פעילי הארגונים ג'בהת
אלנצרה ,כתאא'ב אחראר אלשאם ואלטליעה
אלאסלאמיה ,כבשו בפעולה משותפת את שדה
התעופה .הפעילים חדרו לבסיס לאחר כיתורו ולאחר
ירי רקטות ואש צלפים לעברו .נטען ,כי במהלך
הפעולה ,נהרגו חיילים ואנשי "שביחה" והוצאו מכלל
פעולה מספר מטוסים )(jalnosra.com

פעילי ג'בהת אלנצרה בדרך להטמנת מטענים בשדה
התעופה נירב באזור חלב 17 ,בינואר 2013
) .(jalnosra.comבמהלך התקיפה נורו ע"י ג'בהת
אלנצרה מרגמות ורקטות אר.פי.ג'י והופעלו מטעני
חבלה )(onlinejihadexposed.com
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כיתור נמל התעופה הבינלאומי של חלב ,אשר החל
בדצמבר ) 2012בתמונה :הכניסה לנמל התעופה(.
ב 16-בינואר  2013החל ירי תכוף מצד פעילי ג'בהת
במקום
שנחתו
מטוסים,
לעבר
אלנצרה
)(Islammemo.cc

בעקבות כיתור נמל התעופה הבינלאומי של חלב הכריזה
ג'בהת אלנצרה ב 22-בדצמבר  2012על "אזור אסור
לטיסה" עבור המשטר הסורי בעיר חלב .בתמונה,
הלקוחה מסרטון ששודר בערוץ אלג'זירה ,נראה פעיל
הארגון מכריז על האזור האסור לטיסה תוך קריאה
לאזרחים הסורים להימנע מטיסה במטוסים אזרחיים
)(youtube.com

הרס שנגרם בעקבות התקפות על שדה התעופה של דיר
אלזור ,דצמבר  .2012על-פי אחד הדיווחים נהרגו בלחימה
סביב נמל התעופה כאלף פעילים של ג'בהת אלנצרה צבא
סוריה החופשי ,שפעלו במשותף במהלך התקיפה
).(alkhabarpress.com

התקפה על שדה התעופה אבו כמאל )או
במחוז דיר אלזור ב4-
אלבוכמאל(
בספטמבר  :2013מכונית תופת עמוסה ב7-
טון חומרי נפץ התפוצצה בשדה התעופה
על-ידי מחבל מתאבד .כמו-כן ,הותקף שדה
התעופה באש מרגמות ,מקלעים כבדים וירי
צלפים .הירי גרם לאבידות כבדות בקרב
החיילים הסורים .בתמונה :מכונית תופת
בעת ההתפוצצות )(as-ansar.com
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תקיפת בסיסי הצבא הסורי בפריפריה
 .12ג'בהת אלנצרה מרבה לתקוף את בסיסי הצבא הסורי בפריפריה ,במקומות שהמשטר
מתקשה להגן עליהם .לעיתים מתבצעות התקיפות לאחר כיתור ממושך .התפיסה העומדת מאחורי
טקטיקה זאת הינה למוטט את הצבא הסורי ,להשתלט על אמצעי הלחימה שלו ולהקשות תפקוד
הצבא המשטר הסורי ברחבי סוריה .תקיפות אלו תרמו לירידה חדה ברמת המשילות של המשטר
הסורי באזורי הפריפריה השונים.

השתלטות על מטה גדוד אלשיח' סלימאן ,בסיס מרכזי
של הצבא הסורי באזור חלב בדצמבר  ,2012והנפת
דגל המזוהה עם אלקאעדה .הפעולה התבצעה על-ידי
ג'בהת אלנצרה וקבוצות ג'האדיסטיות נוספות לאחר
כיתור של הבסיס במשך כמה חודשים.

התקפה משותפת של ג'בהת אלנצרה וצבא סוריה
החופשי על בסיס חיל אוויר בטעאנה ,ליד חלב,
באוקטובר  .2012במבצע השתתפו מאות פעילים
מג'בהת אלנצרה .דווח ,כי התוקפים השתלטו על
אמצעי לחימה ,שהיו בבסיס )(longwarjournal.org

שימוש במטעני צד
 .13ג'בהת אלנצרה מרבה להפעיל מטעני צד נגד כלי רכב ,סיורים ושיירות של הצבא הסורי וכוחות
הביטחון הסוריים .זוהי ,להערכתנו" ,מורשת" מבצעית של ארגון אלקאעדה בעיראק ,אשר
"התמחה" בהפעלת מטעני צד מתוחכמים נגד כוחות ארה"ב ובעלות בריתה .בשורות ג'בהת אלנצרה
נמצאים פעילים סוריים ,שרכשו ניסיון מבצעי בעיראק ,במיוחד בייצור מטעני חבלה מאולתרים.
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פיצוץ טנק )או רכב משוריין אחר( ע"י ג'בהת
אלנצרה באמצעות מטען צד )(youtube.com

הפעלת מטען על רכב פטרול של מנגנון הביטחון של
חיל האוויר בעיר אדלב )(youtube.com

הפעלת מטען נגד כלי רכב צבאי בפרברי דמשק
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פיצוץ מטענים )מתוך סרטון שהופץ ב"יוטיוב" ע"י "הצריח הלבן" ,הזרוע התקשורתית של
ג'בהת אלנצרה , ,ב 1-ביוני (2013

הפעלת מטע ןנגד כלי רכב של כוחות הביטחון
בפריפריה של חמאה.

הפעלת מטען על חבלן

רגע הפעלת המטען

רגע הפיצוץ .החבלן עף באוויר
מעוצמת הפיצוץ.
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כלי הרכב רגע לפני הפעלת המטען.

הפעלת מטען צד נגד משאית של
המשטר בדרך חמאת-חמץ.

הפעלת מטען על כלי רכב המסיע אנשי
"שביחה" על כביש מחרדה-סקילביה.

פיצוץ כלי רכב של צבא סוריה בפריפריה של
חמאת.
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תקיפת מעברי גבול
 .14מעברי גבול מהווים גם הם יעד מועדף עבור ג'בהת אלנצרה .השליטה עליהם מקנה לארגון
אפשרות לפקח על תנועות פעילים ,ולהעביר אמצעי לחימה לסוריה ולערער את משילות המשטר .על
פי הרצאת ראש אמ"ן האלוף אביב כוכבי בכנס הרצליה ) 14במרץ  ,(2013נמצאים  11מתוך 17
מעברי הגבול הסוריים בידי המורדים .משמעות הדבר ,לדברי אלוף כוכבי ,זרימת אמצעי לחימה
ופעילי ג'האד עולמי לתוך סוריה ונהירת פליטים אל מחוץ לסוריה.
 .15להלן כמה דוגמאות לתקיפת מעברי גבול :בינואר  2012תקף ארגון ג'בהת אלנצרה את מעבר
תל אחמר ,שבין סוריה לתורכיה; ב 19-ביולי  2012השתלטו פעילי ג'בהת אלנצרה על מעבר באב
אלהוא ,שבין סוריה לתורכיה; ב 10-ביוני  2012תקפו פעילי ג'בהת אלנצרה את מעבר אלוליד,
שבמשולש הגבולות עיראק-סוריה-ירדן .הם הרגו עשרות חיילים וקצינים עיראקים ,שהוצבו במקום כדי
למנוע מעבר אספקה מעיראק למורדים ,אך לא עלה בידיהם להשתלט על המעבר.

ההתקפה על תחנת מעבר הגבול תל אחמר ,בגבול
שבין סוריה לתורכיה בינואר 2012
)(youtube.com

פיצוץ תחנת מעבר הגבול תל אחמר
)(youtube.com
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פעילי ג'בהת אלנצרה במעבר באב אלהוא מניפים את דגל אלקאעדה )(youtube.com

ירי רקטות
 .16ארגון ג'בהת אלנצרה עושה שימוש בירי רקטות לעבר יעדים המזוהים עם המשטר הסורי
ולעבר ריכוזי אוכלוסיה שיעים בלבנון .אנו מתרשמים ,כי עד כה נעשה השימוש ברקטות בהיקף
מצומצם יחסית ,יתכן בשל מחסור ברקטות תקניות ארוכות טווח.
 .17במחצית הראשונה של  ,2013במהלך המערכה על אלקציר ,נורו משטח סוריה רקטות לעבר
ריכוזי אוכלוסיה שיעים בלבנון במרחב העיר הרמל )צפון בקעת הלבנון( ולעבר מרכז הבקאע )מרחב
בעל בכ( .כלי התקשורת הלבנונים דיווחו ,כי בהפגזות אלו נפגעו מספר לבנונים .נראה כי ההפגזות
הללו פסקו לאחר נפילת של אלקציר בידי חזבאללה והסתלקות המורדים )בתוכם בלטו פעילי ג'בהת
אלנצרה(.
 .18ג'בהת אלנצרה מפתח רקטות מיצור עצמי .בינואר  2013פרסם הארגון כי הוא פיתח רקטות
מיצור עצמי המכונות "פיצל  "1ו"פיצל  ,"2שהטווח שלהן הוא כ 8-ק"מ ).(youtube.com
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ירי רקטה "פיצל  "1במחוז חמאת 29 ,בינואר 2013
)(muslim.org

ירי רקטה "פיצל  "1במחוז חמאת 29 ,בינואר 2013
)(muslim.org

תמונת רקטת "פיצל  "1המופעלת באמצעות סליל המחובר לקצה
התחתון שלה ) 8 ,youtube.comבינואר (2013
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תקיפת מחסומים
 .19מחסומים של כוחות הביטחון הסוריים מהווים כלי שליטה חשוב של המשטר ויעד מועדף
לתיקפות עבור ג'בהת אלנצרה וקבוצות מורדים אחרות.

