מאי 2014

תופעת המתנדבים הזרים מהעולם הערבי ,הלוחמים נגד המשטר
הסורי ,רובם בשורות ארגונים המזוהים עם אלקאעדה והג'האד
1
העולמי

קבוצת לוחמים מצפון אפריקה באזור לאד'קיה ) 6 ,/http://magharebia.comבספטמבר .(2013

כללי
 .1עבודה זו נועדה לבחון את תופעת המתנדבים הזרים בסוריה ,שמוצאם מהעולם הערבי .הנלחמים
בשורות המורדים בסוריה .מספרם נאמד על ידנו בלמעלה מ 5,000-מתוך כ 8,000-7,000-מתנדבים
זרים ,שהצטרפו לשורות המורדים .2רוב המתנדבים הזרים לוחמים בשורות ג'בהת אלנצרה והמדינה
האסלאמית בעיראק ובאלשאם ,שני הארגונים היריבים המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי.
מיעוטם של המתנדבים הערבים לוחמים בשורות צבא סוריה החופשי וארגוני מורדים נוספים.
 .2חלק מהמתנדבים הערבים הינם צעירים ,חסרי הכשרה צבאית ,אשר הצטרפו לשורות המורדים בשל
מניעים אידיאולוגיים או דתיים\עדתיים )הצטרפות לג'האד ,לחימה בשיעים( .חלקם הצטרפו גם מתוך
1

בהמשך למחקר מה 1-בינואר " :2014תופעת המתנדבים הזרים בסוריה" ,ולמחקרים נוספים ,שעסקו במתנדבים הזרים
ממדינות המערב )פברואר  (2014ומאסיה )אפריל .(2014
2

קיימים גם אומדנים גבוהים יותר באשר למספרם של המתנדבים הזרים בסוריה .כך למשל ,המרכז הבינלאומי לחקר
הקיצוניות והאלימות הפוליטית ,הפועל בבריטניה ) ,(ICSRהעריך בדצמבר  ,2013כי בסוריה לוחמים  11,000פעילים זרים מ-
 74מדינות ,מתוכם  2,800מתנדבים ,שמוצאם ממדינות המערב והשאר ברובם ממדינות המזה"ת ).(ICSR.INFO
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רצון לשפר את מצבם הסוציו-אקונומי .חלקם הצטרפו בשל מניעים אחרים ,כגון :עוינות למשטר אסד,
יצר הרפתקנות והזדהות עם סבל ושל העם הסורי .בקרב המתנדבים הערבים מצוי גם "גרעין קשה"
של פעילים סלפים ג'האדיסטים ופעילי אלקאעדה והג'האד עולמי ,חלקם "בוגרי" הלחימה
באפגניסטאן ,עיראק ,לוב וזירות לחימה אסלאמיות נוספות .רוב המתנדבים ממדינות ערב מגיעים
מערי שדה בפריפריה ומיעוטם מערים מרכזיות.
 .3המתנדבים הערבים מהווים להערכתנו את "עמוד השדרה" של הכוחות הלוחמים בשורות
ג'בהת אלנצרה והמדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם .שיעורם בולט גם בקרב ההרוגים בקרב
הארגונים הללו .זאת ועוד ,בקרב המחבלים שביצעו פיגועי התאבדות בסוריה ,בשורות הארגונים
המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי ,בולט מקומם של הערבים בדגש על אלו ,שמוצאם מסעודיה.3
 .4בקרב המדינות הערביות ,ששיגרו את מספר המתנדבים הגדול ביותר ,בולטות שלוש שעברו את
הטלטלה האזורית )תוניסיה ,לוב ,מצרים( .שתי מדינות נוספות )סעודיה ,ירדן( הינן פרו – מערביות,
שלאיסלאם הרדיקלי יש בהן שורשים עמוקים .המשטרים במדינות הללו לא ניסו לבלום אל זרם
המצטרפים בשלביו הראשונים של התהליך ,בראותם בהם חלק מהסיוע למערכת להפלת משטר אסד
ומהתמודדות עם איראן והאסלאם השיעי .רק בשנה האחרונה ,כשהחלו להתחדד סיכוני הטרור
והחתרנות הנשקפים מצד "בוגרי סוריה" עם שובם למדינות האם שלהם ,החלו כמה משטרים ערבים
לנקוט בצעדי מנע .זאת הן בתחום החקיקה )סעודיה למשל( והן בתחום מניעת יציאת מתנדבים ,פיקוח
על אלו ,ששבו למדינותיהם בתום הלחימה בסוריה ,וטיפול בארגונים האסלאמים הרדיקלים המקומיים
המעניקים להם סיוע לוגיסטי .מידת האפקטיביות של צעדים אלה עדיין אינה ברורה.
 .5חלק מהמתנדבים הצטרפו ללחימה בסוריה על בסיס אישי .אולם בחלק מהמקרים בולטים ארגונים
או פעילים מקומיים בעלי אופי סלפי ג'האדיסטי ,המטיפים להצטרפות ללחימה ,מעניקים
למתנדבים סיוע לוגיסטי ומשגרים אותם לסוריה .במסגרת זאת ניתן לציין ,בין השאר ,את אנצאר
אלשריעה בתוניסיה; אנצאר אלשריעה ואנצאר בית אלמקדס במצרים; ג'מעית אלאצאלה
אלאסלאמיה בבחרין; פתח אלאסלאם בלבנון; הזרם הסלפי בירדן; ג'יש אלאמה וארגונים סלפים
ג'האדיסטים נוספים ברצועת עזה.

3

בפיגועי ההתאבדות בסוריה ,שבוצעו ע"י ג'בהת אלנצרה והמדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם במהלך  ,2013נספרו על
ידינו  53מחבלים מתאבדים .מקרבם אותרו שמותיהם של שלושים 23 ,זרים ושבעה סורים .בקרב הזרים בלטו סעודים ),(13
ירדנים ) ,(4ועיראקים ) .(3פרוט ראו לקט מידע מה 11-בפברואר " :2014הפעלת מחבלים מתאבדים :דפוס פעולה מוביל
במאבק של ג'בהת אלנצרה והמדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם נגד המשטר הסורי ונגד חזבאללה בלבנון".
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 .6המתנדבים הערבים הנלחמים בשורות ג'בהת אלנצרה ובשורות ארגונים ג'האדיסיטים נוספים,
מהווים סיכון פוטנציאלי למדינות האם הערביות שלהם ,במיוחד למדינות כמו סעודיה ,מצרים ,ירדן,
תוניסיה ,לוב ,עיראק ומדינות המפרץ .שכן ,מתנדבים אלה ,רוכשים בסוריה נסיון מבצעי ומיומנויות
לחימה ,עוברים בה תהליכי ג'האדיזציה ורדיקליזציה אסלאמית ,ורוקמים במהלך שהותם קשת עניפה
של קשרים עם התארגנויות סלפיות ג'האדיסטיות ברחבי העולם הערבי .מתנדבים אלה צפויים לשוב
למדינות האם שלהם )חלקם כבר שבו אליהן( ,ולחבור לתשתיות סלפיות ג'האדסטיות קיימות או אף
להקים תשתיות חדשות של טרור וחתרנות .בחלק מהמקרים יש לקחת בחשבון ,כי תשתיות אלו
תפעלנה בתאום או באכוונה של הנהגות ג'בהת אלנצרה והמדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם על
בסיס הכרויות ,שנרקמו בסוריה.
 .7להערכתנו ,בשלב זה תופעת מעורבותם הפעילה של "בוגרי סוריה" בטרור וחתרנות ,במדינות ערב
השונות ,נמצאת עדיין בראשיתה .עם זאת ניתן להבחין בכמה מקרים ,המהווים אינדיקציה לגבי
ההמשך :במצרים דווח על "בוגרי סוריה" ג'האדיסטים ,שנעצרו בשל מעורבותם בפעילות טרור נגד
המשטר ,או שמצאו מותם במהלך מתקפת הטרור של ארגון אנצאר בית אלמקדס )המזוהה עם
הג'האד העולמי(; בסעודיה הודיע משרד הפנים על חשיפת חוליית טרור )מאי  ,(2014שעמדה בקשר
עם גורמים קיצוניים בסוריה ובתימן;בירדן עודד ארגון המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם הפגנות
והפרות סדר במעאן ,מוקד תסיסה בדרום ירדן נגד המשטר .בישראל ,התבקשו שני ערבים ישראלים
ע"י האירגונים הג'האדיסטים לבצע פיגועים בשטח ישראל לאחר ששבו מסוריה .בנוסף לכך התארגנות
ג'האדיסטית שנחשפה במזרח ירושלים )דצמבר  (2013התבקשה לשלוח אחד מאנשיה לסוריה לצורך
אימונים צבאיים ותיאום פיגועים .בעיראק ,מקיים ארגון המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם,
המזוהה עם הג'האד העולמי ,פעילות צבאית – טרוריסטית  -חתרנית חוצה  -גבולות ,שאינה מבחינה
בין מזרח סוריה וצפונה לבין עיראק .וסביר כי הוא ינסה להרחיב פעילותו למדינות ערביות נוספות )ירדן
למשל(.

אומדני המתנדבים הערבים בעולם הערבי
 .8את מדינות האם של המתנדבים הערבים ניתן לחלק לארבע קטגוריות ,על פי מספר המתנדבים בכל
מדינה:
א .לוב ,תוניסיה ,ירדן ,סעודיה  -על פי האומדנים יצאו מכל אחת מהמדינות בין מאות רבות ועד
לכ 1,000-מתנדבים.
ב .מצרים ועיראק  -מאות מתנדבים מכל אחת מהמדינות.
ג .מרוקו ,אלג'יריה ,בחריין ,כווית ,לבנון .רצועת עזה ,קטר ,מאוריטניה וסומליה –כמה עשרות
מתנדבים מכל מדינה.
ד .סודאן ,תימן ועומאן  -מתנדבים בודדים מכל מדינה.
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 .9להלן טבלה המסכמת את אומדני המתנדבים ממדינות ערב בחלוקה למדינות האם:4

מספר

שם המדינה

אומדן המתנדבים

1

לוב

האומדנים נעים בין מאות ללחימה בסוריה

2

מרוקו

עשרות רבות

3

תוניסיה

למעלה מ1,000-

4

אלג'יריה

כמה עשרות

5

מאוריטניה

בודדים

6

מצרים

כמה מאות

7

סעודיה

קרוב ל1,000-

8

בחרין

כמה עשרות

9

כווית

כמה עשרות

10

קטר

בודדים

11

לבנון

עשרות רבות

12

עיראק

מאות רבות

13

ירדן

למעלה מ1000-

רבות ועד קרוב ל1000-

הערות

הצטרפו גם פעילים,
שאינם לובים ,אשר
לחמו בעבר בלוב
ונטלו חלק במהפכה
נגד מעמר קד'אפי.

חלקם

לחמו

בלוב

במהפכה נגד קד'אפי

בעיקר לבנונים סונים
ולבנונים ממוצא
פלסטיני

4

האומדנים בעבודה זאת מתייחסים לכלל המתנדבים מכל ארץ ,על פי קטגוריות שונות שלא תמיד ניתן להבחין ביניהן;
מתנדבים השוהים בסוריה )רובם( ,אלה שחזרו למדינות האם שלהם ,ואלה שנהרגו במהלך הלחימה בסוריה או ,שנפלו בשבי
המשטר הסורי.
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בודד\בודדים

14

סומליה

15

רצועת עזה

16

הרשות הפלסטינית

5

כשלושים
בודדים

5

מסמך המפרט את תופעת ההתנדבות בקרב הפלסטינים ובקרב ערביי ישראל יצא בנפרד ב 19-בינואר  .2014לפיכך ערביי
ישראל ,והפלסטינים מרצועת עזה ומשטחי הרשות הפלסטינית ,אינם נכללים בהמשך המסמך.
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פרוט המתנדבים על פי המדינות השונות
לוב
מאפיינים כלליים
 .10האומדנים לגבי מספר המתנדבים הלובים נעים בין מאות רבות ועד קרוב ל .1,000-לדברי קצין,
ששרת בצבא סוריה החופשי וערק ממנו ,נמצאו בסוריה ב ,2012-השנה בה החלה נהירת המתנדבים
הלובים לסוריה ,כ 300-לובים .מאז גדל מספרם ולהערכתנו הוא מתקרב לאלף .אינדיקציה למספרם
הגדול ניתן למצוא במספרם הרב של ההרוגים מלוב העומד על ) 145לפי אתר האינטרנט המתעד את
ההרוגים הזרים בסוריה(.
 .11חלק מהפעילים שהצטרפו לשורות המורדים בסוריה הינם לובים וחלקם פעילים זרים ,שלחמו
בלוב והעתיקו את מוקד פעילותם לסוריה לאחר הפלת משטר קד'אפי .חלק מהפעילים הלובים הצטרפו
לג'בהת אלנצרה ,למדינה האסלאמית בעיראק ובאשלאם ולארגונים ג'האדיסטים נוספים .חלקם נלחמים
גם לצד צבא סוריה החופשי ובמסגרות אסלאמיות אחרות ,כגון חטיבת האומה )"לואא' אלאמה"(.
 .12חלק מהמתנדבים הלובים הגיעו לסוריה במטרה לעשות שימוש בניסיונם הקרבי ולסייע באימון
ובארגון המורדים .סיוע הלובים למורדים בסוריה הינו בתחומי הלוגיסטיקה ,הפעלת נשק כבד
ותקשורת כמו גם סיוע בנושאים הומניטאריים .דווח ,כי מתנדבים לובים הפעילו בסיסי אימונים ולימדו
את המורדים טקטיקות צבאיות ) 12 ,www.trust.orgבאוגוסט  .(2012כמו כן היו פעילים לובים
מעורבים בהעברת אמצעי לחימה לסוריה במהלך שנת .2013
 .13בקרב המתנדבים הלובים ישנה חלוקה של אלה ,שמוצאם מאזור מזרח המדינה )בנגאזי( ,לבין
אלה שמוצאם מאזור המערב )טריפולי( .בולט חלקם של המתנדבים מהעיר דרנה ),(Derna
שבמזרח לוב )מזרחית לבנגאזי( ,אשר בעבר כונתה ע"י הקולונל מעמר קד'אפי "אמירות אסלאמית"
בשל העובדה ששימשה מרכז של הטרור האסלאמי בלוב בתקופת שלטונו .בעיר טריפולי בולט חלקה
של שכונת סוק אלג'מעה .שכונה זאת הינה מקום מוצאו של הפעיל האסלאמיסטי הג'האדיסטי הלובי
עבד אלחכים בלחאג' ,מנהיגה של הג'מאעה האסלאמית ,אשר נטל חלקה בלחימה באפגניסטאן והן
במהפיכה ,שהפילה את קד'אפי.
 .14אופן הגעתם של המתנדבים הלובים לסוריה דומה לזה של זרים אחרים .המתנדבים הלוביים
מגיעים בדרך כלל לתורכיה בדרך האוויר )אזרחי לוב אינם צריכים ויזה כדי להיכנס לתורכיה(.
מאיסטנבול הם ממשיכים בטיסה לאנטכיה ומשם מגיעים בדרך היבשה לעיירות ,שבקרבת הגבול
התורכי-סורי .המתנדבים מסתייעים ,בדרך כלל ,ברשתות אסלאמיות ולחלקם ממומנת הנסיעה
לסוריה על ידי ארגונים אסלאמיים )דר שפיגל 30 ,באפריל .(2013
 .15בדצמבר  2012הוקם גדוד המבוסס על מתנדבים לובים הקיים עד עצם היום הזה .הגדוד נקרא
כתיבת אלבתאר )גדוד החרב המפלחת( והוא נלחם במסגרת המדינה באסלאמית בעיראק ובאלשאם.
אזורי לחימתו העיקריים הינם לאד'קיה ,דיר אלזור ואדלב.
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סמל גדוד אלבתאר .בתחתית נכתב המדינה
האסלאמית בעיראק ובאלשאם

מידע אודות המתנדבים הלובים

פעילים לובים מגדוד אלבתאר באזור
לאד'קיה )(syrianow.sy

6

מהדי אלח'ראטי  -מתגורר באירלנד ,נשוי לאישה אירית .היה פעיל בנושא הפלסטיני .במהלך הלחימה
נגד קד'אפי הוא היה מפקד יחידת מורדים בלוב .הוא נמצא עתה בסוריה ומשמש כמפקד מסגרת
צבאית אסלאמית בשם חטיבת האמה ) 12 ,www.trust.orgבאוגוסט .(2012

מימין :מהדי אלח'ראטי ,אירי ממוצא לובי ,הפוקד על מסגרת צבאית אסלאמית ,עם קבוצת לוחמים מלוב
) .(http://www.globalresearch.caמשמאל :קבוצת מתנדבים מלוב )(/http://shaghor.com

6

רשימות המתנדבים הלובים ,ורשימות מתנדבים ממדינות ערביות נוספות המפורטות בהמשך ,הינן חלקיות .במרבית
המקרים מופיעים כינויי המתנדבים ולא שמותיהם האמיתיים .בכמה מקרים השמות אינם מלאים או שהם משובשים.
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חסאם נג'אר  -בן  33קבלן בניין ,שאביו לובי ואמו אירית .גיסו של מהדי אלח'ראטי ,תושב דבלין.
השתייך ליחידת מורדים שהגיעה לביתו של מעמר קד'אפי בטריפולי .שימש כצלף וכמה מחבריו כינוהו
"הצלף מדבלין" ) 9 ,www.foreignpolicy.comבאוגוסט ) .(2013ראו פרק אירלנד(
אבו סעד אלליבי  -ב 8-בפברואר  2013דווח ,שהוא נהרג במהלך לחימה בסוריה .לפני שהגיע לסוריה
הוא יצא לאפגניסטאן שם נלחם במסגרת קבוצה ג'האדיסטית .מאוחר יותר הוא נכלא באיראן .לאחר
ששוחרר הוא ניסה לעבור לתימן כדי להצטרף לשורות אלקאעדה אבל נתפס ונעצר בעומאן .על פי דברי
חבריו בסוריה ,הוא עבר מעומאן לדובאי שם נחקר על ידי אמריקאים לפני ששוחרר לביתו )Flash-
 ,intel.comיוני .(2013
אדם המכונה מחמד  -בן  ,23לחם בכמה קרבות נגד קד'אפי בלוב .נמנע מלחשוף את שמו מכיוון שאינו
מעונין שמשפחתו תדע שיצא לסוריה ) 28 ,CNNביולי .(2013
מסעוד בואזיר  -איש עסקים ומוסיקאי ,אשר כתב את אחד ההמנונים הלא רשמיים של ההפיכה ]בלוב[.
השתתף בלחימה בלוב נגד קד'אפי .לאחר מכן יצא לסוריה.
אבו יוסף  -משתייך למסגרת צבאית אסלאמית בשם חטיבת האמה .נמצא באזור חלב .הסביר ,כי
המתנדבים הלובים הגיעו לסוריה כדי לסייע לסורים בלחימתם ,כיוון שהם לא יכלו לשבת בחיבוק ידיים
ולראות את מעשי ההרג המתבצעים בסוריה.
ח'אלד אלמנצורי אלעבידי  -נהרג ב 11-בינואר  2013ניסה בעבר להצטרף ללוחמים בעיראק אבל
נעצר בדרכו לשם מלוב והוחזק בכלא עד שנת  .2009במהלך ההפיכה בלוב הוא הצטרף למורדים
ונלחם נגד המשטר ).(Convoy of Martyrs in the Levant, June 2013
אבו עבד אלרזאק  -לובי ,שלחם במסגרת ג'בהת אלנצרה בחזית בחלב .רקטה שפגעה בקבוצה פצעה
אותו והוא איבד את אחת מרגליו .הוא יצא לטיפול בתורכיה אבל המשיך להיות בקשר עם הלוחמים
בסוריה וסייע להם לחצות את הגבול דרך תורכיה ) 4 ,www.thedailybeast.comבאוגוסט .(2013
חסן מחמד יונס אשתאוי  -נהרג ב 17-באפריל  .2013מוצאו מבנגאזי ,לחם בשורות ג'בהת אלנצרה.
בוגר בית ספר לרפואה .נפצע במהלך השתתפותו בהפיכה בלוב וקיבל טיפול בירדן .לאחר שהתאושש
שהה תקופה בתוניסיה ושב לסוריה ).(Convoy of Martyrs in the Levant June 2013
עבד אלקאדר אלמצראתי  -ביצע פיגוע התאבדות מטעם ג'בהת אלנצרה ב 16 -בספטמבר 2012
).(Ict.org.il
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מימין :עבד אלקאדר אלמצראתי ,שביצע פיגוע התאבדות מטעם ג'בהת אלנצרה ב 16 -בספטמבר .(Ict.org.il) 2012
משמאל :חסן מחמד יונס אשתאוי ) ,Flash-intel.comיוני .(2013

אחמד ח'ליפה זוי  -מטריפולי .נהרג בחלב ב 13-באפריל  2013בעת לחימה במסגרת צבא סוריה
החופשי ).(syrianarmyfree.com
מחמד אבו כראע המכונה אלזיתונה  -נהרג בחלב ב 2-באפריל  .2013עזב את לימודיו בארה"ב
והצטרף למורדים בסוריה .היה פעיל בצבא הסורי החופשי ).(syrianarmyfree.com

מימין :ח'אלד אלמנצורי אלעבידי ) .(Convoy of Martyrs in the Levant June 2013משמאל :מחמד אבו כראע
המכונה אלזיתונה )(syrianarmyfree.com

מחמד אלאורפלי  -הצטרף לשורות ג'בהת אלנצרה .נהרג מאש הצבא הסורי באזור דיר אלזור ב17-
במאי .(centerfordocumentation.com) 2013
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מימין :אחמד ח'ליפה זוי ).(syrianarmyfree.comמשמאל :מחמד אלאורפלי )(centerfordocumentation.com

מילאד מחמד אלשיח'  -הצטרף לכוחות המורדים בסוריה .נהרג בהפצצה על גשר באזור דיר אלזור ב-
 2במאי  .2013פעל בשורות ג'בהת אלנצרה ).(centerfordocumentation.com
אבו רחמה אלליבי  -פעל בשורות ג'בהת אלנצרה .נהרג ב 4-באוגוסט  2013בג'בל אלאכראד במחוז
לאד'קיה ).(centerfordocumentation.com

מימין :מילאד מחמד אלשיח' .משמאל :אבו רחמה אלליבי )(centerfordocumentation.com

מצטפא אלרפאעי  -לחם בשורות ג'בהת אלנצרה ,נהרג ב 22-במרץ  2013מאש הצבא הסורי
בפריפריית לאד'קיה ).(centerfordocumentation.com
רצ'ואן אלזיתוני  -מוצאו מטריפולי ,יליד שנת  .1992היה סטודנט בפקולטה לחקלאות באוניברסיטת
טריפולי .לחם בשורות ג'בהת אלנצרה .נהרג מירי צבא סוריה בפריפריית דמשק ב 22-במרץ 2013
).(centerfordocumentation.com
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מימין :מצטפא אלרפאעי משמאל :רצ'ואן אלזיתוני ).(centerfordocumentation.com

עבד אלעזיז אלנקרט  -לחם בשורות ג'בהת אלנצרה .נהרג בעיר חלב מאש הצבא הסורי בפברואר
.(centerfordocumentation.com) 2013

עבד אלעזיז אלנקרט ).(centerfordocumentation.com

צאלח חמד ארקיק )אבו אלאסוד אלליבי(  -נהרג בחמץ ב 2-באוקטובר .2013
סנד זהיר אלזוי – נהרג ב 12-בנובמבר .2013
נסים מחמד אדריס )אבו בציר אלליבי( – נהרג באזור אלקלמון ב 20-בנובבמר .2013
ריאצ' כיכבאן )אבו ד'ר אלליבי( – נלחם בשורות ארגון המדינה האסלאמית בעיראק ואלשאם .נהרג
בחילופי אש עם כוחות משטר אסד באזור חמץ ב 20-באוקטובר .2013
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מוסא מילאד אלעכאשי )אבו אנס אלחמסי( – נלחם במהלך ההפיכה בלוב בסירת .נהרג בחמאה ב-
 21באוקטובר  .2013נלחם בשורות אחד מארגוני אלקאעדה.
מחמד סלאם אלתאג'ורי )אבו אלחארת'( – מוצאו מבנגאזי .יליד  ,1990נלחם ככל הנראה ,בשורות
ארגון המדינה האסלאמית בעיראק ואלשאם .נהרג באזור דמשק ב 26-באוקטובר .2013

מימין :מוסא מילאד אלעכאשי )אבו אנס אלחמסי( .משמאל :רמצ'אן אלעמאמי )ח'טאב אלליבי(
)(/http://documents.sy

אבו אלח'יר אלליבי – נהרג בחלב ב 7-באוקטובר .2013
אבו אנס אלליבי – נהרג בחלב ב 7-באוקטובר .2013
עצאם אחמד פרג' אלשיהני אלעבידי )אבו עת'מאן אלליבי( – נהרג בחמץ באוקטובר .2013
מחמד ג'מאל רמצ'אן עבד אלסלאם – מוצאו מבנגאזי .יליד שנת  .1995נהרג בלאד'קיה בספטמבר
.2013
אסלאם עבדאללה אלשחומי – נולד בשנת  .1995נהרג ב 4-באוקטובר .2013
עבד אלחמיד מחמד סויסי )אבו וחיד אלליבי( – נהרג בחלב ב 7-באוקטובר .2013
רמצ'אן אלעמאמי )ח'טאב אלליבי( – מוצאו מבנגאזי נהרג בחלב ב 18-בספטמבר .2013
אסאמה אלעבידי )אבו עבדאללה אלליבי(  -נלחם בשורות ארגון המדינה האסלאמית בעיראק
ואלשאם .נהרג בחלב ב 22-בספטמבר  .2013על פי מידע נוסף ,נהרג במעבר באב אלהוא שבגבול
סוריה  -תורכיה .נלחם בעבר בעיראק ).(www.assafir.com
יאסר פרג' אלג'האני )אבו עבידה אלליבי( – נהרג בביצוע פיגוע התאבדות דמשק ב 29-באוגוסט
.2013
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מימין :אסאמה אלעבידי )אבו עבדאללה אלליבי( ) .(www.assafir.comמשמאל :יאסר פרג' אלג'האני )אבו עבידה
אלליבי( )(/http://asianewslb.com

צאלח אמנינה )אבו אלוליד( – נהרג בלאד'קיה בספטמבר .2013
האני סלאם עבדאללה אלח'פיפי )אבו סאלם אלליבי(  -נהרג בחמאה ב 10-בספטמבר .2013
טארק נורי אבו שעאלה )אלתשיתה( – נהרג בחמאה ב 19-בספטמבר .2013
אלכוני בשיר אלכוני אלעג'ילי – נהרג בחמאה ב 10-בספטמבר .2013
אסאמה אלרעיצ' )אבו אללית' אלליבי( – מוצאו ממיסרטה .לחם בשורות "צבא המהגרים והמסייעים"

7

באזור לאד'קיה ולאחר מכן נלחם באזור חמאה נהרג שם ב 28-באוגוסט .2013
ראיפ אלע'ית'י )אבו תראב( – נהרג בלאד'קיה ב 15-באוגוסט .2013
חד'יפה ג'מאל אלדין אלסויח )אבו עמר אלליבי( – נהרג בלאד'קיה ב 17-באוגוסט .2013
אבו הלאל אלליבי –מוצאו מהעיר דרנה שבלוב .נלחם ככל הנראה בשורות "צבא המהגרים
והמסייעים" .נהרג בלאד'קיה ב 14-באוגוסט .2013

 7יחידה זאת נקראה בעבר "גדודי המהגרים" ולפני כן "גדוד המהגרים" .במסמך זה בחרנו להשתמש בשמה הנוכחי של
היחידה" :צבא המהגרים והמסייעים" )ג'יש אלמהאג'רין ואלאנצאר(.
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מימין :חד'יפה ג'מאל אלדין אלסויח )  .( http://defense‐arab.comמשמאל :אבו הלאל אלליבי
).(/http://www.documents.sy