פיצוץ מחסום של הצבא הסורי בעיר אדלב
באמצעות מכונית תופת ,שהופעלה מרחוק
)(youtube.com

פיצוץ מחסום של הכוחות הביטחון הסוריים בקרבת
נמל התעופה נירב ב 2-בדצמבר  2012באמצעות
מכונית תופת הנהוגה על-ידי מחבל מתאבד
)(youtube.com

פיצוץ מחסום תל עת'מאן בפריפריה של חמאה בפברואר  2013לאחר ירי צלפים ,שהביא למותם של חיילים במחסום
)(alboraq.info
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פעילות ג'בהת אלנצרה בדרום סוריה
מחוז דרעא
 .20ארגון ג'בהת אלנצרה מייחס להערכתנו חשיבות רבה להתבססות במחוז דרעא ובדרום
סוריה בכלל ,בעיקר בשל חשיבותו הגיאוגרפית-פוליטית של אזור זה .שליטה או השפעה בדרום
סוריה עשויים לשמש אותו לשם העברת פעילים ואמצעי לחימה מירדן ,38מקפצה להשגת נוכחות
ברמת הגולן בקרבת הגבול עם ישראל ,ובעתיד גם כאזור שממנו ניתן יהיה "לייצא" טרור לירדן
ולמדינות ערביות נוספות.
 .21ארגון המורדים הדומיננטי במחוז דרעא הינו צבא סוריה החופשי ,השולט על חלק מהמחוז )ערוץ
אלערביה פרסם ב 28-ביולי  2013כתבה ,שהציגה את חלוקת השליטה במחוז בין הצבא הסורי לצבא
סוריה החופשי( .ג'בהת אלנצרה מקיים נוכחות צבאית משמעותית ופעילות אינטנסיבית במחוז לצד
ארגוני מורדים אחרים.
 .22בשנה האחרונה )נכון לקיץ  ,(2013קיבל ארגון ג'בהת אלנצרה אחריות על עשרות רבות של
פיגועים נגד יעדים המזוהים עם המשטר הסורי במתווים שונים :תקיפת מחנות ,בסיסים ,מחסומים,
שיירות וכלי רכב של הצבא סוריה; פיצוץ מכוניות תופת תוך שילוב מחבלים מתאבדים ופיגועים נגד
אנשי צבא סוריה .על פי אתר חדשות סורי ,הפועל מחוץ לסוריה ,ביסס הארגון כוח צבאי גדול
בדרום סוריה והוא בדרכו להפוך לארגון הדומיננטי באזור בשל סכומי הכסף הגדולים שהוא משלם
לפעיליו ) 28 ,syriatruthבדצמבר  .(2013במקביל ,קיימות אינדיקציות לכך ,שג'בהת אלנצרה מנהל
במרחב דרעא גם פעילות אזרחית אף כי בהיקף קטן יותר מאשר בצפון סוריה ובמזרחה )ראו פרק ו'(.

 38ראו דיווחו של כתב אלחיאת בירדן ) 21באפריל  (2013המתאר כיצד לוחמים סלפים-ג'האדים מירדן מסתננים לדרעא כדי
להצטרף לג'בהת אלנצרה .מניף סמארה ,מנהיג סלפי בכיר בירדן ,נפגש עם כתב אלחיאת והדגיש בפניו ,כי מספרם הגדול
של הסלפים הירדנים בעלי הידע הקרבי מהווה ערוץ כוח אדם חשוב עבור ג'בהת אנצרה וארגונים אסלאמיים נוספים הפועלים
בסוריה .לדבריו לפחות  500ירדנים נלחמים כעת נגד הכוחות הסורים ,כ 40-מהם נהרגו ו 7-מתו בפעולות התאבדות
)אסתשהאד(.
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פעילות צבאית של ג'בהת אלנצרה במרחב דרעא

מחנות אימונים בדרעא )(youtube.com

השתלטות על טנק של צבא סוריה בדרעא
)(youtube.com

ירי רקטות בדרעא )(youtube.com

פיגוע התאבדות באמצעות מכונית תופת בדרעא ,במחסום
אלחראכ ,עליו קיבח]ל ארגון ג'בהת אלנצרה אחריות ב30-
ביוני (youtube.com) 2012

 .23פיגוע בולט ,עליו קיבלו אחריות ג'בהת אלנצר וארגונים אסלאמים נוספים ,המשתפים עימו
פעולה ,היה התקפה על מחסום של צבא סוריה הנמצא סמוך לשני בניינים גבוהים )בני  13קומות(
הצופים על העיר דרעא .על פי סרטון ,שהועלה ביוטיוב ) 19ביולי  ,(2013תחת הכותרת של "הודעה
מספר  ,"317מתועדת התקפה ,שהחלה ב 6-ביוני והסתיימה ב 27-ביוני  .2013במהלך ההתקפה
הופעלו שתי מכוניות תופת ,אחת באמצעות מחבל מתאבד )ראו צילום( והשנייה באמצעות שלט
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רחוק .על פי ההודעה השתלטו התוקפים על אנשי ה"שביחה" ,שאיישו את המחסום ,ולאחר מכן
השתלטו על אזור המחסום ופוצצו את שני הבניינים הגבוהים.

ההתקפה על הצבא הסורי בקרבת שני הבניינים

פיצוץ שני הבניינים

המחבל המתאבד ,שהפעיל מכונית תופת ,מקריא את צוואתו
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מעורבות ג'בהת אלנצרה בלחימה במרחב רמת הגולן
 .24במרחב רמת הגולן )אזור קניטרה ו"משולש הגבולות" הסורי-ירדני-ישראלי( מתנהלת
לחימה בין כוחות המורדים לבין הצבא הסורי .בקרב המורדים מהווה צבא סוריה החופשי הגורם
הדומיננטי .לג'בהת אלנצרה ,ולקבוצות ג'האדיסטיות נוספות ,אין בשלב זה אחיזה עמוקה ברמת
הגולן הגם שהם מקיימים פעילות ונוכחות צבאית בכמה כפרים )פעילות זאת מוצגת לעיתים באופן
מוגזם ע"י המשטר הסורי ותומכיו משיקולים תעמולתיים על מנת לזהות את כלל המורדים
כג'האדיסטים(.
 .25בדיווח של סאנא ,סוכנות הידיעות הסורית הרשמית ,נטען ) 22במרץ  ,(2013כי כוחות הצבא
הסורי השתלטו ב 21-במרץ  2013על הישובים ח'אן ארנבה וחצ'ר בעקבות סדרת פעולות ,שכוונה
נגד ג'בהת אלנצרה .בדיווח נטען ,כי כוחות הצבא הסורי הרסו מבנים בהם אוחסנו תחמושת ואמצעי
לחימה של ג'בהת אלנצרה .בדיווח אחר של  ,JBCאתר חדשות ירדני ,נטען ) 27במרץ  ,(2013כי
יחידה השייכת לג'בהת אלנצרה השתלטה על ואדי רכאד ,ממזרח לרמת הגולן ,ועל מאגר מים הנמצא
בקרבת משולש הגבולות סוריה-ירדן-ישראל ) .(JBC newsב 20-ביוני  2013הודיע הצבא הסורי ,כי
חיסל בפריפריה של קניטרה ,דרעא ואלחסכה פעילי ג'בהת אלנצרה ).(albaathmedia.sg
 .26פעולת ראווה בולטת )וחריגה( ,שביצע ארגון ג'בהת אלנצרה במרחב רמת הגולן ,הייתה
ב 25-בינואר  .2013פעילי הארגון תקפו מבנה בעיירה סעסע ,בו שכן ענף המודיעין הצבאי של
מחוז קניטרה ,סמל ממשלי חשוב של המשטר הסורי .המבנה פוצץ באמצעות שתי מכוניות תופת.
לטענת ג'בהת אלנצרה השתתפו בפיגוע ארבעה מחבלים מתאבדים .ג'בהת אלנצרה קיבל אחריות
להתקפה .על פי מקורות צבאיים סוריים נהרגו בפיגוע  53אנשי המודיעין הצבאי ,שישה מהם קצינים.
כ 90-נוספים נפצעו .בין ההרוגים עמיד )תא"ל( עדנאן אבראהים ,ראש ענף המודיעין הצבאי של
מחוז קניטרה ).( syriahr.net

ההרס הרב בבניין המודיעין הצבאי בסעסע בעקבות
הפיגוע ,שבוצע באמצעות מכונית תופת
)(youtube.com

תוצאות הפיגוע בבניין המודיעין הצבאי בסעסע
)(alhadath news
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הוצאה להורג של שבויים
 .27ארגון ג'בהת אלנצרה נוהג להוציא להורג אנשי צבא סוריים ואנשי "שביחה" הנופלים לידיו .כך
למשל ,בהתקפה נגד מחסום סורי באדלב נפלו שבויים בידי פעילי ג'בהת אלנצרה .הפעילים שיספו
את גרונם של חמישה שבויים והשליכו גופותיהם ) .(globalpost.comבמקרה אחר ג'בהת אלנצרה
הוציאה להורג עשרים חיילים סוריים בחלב ) 4באוקטובר  .(2012בכיר באזור חלב התבטא בפני
כתבת אמריקאית" :עצרנו אותם ,סידרנו אותם בשורה והרגנו אותם.(world.time.com) "...

הוצאה להורג של עשרים חיילים סוריים בעיר חלב 4 ,באוקטובר (assafir.com) 2012

 .28במאי  2013התקיימו הפגנות בעיר רקה לאחר ,שפעילי ג'בהת אלנצרה הוציאו להורג שלושה
קצינים סורים ,שנפלו בשבי )אלשרק אלאוסט 16 ,במאי  .(2013במקרה אחר תועדה ביוטיוב הוצאה
להורג של אנשים המזוהים עם המשטר הסורי בידי פעילי ג'בהת אלנצרה.