אבראהים אלספתי )אבו יחיא אלמצראתי( – נהרג בחמאה ב 28-באוגוסט 2013
מחמד מפתאח אלברנאוי – נהרג בחמץ ב 12-באוגוסט .2013
אלצאדק צאלח אלשבה )אבו אלפארוק אלליבי( – נהרג בלאד'קיה ב 14-באוגוסט .2013
מחמד פרג' אבו שינה )אבו מג'הר( – נהרג בחמאה ב 6-באוגוסט .2013
מראד מחמד אבשיש )אבו טלחה( – נהרג בחמאה ב 6-באוגוסט .2013
אבראהים מחמד זלטום )אבו אלזביר אלליבי( – נהרג בחמאה ב 6-באוגוסט .2013
מחמד עלי עליוה דרז )אבו עבד אלרחמן אלמצראתי(  -נהרג בלאד'קיה ב 4-באוגוסט .2013
מחמד אלמברוכ עבדאללה סלטאן )אבו אחמד אלצבראתי(  -נהרג בחלב ב 5-באוגוסט .2013
יסרי אלעוכלי )אבו אלוליד( – נהרג ביולי .2013
אבראהים אלע'ריאני )אבו ערוה אלליבי( – נהרג ב 31-ביולי .2013
מחמד מג'די בן יזיד )אבו אבראהים(  -נהרג בלאד'קיה ב 2-באוגוסט .2013
פתח אללה אלד'יבאני – נהרג ב 30-ביולי .2013
מחמוד בן נאצר – נהרג ב 30-ביולי .2013
צקר אלשלוי – מוצאו מטוברוק .נהרג ב 30-ביולי .2013
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מא שאא' אללה פרחאת אלטירה )אבו יחיא( – מוצאו מטוברוק ,בן  .22הצטרף ל"צבא המהגרים
והמסייעים" .היה אחד ממפקדי היחידה באזור לאד'קיה .לאחר מכן הצטרף לארגון המדינה האסלאמית
בעיראק ואלשאם ולחם במסגרתם .נהרג בחלב ב 27-ביולי .(syriasy.blogspot.co.il) 2013
אבו בכר אלתרג'מאן )חביב אלליבי( – נהרג בחלב ב 27-ביולי .2013

מימין :מא שאא' אללה פרחאת אלטירה )אבו יחיא( ).(http://syriasy.blogspot.co
משמאל :אבו בכר אלתרג'מאן )חביב אלליבי( )פייסבוק(

עבד אלמהימן אחמד אלח'ג'ח'אג' – נהרג בחלב ב 27-ביולי .2013
מחמד סעד אלחריר )אבו מעאויה( – נהרג בחסכה ב 30-ביולי .2013
סעיד מצבאח אלפאסי – נהרג בחלב ב 12-ביולי .2013
פתחי נאג'י אלע'ריבי – נהרג בדמשק ב 19-ביולי .2013
עמר בארורה )אבו אלע'ריב אלליבי(  -נהרג בחלב ב 17-ביוני .2013
השאם אלהבאש )אבו אחמד אלפלסטיני( – התגורר באירלנד ועבר ללוב במהלך ההפיכה .נלחם
בשורות ג'בהת אלנצרה .נהרג באלרקה ב 21-במאי  .2012יתכן והוא ממוצא פלסטיני.
עלי בארורה )אבו אלזביר אלליבי(  -נהרג בחלב ב 22-ביוני .2013
עבד אלרחמן אלבלעזי – נולד בשנת  1993והיה סטודנט באוניברסיטה בטריפולי ,שבלוב )פייסבוק(.
נהרג בדיר אלזור ב 10-ביוני .2013
מחמוד צלאח אלערוי – נלחם בעת המהפיכה בלוב באזור בני וליד .נהרג באדלב ב 10-ביוני .2013
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מימין :עבד אלרחמן אלבלעזי )פייסבוק(.
משמאל :מחמוד צלאח אלערוי )(/http://tarhuna1861915.blogspot.co.il

מחמד עלי אלשויהדי )אבו קתיבה אלליבי( – נהרג בחלב ב10-ביוני .2013
רמצ'אן רג'ב בן טה )אבו אימן אלליבי( – מדרנה שבלוב .נהרג בדמשק בעת ביצוע פיגוע התאבדות ב-
 29באוגוסט .2013

מימין :אחמד אלנעאס )אבו סיף אלליבי( )יוטיוב(.
משמאל :רמצ'אן רג'ב בן טה אבו אימן אלליבי )פייסבוק(

אימן אלבוסיפי – מבנגאזי .נהרג באלקציר ב 1-ביוני .2013
חמזה אלעאבדי – נהרג בלאד'קיה.
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מימין :אימן אלבוסיפי ).(/http://www.muamaralgadafi.net
משמאל :חמזה אלעאבדי )(/http://shaghor.com

מחמד כשים – נהרג בחמץ ב 10-ביוני .2013
עמראן מהדי אלפרג'אני )אלשנאבו( – נהרג בדיר אלזור  30במאי .2013
עלי אלקד'אפי )אבו ג'נדל אלע'ריב( – נהרג במאי .2013
ג'האד מברוכ אלח'מסי – נהרג בחלב ב 15-במאי .2013
סמו – נהרג בחלב ב 15-במאי .2013
עבד אלג'ליל אחמד אלח'ג'ח'אג' )אבו אחמד( – נהרג בחלב ב 21-במאי .2013
מצטפא עמר אלמעאול אלזנתאני – נהרג בחלב ב 8-במאי .2013

מימין :עבד אלג'ליל אחמד אלח'ג'ח'אג' )אבו אחמד( )יוטיוב( .משמאל :מצטפא עמר אלמעאול אלזנתאני )יוטיוב(.
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רמצ'אן עלי אלמרע'ני – נהרג בדיר אלזור ב 10-במאי .2013
לביב אלצאדק עבד אלקאדר אלסיד – נהרג בחלב ב 25-במאי .2013
מחמד סלימאן אלאורפלי – נהרג בדיר אלזור ב 14-במאי .2013
מחמד ואלי – נהרג בדיר אלזור ב 6-במאי .2013
עבד אלחפיט' אלראמי – נהרג בדיר אלזור ב 6-במאי .2013
מעתז מחמוד אלכילאני )אבו קיאדה אלליבי( – נהרג ב 5-במאי .2013
רמזי אלבכשי – מוצאו מטריפולי .נהרג ב 5-במאי .2013
אסלאם מחמד ע'פיר – נהרג ב 24-באפריל .2013

מימין :רמזי אלבכשי )פייסבוק( .משמאל :אסלאם מחמד ע'פיר )(/http://alkhabar-ts.com

אבראהים אלמסלמאני )אבו עבד אלעזיז( – נהרג בחלב במהלך שנת .2013
מרואן אלבאעזי – נהרג ב 30-באפריל .2013
עמראן אלבאזה – נהרג ב 22-באפריל .2013
חסן אחמידה אלדלאל – לחם בשורות ג'בהת אלנצרה .נהרג ב 22-באפריל .2013
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מימין :עמראן אלבאזה )פייסבוק( .משמאל :חסן אחמידה אלדלאל )(/http://www.vdc‐sy.info

אחמד עבדאללה אלמנצורי )אבו אלנצר( – נלחם בשורות "צבא המהגרים והמסייעים" .נהרג
בלאד'קיה ב 24-באפריל .2013
יחיא מחמד אלתהאמי -נהרג בדמשק ב 19-באפריל .2013
מרואן חאמד אלרקיעי – מוצאו מטריפולי ,שבלוב .נהרג בחלב ב 21-באפריל  2013מפגיעת טיל,
כשנלחם בשורות "צבא המהגרים והמסייעים".
סמיר יאסין מרע'ם – נהרג בדרעא ב 14-באפריל .2013

מימין :מרואן חאמד אלרקיעי ).(/http://greenlibya.co
משמאל :סמיר יאסין מרע'ם )(/http://www.alkhabar-ts.com

מפתאח אלמע'רבי )עכאשה( – נהרג ב 21-באפריל .2013
עצאם כרוש – מוצאו מדרנה .נהרג בחלב ב 16-באפריל .2013
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אחמד אלנעאס )אבו סיאף אלליבי( – מדרנה שבלוב .נהרג בסוריה ,ככל הנראה במאי . 2013

מימין :עצאם כרוש )פייסבוק( .שמאל :אחמד אלנעאס )אבו סיף אלליבי( )פייסבוק(

חסאם מחמד יונס אלשתיוי )אבו סיף אללה( – נהרג ב 18-באפריל .2013
ג'האד סלימאן אלאשטי – נהרג בדמשק ב 10-באפריל .2013
סאמי ברק אלליל – יליד טריפולי .נהרג בחלב ב 10-באפריל .2013

מימין :ג'האד סלימאן אלאשטי ).(/http://www.alkhabar-ts.com
משמאל :סאמי ברק אלליל )(/http://csr-sy.com

זכריא אלאמין – נהרג בדרעא באפריל . 2013
אחמד ארג'ב אלמסמארי – נהרג באדלב ב 8-באפריל .2013
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מימין :זכריא אלאמין ).(/http://www.flickr.com

משמאל :אחמד ארג'ב אלמסמארי )(/http://www.alkhabar-ts.com
מחמד אבוכראע )אלזיתונה( – למד בוירג'יניה שבארה"ב .עם פרוץ ההפיכה בלוב חזר להלחם בלוב
נגד משטר קד'אפי .לאחר סיום ההפיכה שב לארה"ב  .מארה"ב יצא להלחם בסוריה  .נהרג בחלב ב2-
באפריל .2013
צלאח אלכאסח אלזוי – היה סגן בהנדסה קרבית בצבא לוב .נלחם בלוב המהלך ההפיכה בטריפולי.
לאחר מכן יצא להלחם בסוריה .הספיק להלחם בסוריה במשך תשעה חודשים .נהרג בדיר אלזור במרץ
.(www.zangetna.com) 2013
חמדאן אלמנקאר – מוצאו מטריפולי ,שבלוב .נהרג באדלב ב 1-באפריל .2013

מימין :צלאח אלכאסח אלזוי ) .(/http://jihadology.netמשמאל :חמדאן אלמנקאר )(/http://www.syriamore.com

סלימאן אלעג'ילי – נהרג במרץ .2013
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סאלם מחמד ארחומה – נהרג ב 31-במרץ .2013
עבד אלרזאק אלמסלאתי – מוצאו מטריפולי .אביו מלוב ,אימו מבוסניה .נהרג בחלב במרץ .2013
ג'מאל אלרתימי – נשוי ואב לתינוק .נהרג בדמשק ב 30-במרץ .2013

מימין :עבד אלרזאק אלמסלאתי ) .(/http://www.flickr.comמשמאל :ג'מאל אלרתימי )(https://twitter.com

אדם סמיר ואלי – מוצאו מטריפולי .נהרג ב 30-במרץ .2013
לטפי זכריא אלבארוני – נהרג ב 31-במרץ .2013

מימין :אדם סמיר ואלי ) (/http://www.alkhabar-ts.comמשמאל :לטפי זכריא אלבארוני )(/http://www.flickr.com

סלאם מחמד סוידאן – מוצאו מטריפולי .נפצע במהלך קרבות בחלב ב 24-במרץ .2013
עמראן אלשריף – מוצאו מטריפולי .נהרג בעקבות עינויים שעבר בכלא הסורי ב 22-במרץ .2013
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מימין :סלאם מחמד סוידאן ) .(/http://www.flickr.comמשמאל :עמראן אלשריף )(/http://syriasy.blogspot.co.il

אדם אלחארת'י )זיזו( – נהרג ב 27-במרץ .2013
זיאד אלתומי –נהרג בדמשק ב 29-במרץ  .2013הוא שהה בבנין שנהרס על ידי צבא סוריה.
עליאן אלפיתורי – מוצאו מטריפולי .נהרג בדמשק ב 21-במרץ .2013
ח'ליל אחמד אלנעמי – מוצאו מטריפולי .למד בשטוטגארט שבגרמניה שם קיבל פרס על הצטיינותו
בלימודים .מיד לאחר הלימודים מכר את רכושו ויצא לסוריה .נהרג בדרעא ב 20-במרץ .2013
מהנד וניס – נהרג בדמשק ב 10-במרץ .2013

מימין :ח'ליל אחמד אלנעמי ) .(/http://www.flickr.comמשמאל :מהנד וניס )(/http://www.flickr.com
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ח'אלד מסעוד בוג'לדין אלמחג'וב – מוצאו מדרנה .השתתף בעבר במהפיכה בלוב בתפקיד נהג טנק.
יצא לסוריה ,נהרג בחלב ב 20-במרץ .2013
מחמד סלאם אלתאג'ורי – נהרג בלאד'קיה ב 20-במרץ .2013
מחמד ג'חידר – יתום מאז ילדותו .גדל בבית סבו וסבתו .יצא ללימודים בבריטניה .עבר מבריטניה
לסוריה .נהרג בדמשק ב 19-במרץ .2013
עבד אלרחמן אלאורפלי – מוצאו מבנגאזי .נהרג בחמץ ב 20-במרץ .2013

מימין :מחמד ג'חידר ) .(/http://syriasy.blogspot.co.ilמשמאל :עבד אלרחמן אלאורפלי )(/http://jihadology.net

עלי אלמרע'ני – נהרג בחלב ב 5-במרץ .2013
מצטפא צלאח אלרקעי אלמע'רבי )אבו עבידה( – נהרג בחלב ב 7-במרץ .2013
אחמד מחמוד בשיר אלע'זאל אלפאח'רי )אבו אלבראא' אלליבי( – מוצאו מבנגזי .נהרג בחלב ב13-
בפברואר .2013
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מימין :עבד אלסלאם עיאד אלאפי אלמע'רבי ).(/http://www.alkhabar-ts.com
משמאל :אחמד מחמוד בשיר אלע'זאל )(/http://syriasy.blogspot.co.il

ג'אבר עטיה אלברעצי – נהרג ב 9-במרץ .2013
עבד אלסלאם עיאד אלאפי אלמע'רבי )עבדאללה אלליבי( – מוצאו מבנגאזי .נהרג בחלב ב11-
בפברואר .2013
עבד אלרחמן אלעאקורי – מוצאו מבנגאזי .נהרג בפברואר .2013
מחמוד אלטאהר אלע'ולה – יליד שנת  .1978מוצאו מהעיר ע'ריאן .נהרג בחלב ב 24-בינואר .2013
אחמד אלביאסי – נהרג בחלב בינואר .2013
הארון עיסא אלהאשמי – יליד שנת  .1994מוצאו ממצראתה .הגיע לסוריה באוגוסט  .2012נהרג
בחלב ב 4-בפברואר .2013
מאזן פואז אלתלאוי – נלחם לצד צבא סוריה החופשי .אביו סורי מחמץ .מוצאו מדרנה .השתתף
בלחימה נגד קד'אפי בלוב .עבר לסוריה .נהרג באדלב ב 10-בינואר .2013
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מימין :הארון עיסא אלהאשמי ) .(/http://jihadology.netמשמאל :מאזן פואז אלתלאוי
)(/http://syriasy.blogspot.co.il