תיעוד הוצאה להורג של אנשי המשטר במזרח סוריה בידי פעילי ג'בהת אלנצרה .התאריך והמיקום המדויק אינם ידועים
)(Youtube.com
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ביוטיוב הועלה סרטון ) 26ביוני  ,(2013שתעד פעילים צ'צ'נים בג'בהת אלנצרה ,מוציאים להורג
תומכים של משטר אסד ע"י עריפת ראשיהם .על פי הגרסה הרווחת הקורבנות היו שניים או שלושה
נוצרים מאזור אדלב ,אחד מהם ארכיבישוף ).(mepanorama.com

רגע לפני ההוצאה להורג )יוטיוב 26 ,ביוני .(2013

תגובת ג'בהת אלנצר על השימוש של המשטר הסורי בנשק הכימי
 .29לא רק כוחות המשטר הסורי נקטו צעדי ספיגה לנוכח התקיפה האמריקאית הצפויה ,אלא גם
כוחות המורדים .בעיקר עשו זאת ג'בהת אלנצרה והמדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם ,שני
הארגונים הקשורים לאלקאעדה ,החוששים כי הם עלולים להוות מטרה לתקיפה האמריקאית וכי
הם מהווים את "האויב האמיתי" של ארה"ב )רויטרס 31 ,באוגוסט .(2013
 .30כל תקשורת מערביים דיווחו כי אלפי לוחמים ג'האדיסטים בצפון סוריה ,ובתוכם פעילי המדינה
האסלאמית בעיראק ובאלשאם ,נקטו שורה של צעדי בעיראק ובאלשאם ,נקטו שורה של צעדי כוננות:
פינוי בסיסים ,הסתרת אמצעי לחימה כוננות נ"מ ,פיזור פעילים וכלי רכב בחוות חקלאיות ובקהילות
מקומיות ,שבחוסר רצון נאלצו "לארח" אותם .כמו כן הוגברו אמצעי הביטחון סביב המפקדים
המקומיים" ,האמירים" )שינוי מקומות הימצאם ,החלפת כלי רכב( .מפקד מקומי )"אמיר"( של המדינה
האסלאמית בעיראק ובאלשאם המכונה אבו אסמאעיל התבטא כי צעדים אלו ננקטו כלקח מהלחימה
בעיראק )גרדיאן 8 ,בספטמבר  ;2013רויטרס 31 ,באוגוסט(.
 .31כך למשל ,דיווחה סוכנות רויטרס ) 31באוגוסט( על שורה של צעדי מנע ,שנקט ארגון המדינה
האסלאמית בעיראק ובאלשאם ,בצפון סוריה ובמרכזה .הארגון פינה רבים מבסיסיו )הוצאת פעילים,
כלי רכב ,אמצי לחימה( והגביר את אמצעי הביטחון סביב המפקדים המקומיים ,ה"אמירים" )שינוי
מקומות המצאם ,החלפת כלי רכבם(.
 .32קודם לכן ,ב 24-באוגוסט  ,2013פרסמו אבו מחמד אלג'ולאני ,מנהיג ג'בהת אלנצרה ,קלטת
שמע ביוטיוב הקוראת לנקמה על השימוש שעשה המשטר הסורי בנשק הכימי .בקלטת הואשם משטר
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אסד )"המשטר הנצירי"( כי הוא תקף את פרברי דמשק המזרחיים באמצעות עשרות טילים נושאי
חומרים כימיים ,שגרמו למותם של מאות ילדים ,נשים וגברים .אלג'ולאני קרא ללוחמי הג'האד לנקום
על רצח הילדים באמצעות תקיפת כפרי העלוים )"הכפרים הנצרים"( תחת הכותרת "עין תחת עין"-
"על כל טיל כימי ,אשר נחת על תושבינו בסוריה ,ישלם כפר מכפריהם ]של העלוים[".
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פרק ו' :מילוי הואקום השלטוני ע"י ג'בהת אלנצרה וארגונים
ג'האדיסטים נוספים
מאפיינים כלליים
 .1אזורים נרחבים בצפון סוריה ובמזרחה בהם מתגוררת אוכלוסיה סונית נפלו לידי המורדים
והפכו ל"אזורים משוחררים" בהם המשטר הסורי המרכזי אינו הריבון .המדובר בעיקר במחוזות
דיר אלזור ,אלחסכה ,אלרקה ,חלב ואדלב .לתוך הואקום הממשלי ,שנוצר נכנסו ג'בהת אלנצרה
וארגונים ג'האדיסטים\אסלאמיים נוספים השולטים באזורים הללו הלכה למעשה .לעיתים מתקיים
שיתוף פעולה בינם לבין צבא סוריה החופשי וארגוני מורדים אחרים בעלי תפיסה לאומית-חילונית,
הנמצאים לרוב בעמדת חולשה ,ואינם מסוגלים ליצור אלטרנטיבה שלטונית אפקטיבית למשטר
הסורי ,שקרס באותם האזורים.

המחוזות בסוריה )(www-personal.umich.edu

 .2ב"אזורים המשוחררים" קיימים ,לא אחת ,מחסור במזון ובמוצרי צריכה בסיסיים והשירותים
החיוניים אינם מתפקדים בהם .בחלק מהמקרים הדבר נגרם עקב התמוטטות המשטר הסורי
ובמקרים אחרים עקב הלחימה העזה המונעת הגעת אספקה לאזרחים .במוקדי לחימה שונים מוצאים
עצמם האזרחים לכודים בין כוחות המשטר לבין המיליציות השונות של המורדים וג'בהת אלנצרה
בתוכם .המענה למצוקות אלה נמצא ,הן במערכות הסיוע לתושבים שגיבשו ארגוני המורדים והן
בהסדרים אד-הוק ,המאפשרים העברת סיוע הומאניטרי לאזרחים הלכודים.39

 39למשל ,הסדר שהושג בעיר חלב בין כוחות המשטר למליציות המורדים על הכנסת משאיות מזון לעיר הנצורה ע"י המליציות.
המשלוח הראשון הגיע לעיר דרך כביש דמשק-חלב לאחר פתיחת הכביש ע"י המורדים .דווח ,כי משלוחים נוספים היו צפויים
להגיע )אלספיר ,דאמאס פוסט 15 ,ביולי  .(2013המשטר הסורי מצידו האשים את ה"חמושים" מחלב ,ובתוכם פעילים
המשתייכים לארגון המדינה האסלאמית בעיראק ואלשאם ,כי הם מונעים העברת מזון לצידה המערבי של העיר )אלוטן15 ,
ביולי .(2013
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 .3ג'בהת אלנצרה ושאר הארגונים הג'האדסטים מייחסים חשיבות רבה לביסוס אלטרנטיבה
ממשלית ב"אזורים המשוחררים" באמצעות הענקת סיוע לאוכלוסייה המקומית ורואים בכך מנוף
חשוב לרכישת תמיכתה בהם .בסרטון ,שהפיץ אבו מחמד אלג'ולאני ,בו הודיע על הקמת ג'בהת
אלנצרה ) 24בינואר  ,(2012הוא קרא לתומכיו לספק הגנה לאזרחים ,להסדיר עבורם מערכת
משפטית ליישוב סכסוכים ולהעניק להם סיוע בדלק ,תרופות ומצרכים נוספים .הפעילות הממשלית
האינטנסיבית של ג'בהת אלנצרה הצריכה השקעת משאבים כספיים ניכרים ,אולם ,בדיעבד הוכח ,כי
ניתן להפוך אותה גם למקור לרווחים.
 .3על מנת להקים חלופה שלטונית לממשל הסורי ולרכוש את תמיכת האוכלוסייה באזורים השונים,
שעברו לשליטתם ,נטלו על עצמם ג'בהת אלנצרה וארגונים ג'האדיסטים נוספים פונקציות
ממשליות בתחומים שונים :חלוקת מצרכי מזון חיוניים ,הפעלת מערכת שיפוטית אסלאמית ,אכיפת
החוק והשלטת סדר וביטחון .בכמה אזורים עלה בידם להתגבר על האנרכיה והתוהו ובוהו ולהשיב
לאזרחים מידה סבירה של חוק וסדר ,שדי בה )לעת עתה( כדי להוות חלופה למשטר הקודם .כתבים
מערביים ,שביקרו באותם "אזורים המשוחררים" ,דיווחו במרבית המקרים על שביעות רצון
האוכלוסייה המקומית .אולם ,בכמה מקומות החלו להישמע טרוניות ומחאות מצד התושבים בשל
השתלטות האסלאם הקיצוני על ארגוני המורדים ודפוסי שליטה נוקשים של האסלאמיסטים.
להערכתנו ,בשלב זה אין בכך כדי להציב אתגר משמעותי בפני ג'בהת אלנצרה ובעלות בריתה.
 .4ארגון ג'בהת אלנצרה הקים גוף אזרחי הנקרא אגף הסיוע )קסם אלאע'ת'ה( ,40שמטרתו
להסדיר את חלוקת הסיוע לאוכלוסיה .אגף הסיוע מחלק לאזרחים במחוזות השונים מזון ,בגדים,
שמיכות ,ומוצרי צריכה .הוא אף מפקח על המחירים על מנת למנוע הפקעות ,שתפגענה בנזקקים.
בכמה מהאזורים מפקחת על חלוקת המצרכים הרשות ההלכתית של ג'בהת אלנצרה )אלהיא'ה
אלשרעיה( ,והיא מפעילה צוותים מטעמה בשיתוף פעולה עם ארגונים אסלאמיים אחרים.
 .5בצפון סוריה ובמזרחה עלה בידי ג'בהת אלנצרה להשתלט על תשתיות חיוניות מדינתיות:
שדות נפט ,צינורות נפט וגז ,סכרים ,תחנות חשמל וממגורות תברואה .שליטה זאת מנוצלת ע"י
ג'בהת אלנצרה ,הן להענקת לסיוע לאוכלוסיה והן למימון משכורות ורכישת אמצעי לחימה עבור
כוחותיו .רווחיים במיוחד הינם שדות הנפט ,שבמזרח המדינה ,אשר תוצרתם משווקת למשטר הסורי
תוך הסכמות שקטות המניבות לג'בהת אלנצרה הכנסות חודשיות גבוהות .כמו כן דווח ,כי ג'בהת
אלנצרה משווק גם בעצמה תוצרי דלק ,המופקים במתקני זיקוק מאולתרים ,לצפון סוריה ולתורכיה
ורווחיהם מסייעים גם הם להתעצמות הארגון .41אבו מחמד אלג'ולאני ,מנהיג הארגון ,הודה כי פעיליו
השתלטו על בארות נפט אולם הוא הכחיש את הידיעות על מכירת נפט למשטר )יוטיוב 22 ,ביולי
.(2013
 .6בשלב זה דומה ,כי ג'בהת אלנצרה ובעלות בריתה הצליחו במרבית האזורים לזכות בתמיכת
האוכלוסיה המקומית .זאת ,באמצעות השבת הסדר והביטחון ,שיקום תשתיות ,חלוקת מצרכי מזון
 40אגף זה נקרא גם ועדת הסיוע )לג'נת אלאע'את'ה(.
 41ביולי  2013חל קרע בין ארגון ג'בהת אלנצרה ובעלי בריתו לבין המיעוט הכורדי בצפון ובמזרח סוריה .בין הצדדים פרצו
קרבות בין השאר סביב שליטה על שדות הנפט באלרמילאן ,שבמזרח סוריה )אלספיר 30 ,ביולי .(2013
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והתנהלות פרגמטית ,על פי רוב ,בחיי היום-יום .התנהלות זאת מצאה ביטויה בהימנעות מהטלת
עונשים קשים וכפיה בוטה של ההלכה האסלאמית .אולם נראה ,כי מתחת לפני השטח רוחשים
הניגודים הבסיסיים בקרב ארגוני המורדים האסלאמים רדיקלים לארגונים הסוריים הלאומיים ובין
הרצון לאכיפת שלטון אסלאמי רדיקלי לססמאות החופש וחרות ,שבשמם נלחמת חלק מהאופוזיציה
למשטר אסד .ניגודים בסיסיים אלו עלולים לצוף על פני השטח ,ולכרסם במידת תמיכתה של
האוכלוסיה בג'בהת אלנצרה ושאר הארגונים הג'האדיסטים ,ככל שייחלש המשטר הסורי וייפגע
המכנה המשותף המאחד בשלב זה את כל הפלגים היריבים.

תהלוכת תמיכה בג'בהת אלנצרה בעיר אדלב ב7-
בדצמבר  ,2012במהלך התהלוכה קראו
המשתתפים" :ג'בהת אלנצרה ,אללה יסייע לך"
)(youtube.com

כרזת תמיכה בג'בהת אלנצרה במהלך תהלוכה
)כנראה באחת השכונות בדמשק( ,שבה נכתב" :אל
קבוצת ג'בהת אלנצרה לוחמת הג'האד ,המשיכו ועינו
של אללה תשגיח עליכם .כולנו איתכם ,הו אריות ייחוד
האל" )(djebhet-enossra.blogspot.co.il

כרזת תמיכה בג'בהת אלנצרה ,שהונפה במהלך
תהלוכה עליה נכתב" :ג'בהת אלנצרה מייצגת
אותנו" .בצד שמאל למטה מופיע סמל ארגון
אלקאעדה )(djebhet-enossra.blogspot.co.il

נערים אוחזים בכרזה עליה נכתב" :כולנו ג'בהת
אלנצרה" )(djebhet-enossra.blogspot.co.il
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פעילותה הממשלית-אזרחית של ג'בהת אלנצרה במחוזות השונים
מחוז אלרקה
 .7במחצית השנייה של יוני  2013קיים צוות עיתונאים מטעם סוכנות רויטרס ביקור בן עשרה ימים
בעיר אלרקה ,שבצפון סוריה ,אשר בתחילת מרץ  2013נפלה לידי המורדים .העיתונאים דיווחו ,כי
קואליציה של ארגונים בעלי אופי אסלאמי ,שבהם שותפה ג'בהת אלנצרה ,ממלאת את הואקום
השלטוני ,שנוצר עם הסתלקות כוחות המשטר הסורי .העיתונאים ציינו ,כי לקואליצית המורדים,
הנתמכת ע"י ארה"ב והמערב ,יש מעט מאוד השפעה בשטח ושהתושבים פונים לאסלאמיסטים
כחלופה הטובה ביותר מבחינתם לתוהו ובוהו ,שנוצר עם קריסת מוסדות הממשל .על פי הדיווח
הארגון הבולט בקרב האסלאמיסטים באלרקה הינו תנועת אחראר אלשאם ,מסגרת-על של ארגונים
אסלאמיסטים הפועלת בשיתוף פעולה הדוק עם ג'בהת אלנצרה .כמו כן ,המדינה האסלאמית
בעיראק ובאלשאם ,הארגון המתחרה לג'בהת אלנצרה ,משתתף גם הוא בהענקת שירותים לאזרחים
באלרקה.
 .8להלן עיקרי התרשמות הכתבים מביקורם בעיר אלרקה )רויטרס 22 ,ביוני :(2013
א .הקואליציה של האסלאמיסטים מנהלת את השירותים הציבוריים בעיר ובכלל זה היא מפעילה
מאפיות ומחלקת לחם לתושבים .סמוך לעיר אלרקה מפעילים המורדים סכר הידרואלקטרי
)ראו להלן( .פעיליהם מאבטחים ממגורות תבואה ומבטיחים אספקה מהשדות ומהמאפיות .הם
גם כוננו בתי משפט האוכפים מערכת ענישה על התושבים.
ב .השרות המרכזי ,שהמורדים כוננו באלרקה ,הינו מערכת בתי משפט :מערכת זאת מאוישת,
בדרך כלל ,ע"י אנשים מבוגרים ,נציגי האוכלוסייה .כמו כן מכהנים בה נציגים של המסגרות
הלוחמות של האסלאמיסטים ,המיוצגים בה בשיעור גבוה יותר מהמסגרות החילוניות של
המורדים .בתי המשפט ,המנוהלים ע"י המורדים ,עוסקים בפתרון סכסוכים כספיים ,רישום
רכוש ובכמה מקרים אף מעניקים רישיונות יבוא ויצוא של סחורות מהאזורים ואל האזורים
שבשליטת המורדים .בתי המשפט אינם אוכפים עונשים קשים ,גם במקרים של פשעים חמורים,
מתוך העיקרון האסלאמי שבתקופות של מלחמה ניתן לדחות ענישה .מרבית המקרים נפתרים
ע"י תשלומי קנסות או תקופות מאסר קצרות.
ג .הארגונים האסלאמיסטים רכשו אהדה בקרב תושבים רבים באלרקה ,גם כאלה שאינם
שותפים לחזון הקמת הח'ליפות האסלאמית ,בשל הריסון בו הם נוהגים .כך ,למשל ,נשים
יכולות להסתובב ברחובות העיר ללא רעלות ,להתערבב עם גברים ולשמוע מוסיקה בפרהסיה.
כמו כן ,אין גם קושי להשיג ויסקי ,כל עוד שותים אותו באופן פרטי ולא בפומבי.
ד .האוניברסיטה המקומית ,אשר נסגרה כחודש לאחר שהמורדים השתלטו על העיר ,חזרה
לפעול ,פחות או יותר באופן נורמאלי .צעירים וצעירות נראו משוחחים במסדרונות האוניברסיטה
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ואוכלים במשותף בקפיטריה .קבוצות חמושות אינן מורשות להיכנס לקמפוס .לדברי אחד
הסטודנטים 80% ,מהסטודנטים חזרו לכיתות והבחינות באוניברסיטה התנהלו כסדרן.
ה .בין המסגרות האסלאמיסטיות לחילוניות ,השולטות במקום ,קיימות מחלוקות אידיאולוגיות אך
לשני הצדדים עניין ,שהן לא תצאנה מכלל שליטה .הצדדים היריבים מסכימים על מכנה
משותף אחד והוא הפלת משטר אסד .אחד הסטודנטים שהתראיין )אחמד ג'אבר( אמר ,כי
לאחר התלאות הקשות שעברו התושבים תחת משטר אסד ,המצב הנוכחי מצוין .אומנם קיים
תוהו ובוהו ,ולפעמים פורצות מריבות בין המורדים ,אולם המצב טוב בהרבה מזה ,שהיה
קודם לכן .צעיר נוסף )מחמד שאהיב( פעיל בקבוצה חילונית ,אמר ,כי הוא סקפטי בכל הנוגע
להתנהגות האסלאמיסטים בעתיד .אולם ,לעת עתה ,אין להם חלופה בהתאם לעיקרון "אויבו
של אויבי הינו ידידי".
 .9בכתבה בעיתון אלספיר ) 31ביולי  (2013נמסר ,כי המדינה האסלאמית בעיראק ואלשאם הגבירה
אחיזתה במחוז אלרקה ,בעוד שפעילי ג'בהת אלנצרה הורידו פרופיל .על פי הכתבה מתקיים במחוז
אלרקה שיתוף פעולה הדוק בין ארגון המדינה האסלאמית לבין תנועת אחראר אלשאם הסלפית,
ולשתיים שליטה על מרבית הנכסים האזרחיים .אנשי הארגון מדינה האסלאמית מקיימים בתי דין
שרעיים ,מציבים מחסומים ושולטים על הכבישים במחוז .הם גם מנסים להשליט על התושבים דפוס
פעולה נוקשה של אסלאם קיצוני המהוות השתקפות של הניסיון העיראקי.