ח'אלד סעד אלחריר )ח'אלד אלתום אלמנצורי; אבו מע'וד'( – נהרג באדלב ב 11-בינואר .2013
עלי אלעליקי )אבו אלוליד( – נהרג בחלב ב 14-בינואר .2013
מחמד אחמד באלח'יר אלפטמאני – סטודנט בפקולטה להנדסה באחת האוניברסיטאות בלוב .נהרג
בחלב ב 8-בדצמבר .2012
מחמד אחמד אבראהים בוקרין )אבו מצעב אלליבי( – נהרג בחלב ב 26-בדצמבר .2012
מחמד אלזליתיני – נולד בשנת  .1995מוצאו מבנגזי .נלחם ככל הנראה בשורות ג'בהת אלנצרה .נהרג
בדמשק ב 4-בינואר .2013
טארק עאשור אלחצני – מוצאו מדרנה .יליד שנת  .1987נלחם בעת המהפיכה בלוב לאחר מכן יצא
לסוריה .נהרג בפיגוע התאבדות נגד צבא סוריה בדמשק ב 26-באוקטובר .2012

013-14

27

מימין :מחמד אלזליתיני )דף פייסבוק שהוקם לזכרו( .משמאל :טארק עאשור אלחצני )(/http://syriasy.blogspot.co.il

אחמד נורי בשאשה אלאוג'לי – יליד  .1989מוצאו מבנגאזי .למד אומנות באוניברסיטה .נהרג בפיגוע
התאבדות בחמאה ב 5-בנובמבר .2012
עמר )אבו קיס אלליבי( – נלחם בשורות ארגון המדינה האסלאמית בעיראק ואלשאם .נהרג באדלב ב-
 7באוקטובר .2012

מימין :אחמד נורי בשאשה אלאוג'לי )יוטיוב( .משמאל :עמר )אבו קיס אלליבי(

עאשור אבו ח'טוה )אבו עבידה אלליבי( – נהרג בלאד'קיה ב 20-בנובמבר .2012
חמד כמאל אלמצראתי )אבו כמאל(  -מוצאו מדרנה .נהרג בדמשק ב 8-באוקטובר .2012
אנס אחמד אלמקרחי – מוצאו מבנגאזי ,נהרג בלאד'קיה ב 3-בספטמבר .2012
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מימין :חמד כמאל אלמצראתי ) .(/http://jihadology.netמשמאל :אנס אחמד אלמקרחי )טוויטר(

מצטפא רמצ'אן אבו עין – מוצאו מטריפולי .נהרג בחלב ב 25-באוקטובר .2012
עבד אלקאדר אלמצראתי )אבו אימן( – יליד  .1993מוצאו מבנגאזי .נלחם בשורות ג'בהת אלנצרה.
נהרג באדלב ב 12-בספטמבר .2012
השאם עבד אלעזיז אלחצאדי – מוצאו מדרנה .נהרג בחלב ב 2-באוקטובר .2012

מימין :עבד אלקאדר אלמצרתי המכונה אבו אימן ) .(/http://syriasy.blogspot.co.ilמשמאל :השאם עבד אלעזיז
אלחצאדי )פייסבוק(

מחמד עלי אלוג'לי )אבו נאצר( – מוצאו מבנגאזי ,נהרג באדלב ב 29-באוגוסט .2012
עבד אלמנעם אלתאג'ורי – מוצאו מדרנה .נהרג באדלב באוגוסט .2012
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עבדאללה אלחבאב )אבו אלבראא'( – מוצאו ממצראתה .נהרג באדלב באוגוסט .2012

מימין :עבד אלמנעם אלתאג'ורי ) .(/http://jihadology.netמשמאל :עבדאללה אלחבאב )יוטיוב(

ח'ליפה פתחי ח'ליפה אלפיתורי – מוצאו מדרנה .נהרג בחלב ב 17-באוגוסט .2012
מהנד עלי אסמיע אלצויעי אלטראבאסי )אבו מצעב( – מוצאו מטריפולי .נהרג בחלב ב 19-באוגוסט
.2013
פארס אלקאבסי אלעבידי – מוצאו מדרנה .נהרג ב 25-באוגוסט .2012
עלאא' בן מחמד בן נאדי – מוצאו ממצראתה .נהרג בחלב ב 8-באוגוסט .2012

מימין :פארס אלקאבסי אלעבידי ) .(/http://jihadology.netמשמאל :עלאא' בן מחמד בן נאדי )(/http://www.flickr.com

מחמד פאוזי פרחאן אלתרהובי – מוצאו מטריפולי .נהרג בחלב ב 10-באוגוסט .2012
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עמר אדם עבדאללה בוח'טוה – מוצאו מדרנה .נהרג בחלב ב 10-באוגוסט .2012
מח'תאר מחמד באדי )אבו אלעבאס אלליבי( – מוצאו ממצראתה .נהרג בחלב ב 6-באוגוסט .2012
עבד אלעזיז אלנקראט )אבו חאמד( – מוצאו מבנגזי .נהרג באדלב ב 26-ביולי .2012
עבד אלמנעם עלי אלנפאתי – מוצאו מתאג'וראא' .נהרג באדלב ב 30-ביולי .2012
עמר צקר אלמע'רבי )אבו אלזביר אלליבי( – נהרג באדלב ב 11-ביולי .2012

מימין :עבד אלמנעם עלי אלנפאתי ) .(/http://syriasy.blogspot.co.ilמשמאל :עמר צקר אלמע'רבי )אבו אלזביר
אלליבי( )פליקר(

 .16דף הפייסבוק המוקדש ללוחמים הזרים מתעד כמה לובים ,אשר למדו או התגוררו במערב,
הצטרפו ללחימה בסוריה ונהרגו שם .בין השאר הוזכרו אחמד סמיר אלטראיקי ,שעזב את לימודיו
בקנדה; מחמד אבו קארא ,שעזב את לימודיו בארה"ב ונהרג בחלב וכן מחמד ג'והידר ,שעזב את
לימודיו בבריטניה ונהרג באזור דמשק ) 24 ,www.rightsidenews.comבאפריל .(2013

עמדת השלטונות
 .17במחצית השנייה של  2013חלה התדרדרות ביטחונית חריפה בלוב ,שהתבטאה בפגיעה מצד
מיליציות שונות באינטרסים מדינתיים )פגיעה במתקני גז ונפט ,חטיפת ראש הממשלה למשך כמה
שעות( .ברחבי לוב פועלות מאות מיליציות ,חלקן בעלות אופי אסלאמי וחלקן בעלות אופי שבטי\לוקאלי,
המחלישות מאוד את יכולת המשילות של ממשלת לוב .על רקע תהליך הפיכתה של לוב שלאחר קד'אפי
ל"מדינה כושלת" אין לממשלת לוב יכולת ,ואף לא רצון פוליטי ,לפעול נגד תופעת הצטרפות
המתנדבים לשורות המורדים בסוריה .נהפוך הוא ,הממשל הלובי עשוי למצוא בכך יתרונות באשר
"ייצוא" פעילים ג'האדיסטים שלחמו בקאד'פי לסוריה עשוי להחליש את כוחם בלוב ולשרת בכך את
מאבקי השרידות של המשטר הלובי הרופף.

013-14

31
 .18בחודש יוני  2013אמר בכיר לובי ל ,CNN-שהממשלה מודעת להימצאותם של לוחמים לוביים
בסוריה אבל טען ,כי הם מגיעים כפרטים ולא בחסות הממשלה ) 28 ,CNNביולי  .(2013שר החוץ
של לוב אמר שהממשלה הזמנית אינה יכולה לעצור בעד לובים מלהצטרף להפיכה בסוריה )פיננשל
טיימס 9 ,בפברואר  .(2013שלטונות לוב גם אינם עוצרים את משלוחי אמצעי הלחימה המגיעים מלוב
לסוריה מכיוון ,שלטענתם הם "יודעים מה עובר על העם הסורי" ) 18 ,English.al-akhbar.comביולי
.(2013
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תוניסיה
מאפיינים כלליים
 .19מתנדבים מתוניסיה הינם הבולטים בקרב המתנדבים הערבים הנלחמים לצד המורדים בסוריה
)בניגוד למספרם הקטן של התוניסים ,שלחמו בזירות עימות ג'האדיסטיות קודמות ,כגון אפגניסטאן
ועיראק( .להערכתנו ,מספרם עולה על  .1,000למעלה מ 130-מקרב מתנדבים התוניסים נהרגו
במהלך הלחימה .לדברי שר הפנים של תוניסיה ,לפחות  400מקרב המתנדבים כבר שבו לארצם
) 25 ,Dailynewsegypt.comבפברואר .8(2014
 .20אינדיקציה למספרם הגדול של המתנדבים התוניסים הינה מספרם הגדול של אלה ,אשר נהרגו
בקרבות בסוריה .מקום מוצאם של ההרוגים מעיד גם על מוקדי ההתגייסות של המתנדבים .על פי כלי
התקשורת התוניסים נהרגו בפברואר  132 2013תוניסים בחלב ובסביבתה .מוצאם של רבים
מההרוגים הינו מאזור סידי בוזיד ,עיר הולדתו של מחמד בועזיזי ,שהצית את עצמו ונתן את האות
ל"מהפיכת היסמין" בתוניסיה ) 15 ,nsnbc.meבפברואר  .(2013בדיווח אחר בעיתון התוניסי אלשורוק
נמסר ,כי עשרות תוניסים נהרגו בסוריה ,מרביתם מהעיר בן ג'ורדן שבמחוז מדין ,סמוך לגבול עם לוב
)אלמוניטור 24 ,במרץ  .(2013בנוסף לכך ,גם שמה של העיר זראת ,שבמזרח תוניסיה ,הוזכר כמרכז
של מתנדבים היוצאים להלחם בסוריה )אלחיאת  18באוקטובר .(2013
 .21מרבית המתנדבים התוניסים מקורם בשכבות העניות ,אך היו בהם גם כאלו שמקורם בשכבות
הביניים ומהשכבות הגבוהות יותר .המתנדבים גויסו במסגדים ,שנמצאו )בתקופה שלאחר הפלת זין
אלעאבדין בן עלי( בשליטת אמאמים סלפים ,שקראו לג'האד .מתנדבים אחרים הושפעו מסרטי וידאו
באינטרנט ,שקראו לג'האד ) 22 ,Magharebiaבפברואר .(2013
 .22על פי העיתון התוניסי אלשורוק ,קטר מעבירה כספים לרשת של ארגונים תוניסים ,המשגרת
מתנדבים לסוריה .רשת זאת מבטיחה  $300לכל צעיר תוניסי ,שיצטרף לשורות המורדים )אלמוניטור,
 27במרץ  .(2013המתנדבים התוניסים עושים דרכם לתורכיה ,חלקם לאחר הכשרה צבאית קצרה
בקרבת הגבול עם לוב .בתורכיה הם מגיעים לגבול עם סוריה ונשלחים לאזורי הלחימה בצפון סוריה
ע"י צבא סוריה החופשי וג'בהת אלנצרה .מתנדבים המעוניינים להילחם באזור דמשק מגיעים לסוריה גם
דרך לבנון )אלמוניטור 24 ,במרץ .(2013
 .23בעבר דווח בתקשורת התוניסית על תופעה חריגה של בנות צעירות מתוניסיה ,שהתנדבו לצאת
לסוריה בעקבות פסק הלכה דתי )פתוא( של שיח' מחמד אלעריפי .על פי דיווח תקשורתי מתוניסיה,
אשר ציטט לוחמים ששבו מסוריה ,הגיעו לסוריה לפחות  13נערות תוניסיות .מנגד ,מקורות המקורבים
לשיח' הכחישו כי הוא הוציא פתוא שכזאת .השר לענייני דתות בממשלת תוניסיה קרא לנערות שלא
להיות מושפעות מהמטיפים המוסלמים ) 4 ,www.dailymail.ukבאפריל .(2013

8

בהקשר זה יצוין ,כי סגן שר הפנים התוניסי ,רצ'א צפר ,ציין ב 4-באפריל  ,2014כי קרוב ל 18,000-תוניסים לוחמים בסוריה
) 4 ,Tunisia‐live.netבאפריל  .(2014להערכתנו מספר זה הינו מוגזם ביותר.
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מעורבות ארגון אנצאר אלשריעה בשיגור מתנדבים לסוריה
 .24בעקבות המהפכה בתוניסיה שוחררו אסירים רבים ביניהם סיף אללה בן חסין המכונה אבו עיאצ'
אלתוניסי .הוא השתייך בעבר לקבוצה תוניסית ג'האדיסטית בראשותו של טארק מערופי ,שהיו לה
קשרים עם ארגון אלקאעדה .בסוף אפריל  2011הקים אבו עיאצ' אלתוניסי ארגון סלפי ג'האדיסטי
בשם אנצאר אלשריעה ,המזוהה עם אלקאעדה .חברים באנצאר אלשריעה לקחו חלק במחאות
בתוניסיה והיו מעורבים באירועים אלימים .שר הפנים של תוניסיה האשים את הארגון בכך שעמד
מאחורי גל הרציחות הפוליטיות בשנת  .2013באוגוסט  2013הודיעה ממשלת תוניסיה על הוצאת
הארגון מחוץ לחוק בשל פעילות הטרור שלו בתוניסיה וקשריו עם אלקאעדה.
 .25בראיון שנערך עם אבו עיאצ' ,מנהיג אנצאר אלשריעה ,הוא נשאל בין השאר על שיגור צעירים
ללחימה בסוריה ובמאלי .הוא טען כי הלוחמים הסלפים התוניסים נחוצים במדינתם וכי המלחמות מחוץ
לתוניסיה "רוקנו את המדינה מצעירים" .אולם מעיון בדף הפייסבוק של הארגון עלה ,כי הופיעו בו
לעיתים קרובות ידיעות על מותם של תוניסים ,אשר נלחמו בסוריה )13 ,www.longwarjournal.org
במרץ  .(2013בהמשך ,שמו של הארגון שב ונזכר כמי שעוסק בגיוס מתנדבים ללחימה בסוריה )flash-
 , intel.comיוני .(2013
 .26ב 30-באוקטובר  2013פוצץ עצמו צעיר בן  21בעיר התיירות סוס ,דרומית לתוניס הבירה .צעיר
נוסף ניסה לפוצץ עצמו במוזוליאום של נשיא תוניסיה הראשון ,חביב בורגיבה ,בעיר מוסטניר .הצעיר בן
ה ,18-שניסה לפוצץ עצמו סמוך למוזוליאום ,ניסה קודם לכן לצאת להלחם בסוריה ,אולם הדבר לא
עלה בידו .שני הצעירים הללו היו חברים בארגון אנצאר אלשריעה )1 ,English.al-akhbar.com
בנובמבר .(2013
 .27באפריל  2014הופצה קלטת שמע באתר האינטרנט של אנצאר אלשריעה .בקלטת השמיע מנהיג
הארגון אבו עיאצ' אל תוניסי דברי תמיכה במורדים בסוריה ,שכונו על ידו לוחמי הג'האד .הוא קרא
להם לאחד את השורות בעיקר בין ג'בהת אלנצרה לבין המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם ,וללחום
במשותף תחת דגל הג'האד ).(ansar- ashariaa.com
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דף פייסבוק של אנצאר אלשריעה ,המפאר את התוניסים אשר ,נהרגו בלחימה במסגרת גדוד חמזה בן עבד אלמטלב
בדיר אלזור ) 13 , http://www.longwarjournal.orgבמרץ .(2013