הפעלת תשתיות במחוז אלרקה
 .10ב 11-בפברואר  2013הוביל ארגון ג'בהת אלנצרה התקפה במהלכה השתלטו המורדים על
הסכר הגדול ביותר על נהר פרת ,בקרבת העיר אלת'ורה ) 11 ,The Long War Journalבפברואר
 ;2013הארץ המצטט את  11 ,APבפברואר  .(2013ראמי עבד אלרחמן ,פעיל אופוזיציה בלונדון,
סיפר שהמורדים השתלטו על הסכר לאחר שסילקו מהמקום קבוצה של נאמני אסד .מרבית כוחות
המשטר הפסיקו להילחם לאחר שהעיר אלת'ורה נפלה לידי המורדים )הארץ ,המצטט את 11 ,AP
בפברואר  .(2013בתחילת פברואר דיווחו ארגוני זכויות אדם ,שהמורדים השתלטו על סכר קטן יותר
באזור הנקרא סכר הבעת' .כיבוש הסכר התבצע בשיתוף פעולה בין ג'בהת אלנצרה לצבא סוריה
החופשי ) .(SRGCOMMISSION.orgצוות רויטרס ,שביקר באלרקה כמה חודשים לאחר מכן ,דיווח,
כאמור ,כי המורדים מפעילים את הסכר ההידרואלקטרי ,שבקרבת אלרקה ,ומספקים חשמל ומים
לתושבים.
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סכר הידרו-אלקטרי על נהר הפרת שנפל לידי המורדים )(forsanhaq.com

מחאות בקרב תושבי מחוז אלרקה
 .11כאמור לעיל ,כתבים מערביים וערביים ,שביקרו בעיר אלרקה לאחר שזו נכבשה בידי
האסלאמיסטים דיווחו ,כי חיי היום יום חזרו לשגרה .בעיר נראו צעירים ונשים ללא רעלות מסתובבים
באופן נורמלי ובתי קפה פתוחים עד שעה מאוחרת בלילה .דווח ,כי התושבים המקומיים שבעי רצון
בדרך כלל מהמצב החדש ,שנוצר אולם דומה ,כי מתחת לפני השטח רוחשת טינה כלפי הארגונים
האסלאמיים הקיצונים ,לפחות בקרב חלק מהתושבים.
 .12ביטוי לכך ניתן למצוא בדיווח של כתב אתר החדשות הלבנוני  ,NOWשביקר בעיר אלרקה )27
ביוני  .(2013הכתב ראיין סטודנט מקומי ,אשר התלונן בפניו ,כי הארגונים האסלאמיים הקיצוניים,
ג'בהת אלנצרה ותנועת אחראר אלשאם ,השתלטו על העיר ומתכוונים לכפות עליה שלטון עריץ ,אשר
יישם את ההלכה האסלאמית .הכתב הלבנוני דיווח ,כי בקרב תושבי העיר נשמעים קולות של כעס
ותסכול נגד הכוח החדש ,שהשתלט על העיר .צעירים אותם ראיין הכתב התבטאו ,כי "זוהי המהפכה
שלנו ואנו לא נרשה לאף אחד לגנוב אותה מאיתנו".
 .13מנהיג ג'בהת אלנצרה ,אבו מחמד אלג'ולאני ,התייחס למחאות התושבים באלרקה בקלטת
השמע ,שהופצה ביוטיוב ב 22-ביולי  .2013לדבריו תתקיים "בדיקה" של דיווחים בתקשורת לפיהם
פעילי ג'בהת אלנצרה תקפו תושבים בעיר אלרקה ובמקומות נוספים והם יועמדו לדין ע"י "הרשויות
ההלכתיות" .הוא הוסיף ,כי הארגון מתנער מהם וכי יש מורדים ,שנושאים את דגל ג'בהת אלנצרה
מתוך הזדהות עימה ,אך בפועל הם אינם חלק מהארגון.
 .14ב 13-באוגוסט  2013דווח ,כי באלרקה התקיימו במשך מספר ימים הפגנות נגד גורמים
אסלאמיים קיצוניים בדגש על המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם .הסיבה לכך הייתה דרישה
לשחרר מאות עצורים וחטופים ,ש"נעלמו" בבתי הכלא של המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם.
בין הנעדרים ,נזיר נוצרי ממוצא איטלקי בשם פאולו דה לוליו ,שעסק בניסיון להביא לפיוס בין הכורדים
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לגורמי הכוח האסלאמים .יש הטוענים כי הנזיר נרצח ע"י חוטפיו )אלשרק אלאוסט 13 ,באוגוסט ו15-
באוגוסט .(2013

מחוז חלב
 .15בסוף שנת  2012הכריז ארגון ג'בהת אלנצרה על כוונתו להקים מדינה אסלאמית בחלב .הצהרה
זאת נדחתה ע"י מרבית ארגוני המורדים .כתבת אמריקאית ,שביקרה בחלב ,דיווחה שהודעה זאת
גובתה בפעילות אזרחית נמרצת באותן שכונות ,שבהן היו ממוקמים פעיליו )שאינם תושבי העיר( על
מנת להשיג את תמיכת התושבים המקומיים ) 25 ,world.time.comבדצמבר .(2012
 .16לשם כך הקים ג'בהת אלנצרה בחלב שלוחה של אגף הסיוע ,שאנשיה חילקו לתושבים מוצרי
יסוד כגון דלק וקמח .כמו כן הקפיד הארגון לפקח על המחירים ,כפי שציין בכיר בארגון באזור חלב:
"אנו משאירים את מחיר הלחם על  15לירות סוריות )כ 21-סנט אמריקני( ,שהוא המחיר האמיתי.
עבריינים ]שיעלו את המחיר[ ייענשו בהתאם לחוק השריעה" ).(world.time.com

חלוקת שמיכות לתושבי הכפר תל רפעת הסמוך
לחלב )(youtube.com

פעילי ג'בהת אלנצרה מנקים רחובות באזור חלב
)(Facebook.com

 .17כתבים מערביים ,אשר ביקרו בעיר חלב ,דיווחו על פעילות אזרחית ענפה של הארגונים
הג'האדיסטים בעיר ובאזורים שבסביבתה .על פי דיווח רויטרס ) 22ביוני  ,(2013התמקמה באחד
מבתי החולים הממשלתיים הרשות ההלכתית )שבחלב קרויה בקיצור "הרשות"( ומשם היא מפעילה
מערכת שיפוטית ומגישה סיוע לתושבים .פעיל בן  ,22שכינויו אבו בראא' ,המשתייך לאחראר
אלשאם ,אמר לכתב רויטרס ,כי בתי המשפט פועלים על פי צווי האסלאם הרדיקלי .למרות ,שלעת
עתה ,נמנעים בתי המשפט מלהטיל עונשים חמורים ,מקווה אבו בראא' שהם יחמירו פסיקותיהם
לאחר המלחמה .לדבריו הרשות ההלכתית של חלב בתחילת דרכה החלה לטפל בתריסר אנשים,
שרצו שיעשה צדק ,אולם כעת יש לה כתריסר שלוחות בעיר חלב וכמה שלוחות נוספות במחוז
חלב.
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 .18ארגון ג'בהת אלנצרה מקיים בחלב פעילות ענפה של סיוע לאזרחים .להלן דוגמאות לפעילות
זאת )כתבה של סוכנות הידיעות האסלאמית חק 9 ,באפריל :(2013
א .תיקון תשתיות חשמל :תיקון קווי החשמל מכיוון סכר הפרת לאזור דיר חאפר ולשבעה
יישובים בסביבה; תיקון קו המתח הנמוך באזור אלשיח' סעיד ,שנפגע מהפצצות; חיבור שכונות
באזור צלאחין לרשת החשמל; אספקת חשמל לחלק מהשכונות באזור אלרדוס ,שבעיר חלב;
הפעלת תחנת הכוח אלחלואניה.
ב .טיפול בתשתיות מים וביוב :תיקון דליפה בצינורות באזור כיכר אלחלואניה )בשכונת
אלבאב(; תיקון צינורות מים נוספים; הנחת צינורות חדשים בשכונות שונות של העיר חלב
ובישובים במחוז חלב; שימור תקינותם של בארות ומקורות מים במחוז חלב; ביצוע פעולות
תחזוקה במערכת הביוב.
ג .חלוקת מזון :הפעלת מאפיות; אבטחת תושבים העומדים בתור למאפיות; הצבת מכונות
ממכר אוטומטיות של דברי מאפה על מנת לצמצם את ההתקהלויות במקומות המועדים לסכנה;
פיקוח על אספקת מזון למאפיות; פיקוח על אספקת חשמל לטחנות הקמח.
ד .רפואה :בית חולים ומרפאות ,המעניקים שירותים רפואיים במחירים סמליים.
ה .שירותי ניקיון :אספקת שרותי ניקיון לתושבי העיר חלב וליישובי המחוז; פינוי אשפה
מרחובותיה הראשיים של העיר מידי יום; פיזור חומרי חיטוי כדי לצמצם התפשטות מחלות
וזיהומים.
ו.

סיוע לחקלאות :בניית מתקני השקיה באדמות החקלאיות בחלק המזרחי של מחוז חלב;

כוונה )נכון לאפריל  (2013לבנות מתקנים דומים גם בדרום המחוז.
 .19ביוני-יולי  2013החלו להופיע פרסומים על הכבדת האכיפה האסלאמית רדיקלית על האוכלוסיה
המקומית בחלב .סוכנות רויטרס ) 1ביולי  (2013דיווחה ,כי המועצה ההלכתית של שכונת פארדוס
פרסמה חוות דעת הלכתית )פתווה( ,האוסרת על נשים מוסלמיות לעזוב את בתיהן בלבוש בלתי צנוע
)קרי ,בבגדים הדוקים המבליטים את גופן( או לאפר את פניהן .ההודעה עוררה ,כנראה ,תרעומת
ציבורית והועדה ההלכתית פרסמה הודעה ,שהתנערה )למעשה( מההודעה הקודמת.
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נוסח ההודעה של הרשות ההלכתית בחלב ,אשר
אסרה על נשים לצאת מביתן מאופרות ובלבוש
צמוד )(alquds.co.uk

נוסח הודעת הבהרה ,שפורסמה בעקבות התרעומת
הציבורית .הרשות ההלכתית מכחישה כל קשר
להודעה שפורסמה בשמה ,טוענת כי כל מה שלא
מופיע בדף הרשמי שלה ]בפייסבוק[ אינו תקף
)(Aksalser.com

 .20קודם לכן ,בתחילת יוני  ,2013דיווחו כתבי רויטרס על אירוע במהלכו פעילים מארגון המדינה
האסלאמית בעיראק ואלשאם הוציאו להורג נער בן  15בשם מחמד קטאע .ההוצאה להורג התבצעה
ב 10-ביוני  .2013על פי משקיף מארגון זכויות אדם סורי ,המתנגד למשטר אסד ,בוצעה ההוצאה
להורג באמצעות ירי לעבר פניו וצווארו של הנער בשל התבטאות שלו ,שנתפסה ככפירה .עדי ראייה
ציטטו פעיל של המדינה האסלאמית ,שהזהיר שכל מי שיתבטא באופן דומה ייענש באותה מידה של
חומרה .המדינה האסלאמית וג'בהת אלנצרה הכחישו מעורבותם בהוצאה להורג .הודעה מטעם
הרשות ההלכתית של חלב גינתה גם היא את המעשה )רויטרס 10 ,ביוני .(2013

מחוז דיר אלזור
 .21ארגון ג'בהת אלנצרה מקיים פעילות סיוע עניפה לתושבים במחוז דיר אלזור .להלן דוגמאות )על
פי כתבה שפרסמה סוכנות הידיעות האסלאמית חק 9 ,באפריל :(2013
א .חלוקת מזון :חלוקת ככרות לחם; חלוקת מלח על בסיס יומי; חלוקת סלי מזון למשפחות
פליטים;
ב .הפעלת מאפיות :אספקת קמח למאפיות.
ג .אספקת גז :אספקת אלפי חביות גז על בסיס יומי; תיקון תקלה באחת מתחנות הגז.
ד .טיפול בתשתיות דרכים :קבוצת מהנדסים מטעם ג'בהת אלנצרה נשלחה לתכנן ולפקח על
בניית גשר עץ ,שיחבר את חלביה וזלביה )שני מבצרים עתיקים המופרדים ע"י נהר הפרת(.

076-13

131
ה .חקלאות :הפעלת תחנת שאיבת מים ומחולל חשמל בעיר אלמיאדין; הקמת תחנות השנאה
המסייעות להשקיית אדמות חקלאיות.
ו .רפואה :הפעלת בית חולים חדיש בעיר אלמיאדין.
 .22גם במחוז דיר אלזור פועלת הרשות ההלכתית הממונה על אכיפת חוק וסדר .העיתון הלבנוני
אלחיאת דיווח ) 13במרץ  ,(2013כי במחצית הראשונה של מרץ  2013קיימה משטרת הרשות
ההלכתית מפגן צבאי בחלק המזרחי של מחוז דיר אלזור.

העברת עגבניות ומלפפונים לתושבי הפריפריה של
דיר אלזור )(youtube.com

חלוקת בננות לתושבי פריפריית דיר אלזור
)(youtube.com

סיוע בדלק לתושבי פריפריית דיר אלזור
)(youtube.com

חלוקת קופסאות שימורים לתושבי הפריפריה של דיר
אלזור )(youtube.com
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חלוקת מזון בפריפריה של דיר אלזור
)(youtube.com

חלוקת פיתות בפריפריה של דיר אלזור )(youtube.com

חלוקת פיתות בעיר באלמיאדין ,פריפריית דיר אלזור )(Youtube.com

מחוז אדלב
 .23במרץ  2013החל אגף הסיוע של ג'בהת אלנצרה לספק שירותים אזרחיים לתושבי הפריפריה
של מחוז אדלב .שירותים אלו כללו את שיקום הכבישים שניזוקו בקרבות ע"י גוף בשם פלוגת
העבודות הציבוריות .כמו כן דווח ,שבכוונת ג'בהת אלנצרה לחדש את פעילות השירותים הציבוריים
ובכלל זה בתי ספר ,מרפאות וחנויות )אלחיאת 13 ,במרץ .(2013
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 .24כתבי רויטרס ביקרו בעיר סאלקין ,שבצפון מערב מחוז אדלב .הם ראיינו בה את סאמר ראג'י
סגן מפקד המשטרה המקומית .לדבריו קבוצות המורדים העיקריות ,למעט ג'בהת אלנצרה ,שלחו
קצינים על מנת לאייש את כוח המשטרה המקומי .אולם הוא הוסיף ,כי בלית ברירה המשטרה
המקומית נאלצת לעיתים להסתייע בג'בהת אלנצרה על מנת לאכוף את החוק .לדבריו ,מספיקה פניה
אחת של ה"אמיר" המקומי של ג'בהת אלנצרה כדי שמבוקש יופיע בבית המשפט )רויטרס 22 ,ביוני
.(2013

פעילי ג'בהת אלנצרה מחלקים מזון וממתקים לילדים בעיירה טעום ,שבמחוז אדלב )יוטיוב 11 ,ביולי (2013
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מחוז אלחסכה
 .25במחוז אלחסכה ,שבמזרח סוריה מחלקיפ פעילי ג'בהת אלנצרה קמח על בסיס יומי ,מנהלים
מאפיות ,מפקחים על מחירי הלחם מספקים מזוט )סוכנות הידיעות האסלאמית חק 9 ,באפריל
.(2013
 .26כתב העיתון הבריטי גארדיאן ,שביקר בעיר שדאדי ) ,(Shadadiשבמחוז אלחסכה ,דיווח על
דפוסי פעילותו ג'בהת אלנצרה .על פי הדיווח השתלט הארגון בצפון סוריה ובמזרחה על ממגורות
ענקיות של חיטה ,בתי חרושת ,שדות נפט וגז ושלל רב של המשטר הסורי )כלי רכב רבים ,מצבור
גדול של אמצעי לחימה(.
 .27בשיחה שקיים הכתב הבריטי עם מפקד מקומי בג'בהת אלנצרה הוא פרט בפניו את השירותים
שהארגון מעניק לתושבי העיר שדאדי:
א .חלוקת מזון :צוותים שכונתיים של הארגון מספקים לתושבים מידי יום ככרות לחם שנאפו
מ 225-שקי חיטה ,שהארגון מעמיד לרשות האוכלוסיה.
ב .אספקת חשמל ומים חינם לתושבי העיר.
ג .שירותי בריאות ,הניתנים במרפאה קטנה שבעיר.
ד .השלטת חוק וסדר על בסיס חוקי השריעה ,באמצעות מנוי שופטים מטעמו של הארגון.