מתנדב מתוניסיה בשם חמזה ג'אבר ,המכונה אבו שהד אלתונסי ,אשר הצטרף לארגון ג'בהת אלנצרה
)שדגלו מופיע בצילום( .הוא מצא מותו בהתקפה על מחסום סורי ב 12-במרץ  .2013ההודעה על מותו התפרסמה
בפייסבוק ע"י אנצאר אלשריעה ,ארגון סלפי-ג'האדיסטי בתוניסיה ,המעודד הצטרפות לשורות הארגונים בסוריה
המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי ) 14 , yotuobe.comבמרץ .(2013
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בפברואר  2013פורסמם באחד מאתרי אנצאר אלשריעה צילום בו הופיעו שמונה תמונות של תוניסים חברי הארגון ,אשר
נהרגו בסוריה ) 13 , http://www.longwarjournal.orgבמרץ .(2013

קלטת שמע ,שהופצה באתר של אנצאר אלשריעה בתוניסיה )אפריל  ,(2014ובה שבחים ללוחמי הג'האד בסוריה מטעם
מנהיגם ,אבו עיאצ' אלתונסי )(ansar-ashariaa.com

מידע אודות מתנדבים תוניסים
מחמד אמין עבד אלהאדי  -נהרג ב 27-בינואר  2013בלאד'קיה ,כשלחם בשורות ג'בהת אלנצרה
במהלך התקפה נגד צבא סוריה .קודם לכן ,עבד במרכז ללימודים ומחקר טלקומוניקציה במשך 10
שנים ).(Convoy of Martyrs in the Levant ,June 2013

013-14

36

מימין :מחמד אמין עבד אלהאדי ) ,Flash-intel.comיוני  .(2013משמאל :אימן אל חקירי )ממר"י 4 ,במרץ (2013

אליאס בן חאמד בן עומרה ,המכונה אבו אלחסן אלתוניסי – ממהדיה ,מהנדס ,בן  .25נהרג בסוריה
ב 31-בינואר  ,2013כאשר לחם בשורות ג'בהת אלנצרה .על פי המורדים ,הגיע לסוריה חודשיים לאחר
שסיים לימודיו וקיבל את תואר המהנדס שלו ) ,Flash-intel.comיוני .(2013
אימן אלחקירי המכונה אבו מרים )?( אלתוניסי  -לחם בשורות ג'בהת אלנצרה בסוריה .מונה למפקד
חלב שם נהרג ב 23-בפברואר  .2013לאחר מותו התפרסמו תמונות של טקס ,שערכו לכבודו מוסלמים
אירופאים במקום כלשהו באירופה ,ככל הנראה בצרפת )ממר"י 4 ,במרץ .(2013

מימין :בהאא' אלתוניסי ,מתנדב תוניסי ,שנהרג בפעילות מבצעית במסגרת ג'בהת אלנצרה ) .(ict.org.ilמשמאל :מרואן
עאשורי ,מתנדב תוניסי ,שנהרג בדמשק בשורות ג'בהת אלנצרה )(ict.org.il

אחמד אלתוהאמי  -נהרג בסוריה .אחותו סיפרה בראיון לאלספיר ,שלאחר המהפכה בתוניסיה החל
אחיה לפקוד את המסגד במקום מגוריו .לאחר מכן הוא עבר ללוב כדי למצוא עבודה בתחום הבנייה.
המשפחה לא שמעה ממנו עד שערוץ אלדניא שידר את הודעתו על המעבר לסוריה דרך תורכיה
)אלמוניטור 24 ,במרץ .(2013
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חמדי אל טואדי  -נהרג ב 19-בפברואר  .2013לחם בשורות ג'בהת אלנצרה .ניסה בעבר להגיע
לעיראק על מנת להלחם ,אבל נעצר והוחזק בכלא במשך חמש שנים .לאחר מכן נסע לתורכיה ומצרים
ולמד במכון להנדסה .ניסה לצאת לסוריה ב 2012-אבל לאחר שהגיע לתורכיה הוא אולץ לשוב
לתוניסיה .שב לתורכיה וחצה את הגבול לסוריה בפברואר Convoy of Martyrs in the ) 2013
(Levant ,June 2013
אימן אלנבילי  -יליד  ,1986מהעיר טבולבה ) (Taboullbaשבמרכז תוניסיה .הצטרף לארגון המדינה
האסלאמית בעיראק ובאלשאם .יצא ללוב ומשם לסוריה .אימץ סממני התנהגות דתית כבר בשנת 2009
)אלחיאת 18 ,באוקטובר .(2013
חסין מרס  -בן  ,34מבן ג'ורדן ,שעל גבול תוניסיה לוב .נהרג בסוריה .אחיו מכתאר מרס ,מורה
במקצועו ,קיבל שיחת טלפון אנונימית בה נאמר לו שאחיו חסין ,הנלחם לצד המורדים בסוריה ,נהרג.
לדבריו ,שיחתו האחרונה עם אחיו הייתה בחודש פברואר  ,2013כשהוא שהה בלוב ,לדבריו לצרכי
לימודים .מאז אבד הקשר עימו )רויטרס 14 ,במאי .(2013
מחמד לאפי  -בן  ,26נהרג בסוריה .שמו הופיע ברשימת ההרוגים הזרים ,שהגישה סוריה למועצת
הביטחון של האו"ם .בעבר נאסר לאחר שניסה להיכנס בחשאי לעיראק דרך סוריה .לאחר מכן נסע
לאלג'יריה שם נעצר ונשלח חזרה לתוניסיה ונאסר בה לשלוש שנים .הוא שוחרר ב .2010-הוא שוחח
עם קרוביו על התשוקה שלו לג'האד ולמות כשהיד )רויטרס 14 ,במאי .(2013
וליד הלאל  -בן  .21נעדר מאז  24בפברואר  .2013משפחתו קיבלה שיחת טלפון מסוריה בה נמסר לה
על מותו ב 17-באפריל  .2013לדברי משפחתו ,הוא לא היה מעורב בפעילות פוליטית אלא יצא בעקבות
מה שראה בכלי התקשורת על המלחמה בסוריה )רויטרס 14 ,במאי .(2013
אבו ח'ליל ,עבד אלרחמן ואבו מג'ידה אלתוניסי ,תוניסים ,שדווח ,כי הם נהרגו בסוריה
) 10 ,www.longwarjournal.orgבספטמבר .(2012
עבד אלכרים ג'דירין  -צעיר בן  ,25יצא לסוריה ומאז הוא נעדר .לדברי אחותו הוא הלך יום אחד
למסגד ומאז לא שב .כמה ימים לאחר מכן מצאה המשפחה הודעה על דלת הבית בה נאמר כי הוא יצא
לסוריה ) 22 ,magharebia.comבפברואר .(2013
אמיה בן מחמד נור אלדין  -סטודנט בן  ,25שיצא לסוריה .ב 12-בדצמבר  2012הוא אמר למשפחתו
שהוא נשאר ללון אצל חברו כדי להתכונן לבחינה הוא לא חזר מאז לביתו .יומיים לאחר מכן מישהו לא
מוכר מתוניסיה התקשר למשפחתו והודיע לה שהוא הגיע לתורכיה ) 22 ,magharebia.comבפברואר
.(2013
בן גורידן ומחמד אלג'רי –נלחמו במסגרת צבא סוריה החופשי .נהרגו בחודש אפריל  .2013נכנסו
לסוריה דרך תורכיה והצטרפו לכוחות האופוזיציה 22 ,magharebia.com) .באפריל .(2013
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אבו זיאד אלתוניסי  -הוצא נגדו צו המעצר לאחר שסיפר לרשת טלוויזיה בתוניסיה שהוא הרג כמה
אנשים בסוריה )נומריק ,תוניסיה  2באפריל .(2013
קיס אלחלומי  -דובר התנועה הסלפית באי ג'רבה ) 21 ,magharebia.comבאפריל  .(2013פעל
בשורות "צבא המהגרים והמסייעים" המזוהה עם ג'בהת אלנצרה .נהרג ב 18-באפריל 2013
בפריפריית חלב באזור שדה התעופה הצבאי מנע' ).(centerfordocumentation.com
אניס אלנג'לאוי  -לחם בשורות ג'בהת אלנצרה .נהרג בפריפריית חלב ב 5-באפריל 2013
).(centerfordocumentation.com

מימין :קיס אלחלומי .משמאל :אניס אלנג'לאוי )(centerfordocumentation.com

אבו סעד אלליבי  -נהרג ב 8-בפברואר  . 2013לחם קודם לכן באפגניסטאן .היה עצור בעבר באיראן.
ניסה להגיע לתימן על מנת להצטרף לאלקאעדה אבל נתפס ונאסר בעומאן .נשאר במעצר בעומאן
כחודש והועבר לדובאי שם נחקר על ידי צבא ארה"ב .חזר לתוניסיה ומשם יצא לסוריה ) Convoy of
.(Martyrs in the Levant June 2013
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מימין :אבו סעד אלליבי .משמאל :חמדי אל טואדי )(Convoy of Martyrs in the Levant June 2013

חמד עדנאן אלפרשישי  -נלחם בסוריה בשורות ג'בהת אלנצרה .נהרג על-ידי הצבא הסורי באדלב
בתאריך לא ידוע ).(www.documents.sy

מימין :חמד עדנאן אלפרשישי ) .(www.documents.syמשמאל :אמאן אללה ת'מין )(www.assabah.com.tn

אמאן אללה ת'מין  -לחם בשורות ג'בהת אלנצרה .נהרג בסוריה ב 26-בדצמבר 2012
).(www.assabah.com.tn
חמדי רויד  -נהרג בחלב במרץ  .2013לחם בשורות צבא סוריה החופשי ).(syrianarmyfree.com
אסעד טאלב אלשרקאט  -נהרג באבו כמאל ב 17-באוקטובר  .2012לחם בשורות ג'בהת אלנצרה
)(https://ar-ar.facebook.com
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מימין :חמדי רויד ) (syrianarmyfree.comמשמאל :אסעד טאלב אלשרקאט )(https://ar-ar.facebook.com

צאבר אלמעלאוי המכונה אבו עמר אלתוניסי  -נהרג ב 13-במרץ  .2013לחם בשורות צבא סוריה
החופשי ).(syrianarmyfree.com
נצ'אל מבארכ  -לחם בשורות ג'בהת אלנצרה .נהרג בדיר אלזור ב 12-במרץ 2013
).(http://arabic.rt.com/forum

מימין :צאבר אלמעלאוי ) .(syrianarmyfree.comמשמאל :נצ'אל מבארכ )(http://arabic.rt.com/forum

אבו עבדאללה אלתוניסי  -לוחם בשורות "צבא המהגרים והמסייעים" ).(www.youtube.com
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אבו עבדאללה אלתוניסי )כורע מימין()(www.youtube.com

מחמד

שרף

-

לחם

בשורות

ג'בהת

אלנצרה.

נהרג

בפריפריית

חלב

במרץ

2013

).(centerfordocumentation.com
אחמד אלמניאוי  -נהרג באוגוסט  2013בפריפריית לאד'קיה .לחם בשורות "צבא המהגרים והמסייעים"
).(centerfordocumentation.com

מימין :מחמד שרף .משמאל :אחמד אלמניאוי ).(centerfordocumentation.com

אבו איוב אלתוניסי  -מטיף תוניסי סלפי .נהרג באוגוסט  2013מאש הצבא הסורי בפריפריית לאד'קיה.
לחם בשורות "צבא המהגרים והמסייעים" ).(centerfordocumentation.com
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מימין :אבו איוב אלתוניסי  .משמאל :סיף אלדין אבו מצעב אלתוניסי).(centerfordocumentation.com

סיף אלדין אבו מצעב אלתוניסי  -הגיע לסוריה והצטרף לג'בהת אלנצרה .נהרג בפריפריית חלב ב15-
בפברואר  2013בעת לחימה בצבא הסורי ).(centerfordocumentation.com
תיג'אני אבו אלופאא' – נהרג בנובמבר .2013
ספיאן אלסלאמי )אבו עבד אלרחמן חסן אלמפארק( – נהרג בחמאה ב 5-בדצמבר .2013
אבו אסאמה אלתוניסי )אבו סיאף( – נהרג בדיר אלזור ב 12-בדצמבר .2013
טארק בכארי )אבו קדאמה אלתוניסי( – מהעיר בוזיד .נהרג בחלב ב 21-בנובמבר .2013
בלאל כעבי )אבו עמר אלתוניסי( נהרג בדמשק ב 22-בנובמבר .2013
מאהר שרק אלדין )אבו אלדרדאא' אלתוניסי( – מחי אלנצר .נהרג באדלב ב 28-בנובמבר .2013
זיאד אלח'רבאש – מוצאו מבנזרת .נהרג באבו כמאל ,שבמזרח סוריה ,ב 18-בנובמבר .2013
אבראהים אלח'רבאש )אבו עבדאללה אלתוניסי( – מבנזרת .לחם בשורות ג'בהת אלנצרה .נהרג
באבו כמאל ,שבמזרח סוריה ,ב 18-בנובמבר .2013
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אבראהים אלח'רבאש )אבו עבדאללה אלתוניסי( )פייסבוק(.

נג'אח ע'אברי – מוצאו מסידי בוזיד .נהרג בחלב ב 18-בנובמבר .2013
כמאל בכארי – מוצאו מסידי בוזיד .נהרג בחלב ב 18-בנובמבר .2013
סלים אלראבטי )אבו עבידה אלקירואני( – מוצאו מבורקיבה .נהרג ב 11-בנובמבר .2013
עבד אלקאדר חסני )אבו מעאד' אלתוניסי( – מוצאו מסבינה .נהרג בחלב ב 13-בנובמבר .2013

עמדת השלטונות
 .28הממשל התוניסי בעל האופי האסלאמי ,שהוקם בעקבות הפלת משטרו של זין אלעאבדין בן
עלי )"מהפכת היסמין"( ,לא נקט צעדים אפקטיביים למניעת הצטרפות מתנדבים תוניסים לשורות
המורדים בשלביה הראשונים של התופעה .זאת ,להערכתנו ,בראש ובראשונה בשל העוינות הבסיסית
כלפי המשטר הסורי מצד מפלגת אלנהצ'ה )המזוהה עם האחים המוסלמים( ,שעלתה אז לשלטון,
ותמכה בהתקוממות נגד משטר אסד.
 .29בהמשך החלו דיווחי התקשורת התוניסית והערבית על יציאת פעילי ג'האד רבים לסוריה להדאיג
את הציבור התוניסי ובעיקר את המחנה החילוני .מחנה זה ראה בתופעה הוכחה להחרפת ההקצנה
האסלאמית והפנה אצבע מאשימה כלפי הממשלה ומפלגת השלטון אלנהצ'ה .התקשורת התוניסית
הרבתה לסקר את התופעה ולפרסם מידע אודות פעילים מתוניסיה הנמצאים בסוריה .כמו במדינות
אחרות ,גם בתוניסיה החל להתעורר החשש ,כי אלה שיצאו להלחם בסוריה ,ישובו למדינות האם
שלהם כ"פצצות מתקתקות" ) 29 ,magharebia.comבאפריל .(2013
 .30גם משפחות המתנדבים שיצאו לסוריה מפעילות לחץ על השלטונות .ביוני  2013פורסם
בתקשורת הבריטית ,שקבוצה של כעשרים הורים מתוניסיה ,יצאה לדמשק במאמץ לאתר את בניהם,
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שחלקם יושבים שם בכלא ) 18 ,guardianlv.comביוני  17 ,www.bbc.uk ,2013ביוני .(2013
משפחות הפעילים הללו דרשו מארגונים הומניטאריים להעניק סיוע כספי להחזרת בניהם הביתה .בכיר
בארגון תוניסי לזכויות אדם התבטא ,שלהחזיר אותם יהיה תהליך קשה וכמעט בלתי אפשרי ואפילו
לממשלה יהיה קשה להתמודד עם התופעה .הוא קרא לממשלה לעשות זאת באמצעות הגברת הפיקוח
על הגבולות וביצוע חקירות ,שתחשופנה את זהות אלה העומדים מאחורי שידול הצעירים להשתתף
בלחימה בסוריה )אלמוניטור 24 ,במרץ .(2013
 .31במהלך שנת  2013החלו השלטונות התוניסים לנקוט צעדים על מנת לבלום את התופעה ,אך
דומה כי הללו לא היו אפקטיביים דיים .בסוף מרץ  2013עצרו השלטונות לראשונה פעיל סלפי,
שהתראיין לערוץ טלוויזיה מקומי ,והכריז על שובו מסוריה לאחר שמונה חודשי לחימה .התובע הכללי
של תוניסיה הוציא איסור על קבוצות קיצוניות לגייס צעירים מתוניסיה ללחימה במדינות אחרות ,במיוחד
בסוריה .במסגרת פעילות נגד הקבוצות הללו נעצרו כמאה תוניסים ג'האדיסטים ,אשר אימנו ושיגרו
צעירים לסוריה ) 19 ,magharebia.comבמרץ ו 26-באפריל  .(2013מנגד ,טען משרד הדתות
התוניסי ,כי הוא אינו יכול לעשות דבר כדי לעצור את תופעת הגיוס במסגדים מכיוון שהמשרד לא יכול
לשלוט על כל  6,000המסגדים המצויים במדינה ) 22 ,magharebia.comבפברואר .(2013
 .32בינואר  2014אושרה חוקה חדשה לתוניסיה ,המשמרת את אופייה החילוני והאזרחי של המדינה,
אינה מתייחסת לשריעה כמקור חקיקה ,אוסרת הסתה דתית ומעגנת ערכים ליבראליים של זכויות אדם
ושוויון מגדרי .בפברואר  2014הביע לטפי בן ג'דו ,שר הפנים בממשלת תוניסיה ,את דאגתו בעקבות
שובם של כ 400-לוחמים מסוריה .לדבריו ,אותם לוחמים מיומנים עלולים לעשות שימוש בניסיון,
שנצבר על ידם ,כדי לבצע פעולות אלימות במסגרת תנועות אסלאמיות קיצוניות בתוניסיה .לטענתו,
הצליחה הממשלה למנוע יציאתם של  8,000פעילים לסוריה )מספר הנראה לנו מוגזם ביותר( .הוא גם
הודה שהשלטונות נכשלו לעצור את אלה,

ששבו מסוריה ,בשל "פרצה משפטית" .אבל ,לדבריו

השלטונות עוקבים אחריהם והם בנו בסיס נתונים על המתנדבים ועל רשתות הגיוס המשגרות אותם
לסוריה ) 25 ,dailynewsegypt.comבפברואר .(2014
 .33ב 4-באפריל  2014ציין סגן שר הפנים התוניסי ,רצ'א צפר ,כי קיימים קשיים במניעת יציאת
אזרחים תוניסים מלהגיע לסוריה .לדבריו כל אזרח תוניסי ,שאינו אחראי להרג אנשים בסוריה ,יכול
לשוב לתוניסיה .הוא הוסיף ,כי הלחימה בטרור נמצאת בראש סדר העדיפויות של המשטר התוניסי
) 4 ,Tunisia-live.netבאפריל .(2014
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מרוקו
מאפיינים כלליים
 .34לעומת מספרם הגדול של המתנדבים מתוניס ומלוב בולט מספרם הנמוך יחסית של המתנדבים
ממרוקו ואלג'יריה .מספר המתנדבים המרוקאים נאמד על ידינו בעשרות רבות .על פי אומדון של
מכון וושינגטון )ספטמבר  (2013מספר נע בין  50ל .100-מוצאם של חלק מהם הינו מהאזור הצפון
אפריקאי ,שבשליטת ספרד .בספטמבר  2012דווח ,כי שמונה מרוקאים נהרגו בקרב באדלב בעת
שלחמו במסגרת צבאית בשם "גדוד אלפרקאן" ) 10 ,www.longwarjournal.comבספטמבר .(2012
סה"כ נהרגו בקרבות בסוריה כ 24-לוחמים ממוצא מרוקאי .המתנדבים המרוקאים לוחמים בשורות
ג'בהת אלנצרה ,המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם 9וארגונים ג'האדיסטים נוספים.
 .35אבראהים בן שקרון ) ,(Brahim Benchekrounהמכונה אבו אחמד אל מהג'ר ,הינו מרוקני ,שלחם
בשורות אלקאעדה באפגניסטאן .הוא הצטרף ללחימה בסוריה והודיע על הקמת מסגרת ג'האדיסטית ,בה
משרתים פעילים ממרוקו ,בשם חרכת שאם אלאסלאם )תנועת סוריה האסלאמית( .הוא נהרג במהלך
קרבות באזור לאד'קיה בתחילת אפריל  .2014אבראהים בן שקרון ניצל את נוכחותו בסוריה ואת קשריו
עם ראשי קבוצות הטרור באזור כדי להבליט עצמו כמנהיג של התנועה הסלפית הג'האדיסטית המרוקנית
) 25 ,washingtoninstitute.orgבספטמבר  .(2013מכון וושינגטון ציטט מומחה בשם עבדאללה אל רמי,
שציין כי מטרת מסגרת זאת ,היא לא רק לגייס לוחמים למלחמה בסוריה אלא גם להקים ארגון
ג'האדיסטי בתוך מרוקו עצמה.

מידע אודות מתנדבים מרוקאים
אבראהים בן שקרון – מרוקאי ,אשר הצטרף לאלקאעדה באפגניסטאן .נעצר בסוף  2001ונכלא
בגואנטנמו .שוחרר בשנת  2004מחוסר ראיות וגורש למרוקו .בעת שהותו במרוקו ניהל רשת גיוס עבור
נציג אלקאעדה בעיראק אבו מצעב אלזרקאוי .בשנת  2005הוא נעצר במרוקו בעקבות ניסיון להקים
ארגון ג'האד בשם "תנועת ייחוד האל והג'האד" יחד עם סלפים ג'האדיסטים ממרוקו ומחוצה לה .הוא
נידון לשש שנות מאסר .כאשר השתחרר יצא לסוריה )אלשרק אלאוסט 7 ,בספטמבר  .(2013בסוריה
הוא הקים ,כאמור לעיל ,מסגרת צבאית בה משרתים לוחמים ממרוקו בשם חרכת שאם אלאסלאם.
בתחילת אפריל ) 2014או בסוף מרץ( הוא מצא מותו במהלך לחימה באזור לאד'קיה בשורות חרכת
שאם אלאסלאם ) 10 ,The Long War Journalבאפריל .(2014

9

המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם ,ארגון המזוהה עם הג'האד העולמי ,מפעילה פעילים מרוקאים הן בשטח סוריה והן
בשטח עיראק :בתחילת אפריל  2014נהרגו שלושה מרוקאים בפיגועי התאבדות בעיראק בשורות המדינה האסלאמית
בעיראק ובאלשאם .פעילים מרוקאים ביצעו במחצית השנה האחרונה פגועי התאבדות נוספים בשורות המדינה האסלאמית
בשטחה של עיראק ) 10 ,The Long War Journalבאפריל .(2014
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שיח' אבו אדהם אלמע'רבי  -נהרג ב 7-באפריל  .2013מוצאו ממרוקו הספרדית .בן  ,55איש עסקים
במקצועו .השתתף בקרבות בחלב ונהרג במהלך תקיפה על נמל התעופה הבינלאומי של העיר
).(Convoy of Martyrs in the Levant, June 2013

שיח' אבו אדהם אלמע'רבי )(Convoy of Martyrs in the Levant June 2013

מחמד אלעלמי אלסלימני )אבו חמזה אלמע'רבי( – בשנת  2011שוחרר מהכלא במרוקו בעקבות
חנינה שקיבל .מאוחר יותר הצטרף לקבוצה של בן שקרון .הוא נהרג ב 10-באוגוסט  2013באזור
לאד'קיה )מאמר של  25 ,washingtoninstitute.org ,Vish Sakthivelבספטמבר .(2013
אסאמה אלשערה – ילד בן  13ממרוקו ,אשר נמצא בסוריה יחד עם אביו ואחיו .לפני בואו לסוריה היה
עם אביו באזור טנג'יר .אביו הוא סוחר סמים והוא נכנס לסוריה בסיוע קבוצות סלפיות נתיב ההגעה
שלהם לסוריה עבר דרך הולנד ומשם לתורכיה) .אלעלאם 30 ,בנובמבר .(2013

נער בן  13ממרוקו לוחם בסוריה ) 30 http://en.alalam.irבנובמבר (2013
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מחמד אלנברס – מוצאו מטנג'יר .נהרג בלאד'קיה.
אלצדיק אלסבע ) אבו אדם אלטנזי(  -מרוקני בעל אזרחות הולנדית .נהרג בלאד'קיה.
חסין אלעצעאץ – נהרג בלאד'קיה ב 19-בנובמבר .2013
פיצל רחמי )אבו אלבראא' אלמע'רבי( – מוצאו מפאס .נהרג בחלב ב 24-בנובמבר .2013
אבראהים אלדרוי אלמע'רבי )אבו עמראן( – מוצאו מקזבלנקה .נשוי ואב לילדים .נלחם במסגרת
חרכאת שאם אלאסלאם )היחידה שהקים בן שקרון( .נהרג בחלב ב 4-בדצמבר .2013
אבו עמראן אלמע'רבי – מוצאו מקזבלנקה ,נהרג בבית הכלא בחלב ב 17-באוקטובר .2013

מימין :אבראהים אלדרוי אל מע'רבי )אבו עמראן ( ) .(/http://syriasy.blogspot.co.ilמשמאל :אבו עבידה אל מע'רבי
). (/http://sadaalsham.net

אבראהים אברוכ )אבו עיד אלצמד אלמע'רבי( – מוצאו מסלא .נהרג בחלב ב 11-בנובמבר .2013
קצורה אלמע'רבי – נהרג בחלב ב 15-בנובמבר .2013
עת'מאן אלצמודי )אבו סלימאן אלמע'רבי( – נהרג בלאד'קיה ב 20-בספטמבר .2013
אבו עמר אל מע'רבי – מקום מותו ותאריך מותו אינם ידועים.
עצאם אלג'מעאוי – מוצאו מסלא .לא ברור היכן ומתי נהרג.
מראד מצאלי – נהרג בלאד'קיה באוגוסט .2013
תופיק אלג'אני – מוצאו מקזבלנקה .לא ברור היכן ומתי נהרג.
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אבו צח'ר אלסלאוי – מוצאו מסלא .נהרג בלאד'קיה ב 18-בספטמבר .2013
עמר )אבו עבידה אלמע'רבי( – מוצאו מטנג'יר .נהרג בלאד'קיה ב 14-באוגוסט .2013
ג'ואד אשע'אף אלמע'רבי אלטנג'אוי – מוצאו מטנג'יר .נהרג בלאד'קיה באוגוסט .2013
אבו אלסעד אלמע'רבי – נהרג בחלב במהלך .2013
מחמד אלנבראס )נבראס אלמהג'ר( – מוצאו מטנג'יר .נהרג בלאד'קיה ב 7-באוגוסט .2013
עבד אלע'ני אלסלאוי )אבו אלח'נסאא'( – מוצאו מסלא .נהרג בלאד'קיה ב 8-באוגוסט .2013
אלצדיק אלסבע )אא'דם אלמע'רבי( – מוצאו מתאזה .נהרג בלאד'קיה ב 11-באוגוסט .2013
כרים איאת אלמאמון )אבו אלזביר אל מע'רבי( – מוצאו מסלא .נהרג בלאד'קיה ב 4-באוגוסט .2013