ניהול שדות נפט וגז בצפון סוריה ומזרחה
 .28בסוף שנת  2012ובמחצית הראשונה של שנת  2013נפלו מרבית שדות הנפט והגז במזרח
סוריה ובצפונה לידי המורדים )במחוזות דיר אלזור ,אלרקה ,אלחסכה( .השדות מאובטחים
ומנוהלים ע"י קואליציה של מורדים ,אשר בקרבם בולט ארגון ג'בהת אלנצרה .ג'בהת אלנצרה
משתף פעולה עם שבטים סונים מקומיים המוצאים עצמם נדחקים יותר ויותר ע"י הגורמים האסלאמים
הקיצוניים .42בכיר בג'בהת אלנצרה ,שכינויו אבו אלבראא' ,אשר שוחח טלפונית עם כתבת הגארדיאן
הבריטי ,סיכם את המצב כדלקמן" :עכשיו אנחנו יכולים לומר ,שמרבית בארות הנפט נמצאים
בידיהם של המורדים .רק מתקן נפט יחיד באלחסכה נמצא עדיין תחת שליטתם של ]לוחמים כורדים[.
בנוסף לכך ,יש עוד שתי בארות נפט במדבר ,בקרבת הגבול העיראקי .הצבא העיראקי מכתר ]את
הבארות הללו בטנקים[ אבל אנחנו לא יודעים מה הם עושים בהם" )גארדיאן 19 ,במאי .(2013
 .29על פי דיווחים בתקשורת הערבית והמערבית ,הגיעו ג'בהת אלנצרה ובעלות בריתה להבנות
שקטות עם הממשל הסורי המרכזי בכל הנוגע לאבטחת שדות הנפט והמשך שיווקו לסוריה
ולחו"ל .במסגרת ההסדרים ,שהושגו דואגים המורדים להמשך זרימת הנפט למערב המדינה
תמורת תשלומים חודשיים המועברים לג'בהת אלנצרה .אבו סיאף ,פעל בתנועת אחראר )אלשאם(
 42ראה כתבת רויטרס מה 21-באפריל  2013על עימותים אלימים בין ג'בהת אלנצרה לשבטים באזור דיר אלזור סביב
השליטה על בארות הנפט .בעימותים הללו נהרגו  37אנשים.
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התבטא בפני כתב הגארדיאן" :המשטר הסורי משלם יותר מ 150-מיליון לירות סוריות ] 1.4מיליון
לירות שטרלינג[ מידי חודש לג'בהת אלנצרה ,על מנת להבטיח את שאיבת הנפט באמצעות שני
צינורות נפט עיקריים ,בבאניאס ובלאד'קיה .מתווכים המקובלים על שני הצדדים מאפשרים את
העסקה ואת העברת הכספים לארגון" )גארדיאן 19 ,במאי .(2013
 .30כתב העיתון גארדיאן ביקר בבית זיקוק לגז ,בסביבות העיר שדאדי .הוא דיווח ,כי בית הזיקוק,
הנכס האזורי החשוב ביותר של ג'בהת אלנצרה ,מנוהל ע"י מפקד צעיר של הארגון )סטודנט
למשפטים עד לפרוץ המרידה( המכונה ע"י אנשי הארגון "אמיר הגז" .אותו מפקד סיפר ,כי כאשר
המורדים השתלטו על בית הזיקוק הוא נוהל ע"י ועדה משותפת מטעמם .אולם בהמשך החליט האמיר
לסלק מהניהול את שאר השותפים ,לטענתו בשל גניבות חוזרות ונשנות )לטענתו אנשי צבא סוריה
החופשי ,הסובלים ממחסור בכספים ,גונבים כל דבר הבא לידם( )גארדיאן 10 ,ביולי .(2013
 .31בנוסף לכך מייצאים ג'בהת אלנצרה ובעלות בריתה בכוחות עצמם מוצרי דלק למיניהם
לאזורים רבים בצפון סוריה ולתורכיה .על פי רויטרס ) 10במאי  ,(2013מוברחות לתורכיה אלפי
חביות נפט גולמי מידי יום באמצעות מיכליות קטנות הנעות בדרכי עפר .המורדים מפעילים מתקני
זיקוק מקומיים פרימיטיביים ,הגורמים לזיהום אויר קשה .באמצעותם הם מפיקים בנזין ,סולר ונפט
לבישול .סחר הנפט הביא לביקוש גובר למיכליות נפט ,שבאמצעותן ניתן לבצע משלוחים ,שכל אחד
מהם עשוי להניב רווח של  6,600לירות שטרלינג .בנוסף לכך מוכרים פעילי ג'בהת אלנצרה מוצרים
נוספים הנופלים לידיהם :חיטה ,שרידים ארכיאולוגים ,ציוד מפעלים ,מקדחי נפט ,מכוניות ,ועוד
)גארדיאן המצטט את אבו סיאף ,פעיל באחראר ]אלשאם[ 19 ,במאי .(2013
 .32סכומי הכסף הגדולים ,שמרויח ארגון ג'בהת אלנצרה תמורת ניצול משאבי הנפט )ומשאבים
נוספים( באזורים שבשליטתה ,מנוצלים על ידו לרכישת תמיכת התושבים .תאר זאת מנהל בכיר
לשעבר בחברת נפט סורית ,בפני כתב הגארדיאן" :לא צריך להיות מדען טילים .אתה מספק קמח,
מתקן ומשפץ מאפיות ,ומביא ]בכך[ חיוך גדול לפניהם של התושבים המקומיים .זוהי מכונת שיווק
מדהימה" )גארדיאן 19 ,במאי  ;2013ראו גם אקונומיסט 18 ,במאי  .(2013בנוסף לכך משתמש
ג'בהת אלנצרה ברווחיו לרכישת אמצעי לחימה ותשלום כספים לפעיליה )רויטרס 10 ,במאי
.(2013

מחוז דרעא
 .33נראה ,כי ג'בהת אלנצרה עדיין אינו מפעיל באזור דרעא מערכת ממוסדת רחבת היקף של סיוע
אזרחי ,כדוגמת זו הקיימת במחוזות צפון סוריה ומזרחה .עם זאת קיימת אינדיקציה ראשונית על
קיומה של פעילות שכזאת .על פי דיווח מה 4-בינואר  ,2013הפעיל הארגון אגודה חקלאית בשני
אזורים במחוז דרעא והוא סיפק לה גנרטורים על מנת להשקות באמצעותם  30,000דונם של אדמה
חקלאית ) .(Syrialsham.com
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מחוז אלסוידא
 .34במחוז אלסוידא ,שבדרום סוריה ,בו העדה הדרוזית מהווה גורם דומיננטי ,43אין לג'בהת
אלנצרה אחיזה של ממשל .ברקע חולשתו של הארגון באזור זה עומד היחס המסתייג של ג'בהת
אלנצרה לדרוזים ,הן משום שרבים מהם שרתו את המשטר הסורי והן משום שהדרוזים מהווים ענף
שצמח מהשיעה ,שאותם עוינים הג'האדיסטים הסלפים .ביטוי לכך ניתן למצוא בהודעה משותפת,
שפרסמו ג'בהת אלנצרה ב 20-בדצמבר  ,2012וארגונים סלפים-ג'האדיים נוספים .ההודעה קראה
לתושבי מחוז אלסוידא ,מעוז הדרוזים בסוריה ,שלא לתמוך במשטר הסורי "אחרת ]הם[ לא ימצאו
מנוחה" ).(facebook.com

 43בסוריה מתגוררים כ 700,000-500,000-דרוזים ,מרביתם חיים במחוז אלסוידא )מתוך סקירה על העדות בסוריה ,אלשרק
אלאוסט 14 ,באוגוסט .(2013
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פרק ז' -הפעילות התודעתית של ג'בהת אלנצרה
כללי
.1

כמו ארגונים ג'האדיסטים אחרים ,ג'בהת אלנצרה מייחס חשיבות רבה לפעילותו

התקשורתית-תודעתית .התשתית התקשורתית שלו משמשת אמצעי להפצת מידע על פעולותיו,
עמדותיו ומסריו לקהלי יעד נרחבים בסוריה ובעולם הערבי\מוסלמי .הפעילות התודעתית נועדה גם
להאדיר את יכולותיו של הארגון במאבק להפלת משטר אסד ,לחזק את מעמדו בין קבוצות המורדים,
לעודד הצטרפות לוחמים מרחבי סוריה והעולם הערבי\מוסלמי לשורותיו ,לגייס כספים ,להטמיע את
המסרים האידיאולוגיים של האסלאם הרדיקלי בקרב הפעילים ולהעמיק את הלגיטימציה של הארגון
בקרב האוכלוסייה הסורית.

דובר רעול פנים ,המתואר האחראי על האזור המזרחי של סוריה בארגון ,קורא לשבטים הסוניים היושבים באזור הגבול
בין עיראק לסוריה להצטרף למלחמה במשטר הסורי )(youtube.com

התשתית התקשורתית של ג'בהת אלנצרה
אלמנארה אלביצ'אא' )"הצריח הלבן"(
.2

לג'בהת אלנצרה זרוע תקשורתית משלו בשם אלמנארה אלביצ'אא' ללאנתאג' אלאעלאמי

)"הצריח הלבן להפקת חומרי הסברה" .להלן" :הצריח הלבן"( .שמה של הזרוע התקשורתית מרמז
ל"צריח הלבן" הנמצא בדמשק .על פי המסורת המוסלמית ,ישו ,הנתפס כאחד הנביאים המוסלמים
)ולא כמייסד הנצרות( ,יירד מהשמיים באחרית הימים אל "הצריח הלבן" ויכריז בו על יישום ההלכה
המוסלמית )השריעה( ,מעין מקבילה להופעת המהדי ,המשיח המוסלמי ).(m-mahdi.info
.3

זרוע תקשורתית זו מגדירה עצמה כגוף הבלעדי המוסמך לפרסם מידע אודות ג'בהת

אלנצרה .היא משמשת את הארגון להפצת סרטוני התעמולה שלו ,המופקים בסגנון תיעודי וכוללים
לעיתים ראיונות עם מחבלים מתאבדים .הסרטונים הללו מתפרסמים בדרך כלל באמצעות פורום
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ג'האדיסטי מרכזי בשם שמוח' אלאסלאם )בכירי האסלאם( ,ומשם מופצים באינטרנט באתרי שיתוף
קבצי וידאו )ובמרכזם יוטיוב( ,ברשתות חברתיות פייסבוק ,טוויטר( ובבלוגים .קבלת אחריות של
ג'בהת אלנצרה על פיגועים מפורסמת גם בפורום הג'האדי אנצאר אלמג'אהדין.

הלוגו של "הצריח הלבן" .מעל האות א' שלפני
הסוף מתנוסס הדגל השחור של ג'בהת אלנצרה

שיקופית בסרטון של ג'בהת אלנצרה ,בה נאמר ,כי
מוסד "הצריח הלבן" הינו הגורם הבלעדי המוסמך
לפרסם מידע על ג'בהת אלנצרה.

אחד מסרטוני קבלת אחריות על פיגועים המופקים על-ידי "הצריח הלבן" .בסרטון זה מדובר בקבלת אחריות על התקפה
על מעבר הגבול תל אחמר )בין עיראק לסוריה( ,שפורסמה ביוטיוב.