מימין :אלצדיק אלסבע ) .(/http://shaghor.comמשמאל :כרים איאת אאלמאמון )(/http://www.hespress.com

מחמד זכראע' – מוצאו מתאזה .נהרג בלאד'קיה ב 22-ביולי .2013
מחמד אלעאמי אלסלימאני )אבו חמזה אלמע'רבי( – מוצאו מפאס .נהרג בלאד'קיה ב 4-באוגוסט
.2013
יאסין בוחרפה )אבו האג'ר אלמע'רבי( – מוצאו מעראאיש .ישב במרוקו בבית הכלא בקזבלנקה
ובטנג'יר .נשוי ואב לבן .נלחם בשורות חרכאת אחראר אלשאם אלאסלאמיה .נהרג בלאד'קיה ב27-
בינואר .2013
אחמד בורבאב )אבו עזאם אלמע'רבי( – מוצאו מתטואן .נלחם בשרות גדוד עבדאללה אבן מבארכ.
נהרג ברקה ביוני .2012
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אבו אסאמה אלמע'רבי – מפקד צבאי ממרוקו ,שנלחם בשורות המדינה האסלאמית בעיראק
ובאלשאם .עמר הצ'צ'ני ,מפקד בכיר ממוצא צ'צ'ני המשתייך למדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם,
האשים את ג'בהת אלנצרה בהריגתו בקלטת וידאו שפרסם בתחילת אפריל The Long War ) 2014
 10 ,Journalבאפריל .(2014

מימין :יאסין בוחרפה ) .(/http://syriasy.blogspot.co.ilמשמאל :אחמד בורבאב )(/http://www.elaioun24.com

ח'טאב אלמע'רבי – מוצאו מתטואן .נהרג ב 9-ביולי .2013

עמדת השלטונות
 .36בסוף  2013הודיע שר הפנים המרוקאי ,כי נעצרו בחודשים האחרונים כ 85-אנשים ,אשר קיימו
קשרים עם רשתות גיוס ,ששיגרו לוחמים לסוריה ולמאלי .בין העצורים היו גם כאלה ששבו מהלחימה
בסוריה ) 24 ,magharebia.comבדצמבר  .(2013בינואר  2014הודיעו שלטונות מרוקו ,כי הם פרקו
התארגנות טרוריסטיות ,אשר שיגרה פעילים לסוריה ועצרו  18אנשים .על פי ההודעה ,אחד מהעצורים
הודה ,כי הוא יצר מטען חבלה בשלט רחוק ,שנועד לביצוע תקיפת טרור במרוקו .בבתי העצורים
נמצאו אמצעי לחימה .כמו כן נמצאו בבתיהם קלטות של אלקאעדה ומכתבים למשפחות ,שהושארו על ידי
לוחמים שיצאו לסוריה ) 2 ,Alarabia.netבינואר .(2014
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אלג'יריה
נתונים כלליים
 .37מספר המתנדבים האלג'ירים נאמד על ידנו בעשרות מעטות .שירותי הביטחון האלג'ירים מעריכים
את מספרם בפחות משלושים )נכון לספטמבר  ,(2013מספרם הינו הוא נמוך יחסית בהשוואה למדינות
אחרות בצפון אפריקה )לוב ,תוניסיה( .גם מספר ההרוגים הינו נמוך יחסית )קרוב לעשרה(.

 .38לדברי מקור מודיעיני באלג'יריה ,אחת הסיבות למספרם הנמוך של המתנדבים האלג'ירים הינה
הפעילות האפקטיבית של שירותי הביטחון במדינה מאז שנת  2012נגד רשתות הגיוס .סיבה נוספת לכך,
היא סירובו של ארגון אלקאעדה במע'רב לתמוך בלחימה בסוריה משום ,שבראייתו קיימות כבר חזיתות
לחימה פתוחות באלג'יריה ובמאלי ,שבהן יש להילחם .כמו כן פנו מטיפים ואנשי דת באלג'יריה לצעירים
שלא להיענות לקריאות לצאת לסוריה ) 27 ,magharebia.comבספטמבר .(2013
 .39לדעת החוקר מחמד סעדי הלחימה בסוריה החייתה רשתות רדומות באלג'יריה ,שפעלו בעבר
לשיגור לוחמים לעיראק דרך סוריה .עתה נעשה שימוש באותן רשתות ובאותם ומתווכים כדי להעביר
אלג'יראים ותוניסים לסוריה ,תוך ניצול הקשרים הישנים .אלג'ירים ,שעברו לסוריה ,גויסו ברובם באמצעות
פורומים באינטרנט )אלשורוק ,אלג'יריה 18 ,באפריל  .(2013הרשתות ,המגייסות לוחמים ללחימה
בסוריה ,מנסות לגייס מתנדבים בעלי ניסיון צבאי תוך שימוש באנשי דת ובפיתויים כספיים )אלחרוק 18 ,
באפריל .(2013

מידע אודות מתנדבים אלג'ירים
אבו חית'מה ואבו עומר – שני אלג'ירים ,שהצטרפו לג'בהת אלנצרה .קודם לכן הם לחמו ככל הנראה
בעיראק .ידוע על שני אלג'יראים שנהרגו בקרב באזור אדלב בשורות מסגרת צבאית בשם "גדוד
אלפרקאן" .אחד ההרוגים ,שכונה על ידי הקבוצה בשם אבו חית'מה ,נהרג בתקיפה אווירית .אלג'ירי
נוסף בשם בילאל נהרג כמה חודשים קודם לכן באדלב ) 10 ,www.longwarjournal.orgבספטמבר
 13 ,magharebia.com) .(2012בפברואר .(2013
אבו ג'האד אלג'זאירי  -נהרג ב 6-בפברואר  2013באדלב במסגרת לחימה בשורות ג'בהת אלנצרה.
היה חבר פעיל בפורום ג'האדיסטי ).(Convoy of Martyrs in the Levant, June 2013
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אבו ג'האד אלג'זאירי )(Convoy of Martyrs in the Levant June 2013

אבו מוסא אלג'זאירי – נהרג ב 2-באוקטובר .2013
אבו חפץ אלג'זאירי – נהרג ב 10-בנובמבר .2013
אבו עמר אלג'זאירי  -נהרג באדלב ב 4-ביוני .2013
וליד ח'מס )אבו רחיל סימנוף( – מוצאו מבוצטיף .בן  ,20נהרג בלאד'קיה ב 14-באוגוסט .2013

וליד ח'מס )אבו רחיל סימנוף( )(/http://www.syriantube.net

אבראהים אלג'זאירי – נהרג בפברואר .2013
זהיר ע'ומרי )אבו אלזהראא' אלג'זאירי( – מוצאו מסטיף .נהרג בחלב ב 24-באפריל .2013
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ח'אלד )אבו ג'האד אלג'זאירי( – נהרג באדלב בינואר .2013

עמדת השלטונות
 .40שירותי הביטחון של אלג'יריה מודאגים מהתופעה של יציאת מתנדבים לסוריה והם נוקטים
באמצעים נגד גורמים הקשורים לגיוס לוחמים ושליחתם לסוריה .החקירה מתמקדת ברשתות הפועלות
בשמונה מחוזות במדינה .רשויות הביטחון ערכו רשימה של עשרה אלג'יראים ,שנסעו לסוריה דרך
תורכיה ולפני כן דרך לוב ותוניסיה )אלחרוק  18 ,באפריל .(2013
 .41במחצית אפריל  2013עצרו השלטונות ארבעה בני אדם ,הקשורים ל"חזית ההצלה האסלאמית",
ארגון שפעילותו נאסרה במדינה ,במחוז חלף .הארבעה נעצרו באשמת קשירת קשרים עם קבוצות
ג'האדסיטיות בסוריה .הם הואשמו בגיוס אלג'ירים להלחם בשורות ג'בהת אלנצרה .מנהיג הזרוע הצבאית
של חזית ההצלה היה בין ארבעת העצורים .הוא גם חשוד בקשירת קשרים עם קבוצות ג'האדיסטיות
בלוב ובתוניסיה ,כדי לשכנע צעירים לצאת לסוריה )אלחרוק 18 ,באפריל 24 ,magrabia.com ,2013
במרץ .(2013

מאוריטניה
 .42קיים מידע מועט ביותר אודות גיוס לוחמים ממאוריטניה .עיתונאי ממאוריטניה דיווח בתחילת שנת
 ,2013כי היה עד למאמצים לגייס צעיר ממעמד סוציו אקונומי נמוך ל"עבודה בלוב" .לדעתו קיימת סיבה
טובה להאמין ,כי מי שקיבל את ההצעה מצא עצמו נלחם בסוריה ) 23 ,empirestrikeblack.comבמרץ
.(2013
 .43נמסר על שני לוחמים בג'בהת אלנצרה ,שמוצאם ממאוריטניה ,אשר נהרגו בסוריה :האחד בשם עמר
אלשנקיטי והשני אבו עבאס אלטהרי ) 10 ,www.longwarjournal.orgבספטמבר .(2012

מצרים
מאפיינים כללים
 .44מספר המתנדבים המצרים ,שיצאו לסוריה ,נאמד על ידנו בכמה מאות .נראה כי מרביתם הצטרפו
לארגונים אסלאמים המזוהים עם אלקאעדה והג'אהד העולמי ומקצתם לארגונים אחרים )כגון צבא סוריה
החופשי(.
 .45על פי אתר  ,shaghor.comהמתעד את הרוגי מלחמת האזרחים ,נהרגו בקרבות בסוריה ארבעים
אזרחים מצריים .מבדיקת שמות ההרוגים עולה ,כי רובם הגיעו מערי שדה ומעטים מקהיר ואלכסנדריה.
על פי אתר אינטרנט של ארגונים סלפים במצרים ,המסייעים למתנדבים להגיע לסוריה ,כמה עשרות
אזרחים מצריים נהרגו בלחימה בסוריה בשנתיים האחרונות ) 13 ,news.yahoo.comביולי .(2013
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 .46על פי מספר דיווחים בתקשורת המצרית והערבית ,משתייכים כמה מהפעילים המצרים לארגון
סלפי ג'האדיסטי בשם אנצאר אלשריעה ,הארגון הוקם ע"י שיח' אחמד עשוש .שהשתתף בלחימה
באפגניסטאן והיה מקורב לבכירי אלקאעדה .ב 1991-הוא שב למצרים ,נעצר ב ,1993-השתחרר ב-
 .2011בדצמבר  2012שיח' אחמד עשוש שב ונעצר בשל מעורבותו בפעולות טרור במצרים .כמו כן
משתייכים כמה פעילים לארגון אנצאר בית אלמקדס ,העומד בראש מערכת הטרור נגד המשטר המצרי
)ראו בהמשך(.

השיח' אחמד עשוש ,מנהיג אנצאר אלשריעה ,הנתון במעצר ).(islamion.com

 .47לדברי אבו ראמי ,פעיל מצרי ,אשר שהה בסוריה מספר פעמים ,רוב הלוחמים המצריים בסוריה הם
חלק מהתנועה האסלאמית במצרים .לדבריו ,אלה הם אנשים עצמאיים ,משכילים ללא בעיות חברתיות
או פיננסיות והמניע שלהם מבוסס על ג'האד אמיתי חסר גבולות .לדבריו ,עלויות הנסיעה לסוריה אינם
עולים על  $250לאדם ,כולל עלות ויזה וטיסה .נראה ,כי מרביתם הצטרפו לארגונים המזוהים עם
אלקאעדה והג'אהד העולמי .מיעוטם )כמה עשרות( הצטרפו לצבא סוריה החופשי ולארגוני מורדים
אחרים.
 .48האשם אלאשרי ,מצרי הדובר אנגלית ,שחי במשך  15שנים בארה"ב ,סיפר ביוני  2013כי הוא
מסייע למצרים להגיע לסוריה .לדבריו ,רוב הנוסעים הם בני מעמד הביניים היכולים להרשות לעצמם
לרכוש כרטיסי טיסה ורובה ,המהווים שתי דרישות מפתח מכל מתנדב לוחם .לדבריו ,הוא מתדרך אותם
לטוס לאחת המדינות השכנות לסוריה ומשם אוספות אותם קבוצות מורדים ומכניסות אותם לתוך סוריה
) 22 ,www.yaliban.comביוני .(2013