אתרים באינטרנט
.4

לג'בהת אלנצרה אתר פורומים באינטרנט המזוהה עימה .האתר החל לפעול בתחילת ינואר

 .2013כתובתו .http://www.jalnosra.com :האתר פועל תחת השם פורומי הסיוע לג'בהת
אלנצרה )מנתדיאת אלנצרה לג'בהת אלנצרה( והוא כולל סרטונים והודעות מטעם הארגון .החומר
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המתפרסם באתר הינו עדכני וכולל מבזקים בזמן אמת .ניתן למצוא בו את ההודעות מטעם הצריח
הלבן.

אתר פורומי הסיוע לג'בהת אלנצרה )(Jalnosra.com

.5

ג'בהת אלנצרה השתמשה בעבר גם בפייסבוק ,בדף המוקדש לארגון ,שכתובתו:

 . http://www.facebook.com/jalnosraדף הפייסבוק כלל פרסומים ,תמונות וסרטונים מהלחימה
בסוריה ,הנצחת "שהידים" של הארגון ,ידיעות אודות הלחימה בשטח וכדומה כיום הוא אינו פעיל
)עדכני ל 7-באוגוסט .(2013

דף הפייסבוק של ג'בהת אלנצרה ,שכלל כ" 10,000-לייקים" )נכון ל 28-בינואר  .(2013דף זה ,כאמור לעיל ,אינו פעיל
עתה .גם הצריח הלבן קיים בעבר דף בפייסבוק ,שאינו פעיל כעת
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.6

לג'בהת אלנצרה חשבון בטוויטר ,והוא מעלה בו עדכונים מזירות הלחימה השונות ופרסומים

תעמולתיים.

כתובת

חשבון

הטוויטר

של

אלנצרה

ג'בהת

הייתה:

44

 .https://twitter.com/JbhatALnusraוהיו לו  75,434עוקבים ) . (followersבאפריל  2013הפסיק
חשבון הטוויטר לפעול והוא חידש פעילותו בסוף אוגוסט  .2013החשבון החדש כולל עדכונים
שוטפים אודות פעילות ג'בהת אלנצרה ויש לו כ 31,000-עוקבים.

החשבון החדש של ג'בהת אלנצרה בטוויטר

 .7ג'בהת אלנצרה מנהל בלוג שכתובתו .http://djebhet-enossra.blogspot.co.il :בבלוג
מתפרסמים עדכונים שוטפים על הלחימה ,קישורים לסרטוני וידאו וכן כתבות והתייחסויות לפעילות

הארגון ולפעיליו )כולל הדגשת התמיכה הציבורית ,שהארגון טוען לה(.

 44מאמר המנתח את השימוש שעושים ג'בהת אלנצרה וארגונים ג'האדיסטים אחרים בטוויטר ראוNico Prucha and Ali :
Fisher: "Tweeting for the Caliphate: Twitter as the New Frontier for Jihadist Proganda"/ Combating
Terrorism Center at West Point, June 25,2013 (ctc.usma.edu).
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הבלוג של ג'בהת אלנצרה

מאפייני התנהלותה התקשורתית של ג'בהת אלנצרה
כללי
.8

אופן הפצת המידע ע"י ג'בהת אלנצרה באינטרנט משקף דפוס פעולה תקשורתי המוכר

מאתרים ג'האדיים אחרים .עם זאת ,יש לארגון מאפיין המייחד אותה משאר ארגוני האופוזיציה
בסוריה .שכן ,בעוד קבוצות מורדים אחרות מפיצות באופן מיידי דיווחים אודות פעולותיהם ,מתנהל
ג'בהת אלנצרה באופן איטי יותר ,בדומה לאלקאעדה בעיראק .במקום פרסום הודעות יומיומיות,
מדווח הארגון על מבצעיו זמן מה לאחר התרחשות ,ע"י פרסום הודעות המסקרות במקובץ כמה
מהתקפותיה באזור מסוים .רק במקרים של פיגועי ראווה חריגים מתמקדות הודעות ג'בהת
אלנצרה באירוע בודד .גם באותם מקרים ,לקיחת האחריות מתפרסמת לרוב  24שעות לאחר
האירוע ,ולעיתים אף מאוחר יותר .דרך פעולה זאת ננקטת ,להערכתנו ,משיקולים ביטחוניים אך יש
בה כדי לפגוע בתהודה התקשורתית של ההודעות.
 .9מאפיין נוסף הינו הימנעותו של ג'בהת אלנצרה מלהדגיש בהודעותיו את אותם מרכיבים
אידיאולוגיים העלולים לפגוע בתמיכה של הציבור הסורי .הארגון משתדל גם שלא להסתבך
בויכוחים אידיאולוגיים מיותרים עם קבוצות אופוזיציה אחרות ,מאמין שמעשים חזקים יותר ממילים,
ומעדיף לרוב להגביל את הודעותיו לפעילות המבצעית שלו .ג'בהת אלנצרה אינו מקבל אחריות לכל
הפעולות שלו ,ומעדיף לעיתים שתיקה על פני הודעה .מאפיינים אלו מצאו ביטוי בראיון שהעניק
לכתבת אמריקאית פעיל דת בג'בהת אלנצרה המכונה "אבו עדנאן" .לדברי הפעיל" :לא אכפת לנו
מהעיתונות .זה לא בראש סדר עדיפויות שלנו .העדיפות שלנו היא להילחם במשטר .אם צילמנו
פעילות ,אז צילמנו .זה לא חשוב ]לנו[ ,אבל לקבוצות רבות אחרות ,הצילומים הם בעדיפות עליונה,
]כי[ זה עוזר להם להשיג מימון" 25 ,world-time.com) .בדצמבר .(2012
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 .10בכמה מהודעותיו של ארגון ג'בהת אלנצרה ניתן מענה על האשמות המוטחות נגדו .אחת
הסוגיות שבעטיין הוא ספג ביקורת הינם פיגועי ההתאבדות חסרי האבחנה ,תחום התמחותו של ארגון
ג'בהת אלנצרה .שכן בפיגועים הללו נהרגים לא רק אנשי המשטר הסורי אלא גם אזרחים תמימים .על
מנת להתמודד עם ביקורת זאת ,מציגה מערכת ההסברה של ג'בהת אלנצרה את פיגועי ההתאבדות
כמכוונים נגד יעדים המזוהים עם המשטר הסורי וטוענת ,כי כל היעדים נבחרים בקפדנות .הארגון אף
פרסם סרטוני וידיאו בהם נטען ,כי הוא ביטל פעילות מבצעית כדי להימנע מפגיעה באזרחם חפים
מפשע ,שנכחו באותה עת בזירת הפיגוע .במקרה אחר פרסם הודעה לתקשורת לפיה הוא מתנגד
לפגיעה באזרחים ,לצד הכחשה ,כי הארגון אחראי על פיגוע ההתאבדות בחג הקורבן בשכונת אלזהיר
בדמשק ,שבו נהרגו נשים וילדים ) 27באוקטובר .(2012

סרטון אשר מציג יעד ,שלטענת הארגון ,לא הותקף בשל נוכחותם של אזרחים בו ,על רקע שיר שמילותיו "אנחנו זה
אתם" ).(youtube.com

הטפה במסגדים
 .11ארגון ג'בהת אלנצרה מנצל את המסגדים כבימה להטפה )דעווה( המכוונת להנחיל לתושבים את
האידיאולוגיה הג'האדיסטית שלו .כמו כן משמשים המסגדים נקודות חלוקה של תקליטורים וחומרי
תעמולה של הארגון ).(moslim.org
 .12להלן דוגמאות להטפות במסגדים:
א .דרשה במסגד בחלב ע"י מטיף המכונה "אבו חפץ אלסורי" ,הנראה נושא חרב ולובש חגור.
בדרשה הוא גינה כל ניסיון למו"מ עם המשטר הסורי ,קרא להמשך הג'האד )כשהוא מניף את
חרבו( וסיים בתפילה ש"אללה יגן על לוחמי הג'האד".
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"אבו חפץ אלסורי" נושא דרשה במסגד בחלב )(moslimyouthmedia.com

ב .דרשה במסגד עת'מאן בן עפאן בדיר אלזור 19 ,באפריל  ,2013ע"י דרשן מטעם ג'בהת
אלנצרה .הדרשן תקף את הדמוקרטיה הקוראת להפרדה בין דת למדינה ,שלדבריו אינם
ניתנים להפרדה .הדרשן פנה לקהל ושאל" :האם מתקבל על הדעת לאפשר לצלבנים )קרי
למערב( ולזנבותיהם )קרי ,לבעלי בריתם( לשלוט )בסוריה( על חשבון דמכם וממונכם?"
).(youtube.com

דרשן מטעם ג'בהת אלנצרה במסגד עת'מאן בן עפאן בדיר אלזור )(youtube.com

הפצת תקליטורים
 .13שיטה נוספת שבה משתמש הארגון כדי להפיץ את האידיאולוגיה שלו הינה הפצת תקליטורים
בתוך סוריה ,במיוחד בקרב פעילי ג'בהת אלנצרה .תקליטורים אלה כוללים תעמולה דתית ,דרשות
של מנהיג הארגון ,אבו מחמד אלג'ולאני ושל מנהיגים רוחניים ג'יהאדיסטים אחרים )"שיוח'
אלג'האד"( .המטרה היא לאחד את השורות מבחינה אידיאולוגית ולחדד את מטרות הארגון.
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התקליטורים מבטיחים שהמסר של ג'בהת אלנצרה יישאר קבוע ,ומאפשר גם לחברי הקבוצה
הנמצאים באזורים מרוחקים לקבל את ההדרכה האידיאולוגית-דתית הנחוצה להעלאת המורל
ולמניעת סטיות מהמסרים של הארגון.

חלוקת ,תקליטורים בהם סרטונים המתעדים פיגועים שביצע הארגון תחת
הכותרת "צדק אלועד" ]התאמתות ההבטחה[ )(ict.org.il
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