מידע אודות מתנדבים מצרים
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אבו אחמד  -סטודנט מצרי בן  .34עזב את אשתו ואת בנו בבריטניה והצטרף לצבא סוריה החופשי .לפני
צאתו הוא עמד בקשר עם אנשי צבא סוריה החופשי ,אשר הבריחו אותו מתורכיה דרך מעבר באב אלהוא
)ינואר  .(2013הוא מזדהה עם קבוצת אלג'מאעה אסלאמיה במצרים אבל נסע באופן עצמאי ונלחם
במשך חמישה שבועות לפני שנורה ברגלו .לדבריו ,הוא השתתף בהפיכה במצרים ,ולאחר הפלת שלטון
מבארכ עבר לסוריה על מנת ליטול חלק בג'האד של הסורים )אלמוניטור 17 ,באפריל .(2013
אבו בכר מוסא – מתנדב מצרי ,שנהרג בקרבות בסוריה .מוצאו ממשפחה חילונית .בוגר בית ספר אנגלי
באחת השכונות הטובות של קהיר .עם תחילת לימודיו באוניברסיטה ,התחיל לגדל זקן ולבקר במסגד.
כאשר סיים את לימודיו ,הוא סירב לשאת אישה צעירה ממשפחה עשירה ,שנבחרה על ידי הוריו ובמקום
זאת הוא נשא לאישה רוסיה מצ'צ'ניה ,שאת אחיה הכיר במסגד .למרות היותו בעל משפחה ,הוא הרגיש
שהוא צריך לצאת להילחם .הוא טס לרוסיה וקיווה שם להצטרף למורדים הצ'צ'נים .הוא נכשל ונשלח
חזרה על ידי הרוסים .זמן קצר לאחר מכן הוא נעצר על ידי המשטרה המצרית ונאסר לשישה חודשים.
כאשר שוחרר אשתו עזבה אותו .הוא נישא מחדש לאישה מצרית ממשפחה דתית והם עברו לגור
בפאיום .הוא הצטרף להפגנות נגד מבארכ ובהמשך הוא החליט להצטרף ללחימה של מוסלמים אחרים
) 25 ,BBCבספטמבר  .(2012במרץ  2013הוא יצא לסוריה דרך לבנון שם הצטרף לצבא סוריה
החופשי ..הוא נהרג באדלב ב 1-בספטמבר  25 ,BBC) 2012בספטמבר .(2012
עצאם סראג' אלנצרה  -מאזור אלעאמריה ,אלכסנדריה .נהרג בלחימה בשורות ג'בהת אלנצרה
)(youtube.com
אנס אלמצרי המכונה אבו מאלכ  -נהרג ב 8-בספטמבר  2012בירי רקטה באדלב .לפני הגעתו לסוריה,
נלחם אלמצרי לצד ארגון אלקאעדה בתימן במסגרת ארגון אנצאר אלשריעה ) ,Flash-intel.comיוני
.(2013
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מימין :עצאם סראג' אלנצרה ) .(youtube.comמשמאל :אנאס אלמצרי )אבו מאלכ( ) Convoy of Martyrs in the
(Levant June 2013

אחמד  -בן  . 22סלפי עובד משרה חלקית בחברת סטארט אפ .הוא יצא לסוריה ,שם שהה שישה
שבועות ונלחם לצד כוחות המורדים .לדבריו ,הוא נסע על חשבונו ללא תמיכה כלשהיא .לאחר מספר ימי
אימון ,הוא הוצב כאחראי תקשורת של היחידה שלו והיה אחראי על תיעוד הלחימה בוידיאו ותמונות
) 15 ,www.acus.orgבנובמבר .(2012
בלאל פרג'  -על פי העדויות הוא היה צעיר מבריק ,שלמד באחד מבתי הספר המובילים ללימודים
אסלאמיים והייתה לו עבודה מובטחת במדינות המפרץ .אולם הוא התנדב ללחימה בסוריה ונהרג
)וושינגטון פוסט 21 ,ביוני .(2013
מחמד עבד אלח'אלק המכונה אבו יחיא אלמצרי  -מהנדס במקצועו .נהרג באזור הכפרי של חלב ב29-
במרץ  .2013על פי הדיווחים ,הוא מילא תפקיד מפתח במספר קרבות לצד ג'בהת אלנצרה ותומכיה
בצפון מערב המדינה ) ,Flash-intel.comיוני .(2013
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מחמד עבד אלח'אלק )Convoy of Martyrs in the Levant June 2013
(centerfordocumentation.com

אבו ראמי  -בן  .37אב לשני ילדים .סיים לימודי הלכה אסלאמית )שריעה( .הוא יצא לסוריה וחזר ממנה
למצרים ארבע פעמים .כמו לוחמים רבים אחרים הוא נכנס לסוריה דרך תורכיה )אלמוניטור  17באפריל
.(2013
חד'יפה עבד אלבאסט  -לחם בשורות ג'בהת אלנצרה .נהרג בלחימה עם הצבא הסורי בפריפריית חמאה
ב 28-בדצמבר .(centerfordocumentation.com) 2012

חד'יפה עבד אלבאסט )(centerfordocumentation.com

צהיב מחמד עבד אלרזאק )אבו יחיא אלמצרי( – מוצאו מסוהאג' .נהרג בחלב ב 17-באוקטובר .2013
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אבו אלקעקאע אלמצרי – נהרג בכלא בחלב ב 17-באוקטובר .2013
אחמד אלכומי )אבו מסלם אלמצרי( – נהרג בדמשק ב 22-בנובמבר .2013
אחמד אלחושי )אבו אלבראא' אלמצרי( – מוצאו מדמנהור .נהרג בכלא בחלב ב 15-באוקטובר .2013
עבד אלרחמן )אבו עוף אלמצרי( – נהרג בכלא בחלב ב 15-באוקטובר .2013
חסן טנטאוי )אבו חפצה אלדמנהורי( – מוצאו מדמנהור .נהרג בכלא בחלב ב 16-באוקטובר .2013
פואד מחמד פואד )אבו חמזה אלמצרי( – מוצאו מג'יזה .נהרג באדלב ב 14-באוגוסט .2013
חט' אלקואסמה )אבו דג'אנה אלמצרי( – מוצאו מסוהאג' .נהרג בחמץ ב 11-באוגוסט .2013

מימין :פואד מחמד פואד )דף פייסבוק( .משמאל :חט' אלקואסמה ).(www.vdc-sy.inf

מחמד אחמד עבד אלרחים אלשרקאוי )אבו אלבראא' אלמצרי( – נהרג בלאד'קיה בשנת .2013
אבו עבד אלרחמן אלמצרי – מוצאו מאלקליוביה .נהרג בחסכה ב 15-באוקטובר .2013
מחמד אחמד אבראהים אסמאעיל )אבו עמר אלאזהרי( – מוצאו מאלקליוביה .נהרג ביוני .2013
עבדאללה נאג'י חסין אלעדוי – מוצאו מאלקליוביה .נהרג בחלב ב 10-באוגוסט .2013
בלאל נעמאן אלביומי )אבו חד'יפה אלמצרי( – מוצאו מדמיאט .נהרג בחלב ב 2-ביוני .2013
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מחמד רג'ב )אבו אלוליד אלמצרי( – מוצאו מאבו כביר .נהרג בחלב ב 20-ביוני .2013
מחמד חסני )אבו הרירה אלמצרי( – נהרג בחמאה ב 27-ביוני .2013
אבו איוב אלמצרי – נהרג בלאד'קיה ב 20-במאי .2013
מחמד עבד אלעזיז רשאד אלשרקאוי )אבו מצעב( – מוצאו מכפר אלזיאת .נהרג ב 20במאי .2013
מחמוד עבד אלרחים )אבו חמזה אלסכנדראני( – מוצאו מאלכסנדריה .נהרג ב 28 -במאי .2013
מחמוד עבד אלמנתקם אלעסכרי )אבו איוב( – מוצאו מכפר אלחות .נהרג בדמשק ב 28-באפריל .2013
עבד אלרחמן אלחסיני )אבו חמזה( – מוצאו מקהיר .נהרג בחלב ב 29-באפריל .2013

מימין :מחמוד עבד אלמתנקם אלעסכרי )אבו איוב( )  .(/http://alplatformmedia.comמשמאל :עבד אלרחמן אלחסיני
)אבו חמזה( )(/http://alkhabar-ts.com

רצ'א מחמוד )אבו חביב(  -מוצאו מקהיר .נהרג ב 29-באפריל .2013
בלאד פרג'אללה )אבו מג'אהד אלמצרי( – מוצאו מקהיר .נהרג בחלב ב 23-באפריל .2013
וליד אחמד עבד אלסלאם אלסרסאוי )אבו אסאמה אלמצרי(– מוצאו מאלבחירה .בן  ,35נשוי ואב לשני
בנים .בעל תואר ראשון באנגלית מאוניברסיטת אלכסנדריה .נלחם בלוב נגד מעמר קד'אפי .נלחם בסוריה
במסגרת ארגוני הג'האד העולמי .נהרג בחלב ב 27-באפריל .2013
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מימין :בלאד פרג'אללה ) .(/http://www.alkhabar-ts.comמשמאל :וליד אחמד עבד אלסלאם אלסרסאוי
)(/http://mho12abdo.blogspot.co.il

אלשיח' אחמד לטפי )אבו יחיא אלמצרי( – מוצאו מאלכסנדריה .נהרג בחלב ב 26-באפריל .2013
מחמד עבד אלח'אלק )אבו יחיא אלמצרי( – מוצאו מאלעבור .נשוי ואב לארבעה ילדים .בעל תואר
ראשון בבקרת איכות .עבד בחברת מזגנים .היה פעיל במצרים בשורות הסלפים .שהה כשישה חודשים
בסוריה .נלחם בשורות ג'בהת אלנצרה .נהרג בחמאה מירי צלף בעת שהיה בדרכו לתפילה ב 29-במרץ
.2013
מג'די בדר סעדאללה )אבו עבד אלרחמן( – מוצאו מאלביד'א .נהרג בחלב במערכה בח'אן טומאן במרץ
.2013

מימין :מחמד עבד אלח'אלק ) .(/http://syriasy.blogspot.co.ilמשמאל :מג'די בדר סעדאללה
).(/http://www.alkhabar-ts.com

אחמד עבדאללה– נהרג באדלב במהלך שנת .2013
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מחמד עבד אלמג'יד מחמד עלי מחרז – מקהיר .בן  26נשוי ואב לילדה .בעל תואר ראשון במשפטים.
עבד כעורך דין במשרד פרטי בקהיר .נהרג מירי צלף בחלב כשבועיים לאחר שהגיע ,ב 12-בפברואר
 .2013בתקשורת המצרית פורסמה תמונתו נושק את ידה של אמו בנמל התעופה לפני שטס לסוריה .כמו
כן הופצו מספר סרטים ביוטיוב של לוחמים מצריים ובאחד מהם הוא נראה נושא מטול רקטות.

מימין :אחמד עבדאללה ) .(/http://www.alkhabar-ts.comמשמאל :מחמד עבד אלמג'יד מחמד עלי מחרז ,נפרד
מאימו ).(/http://syriasy.blogspot.co.il

מחמד זכריא אסמאעיל – מוצאו מאלדקהליה .נהרג ב 10-בפברואר .2013
מחמד אבראהים מדכור – מוצאו מאלכסנדריה .נלחם בשורות אחד מארגוני הג'האד בסוריה .נהרג
באדלב ב 15-בפברואר .2013

מחמד אבראהים מדכור )(/http://alplatformmedia.com
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אבו דג'אנה אלמצרי – נלחם בשורות אחד מארגוני הג'האד העולמי .נהרג באדלב ב 10-בדצמבר .2012
עצאם סרוג' )אבו מג'אהד אלמצרי( – מוצאו מאלכסנדריה .נהרג ב 27-בינואר .2013
צאלח ח'ליפה )אנואר אלמצרי( – מוצאו מעין שמס .נהרג בינואר .2013
מצטפא מחמוד פודה )אבו עאישה( – מוצאו מהכפר אלבטיח' במחוז דמיאט .בן  35אב לשתי בנות.
היה כלוא בעבר במצרים )שנת  ,(2007נהרג באדלב ב 22-באוגוסט .2012

מימין :צאלח ח'ליפה )אנור אלמצרי( ) .(/http://alplatformmedia.comמשמאל :מצטפא מחמוד פודה
)(/http://syriasy.blogspot.co.il

 .49אבו מרים )אבו בכר אבראהים מוסי( – מוצאו מאלפיום .נהרג בחלב ב 10-בספטמבר .2012

אבו מרים אבו בכר אבראהים מוסי פייסבוק(.

אחמד רפעת )אבו אלברא'א אלמצרי( – מוצאו מכפר אלשיח' .נהרג באדלב ב 6-ביולי .2012
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יאסר עבד אלראזק כאמל אבראהים – מוצאו מאלכסנדריה .נהרג ב 22-ביולי .2012
מחמד אבראהים אלשיח' – מוצאו מאלסעיד .נהרג ב 24-ביולי .2012
עיד צלאח עיד – נהרג במרץ .2012

עמדת השלטונות
 .50מצרים לא הגיבה רשמית לידיעות ,שפורסמו במהלך ספטמבר  ,2012על הצטרפות אזרחים מצריים
ללחימה בסוריה .עם זאת ,כמה מנהיגים בתנועת האחים המוסלמים הביעו התנגדות לקריאה של קבוצות
מוסלמיות לשלוח לוחמים מצריים לסוריה )אלמצרי אליום 11 ,בספטמבר .(2012
 .51ביולי  ,2013בתגובה לשאלת כתב  APבנוגע לעמדת המדינה לגבי אזרחים היוצאים לסוריה להילחם
לצד המורדים ,אמר בכיר בנשיאות מצרים ,שאזרחי מצרים חופשיים להצטרף ללחימה בסוריה והם לא
יועמדו למשפט על כך עם שובם .לדבריו ,המצרים אינם רואים בהם איום .הוא לא ידע להעריך כמה
מצרים נמצאים בסוריה ) 13 ,new.yahoo.comביולי  .(2013עם זאת דומה ,כי לאחר הדחת מורסי
ומסע הרדיפות אחר האחים המוסלמים השתנתה עמדת השלטונות המצרים .בתחילת פברואר 2014
הביעו פקידים מצרים דאגה מפני הבעתם של ג'האדיסטים מחו"ל על מנת ליטול חלק במרידה נגד
השלטונות המצרים ) 13 ,The Long War Journalבאפריל .(2014

מעורבות "בוגרי סוריה" בפיגועי טרור במצרים
 .52בחודשים הראשונים של  2014הצטברו עדויות ,לפיהן כמה מ"בוגרי" הלחימה בסוריה נוטלים חלק
פעיל במסע הטרור המתנהל נגד המשטר הנוכחי ,חלקם בשורות ארגון הטרור אנצאר בית אלמקדס.
 .53ב 13-באפריל  2014דיווחה סוכנות הידיעות המזרח תיכונית המצרית ,כי השלטונות המצרים עצרו
פעיל ,אשר חזר מסוריה בשם ואא'ל אחמד עבד אלפתאח .הפעיל ,שבעבר עבד בחברת הנפט
)המצרית( ,נלחם בסוריה בשורות ג'בהת אלנצרה ,שלוחת אלקאעדה בסוריה .הוא נעצר בחשד של
תכנון פעולות טרור בתוך שטח מצרים .על פי התקשורת המצרית הוא יצא לסוריה לפני כשנתיים ונכנס
אליה דרך שטח תורכיה ) 13 ,The Long War Journalבאפריל  ;2014אלשרק אלאוסט 13 ,באפריל
.(2014
 .54קודם לכן ,ב 10-במרץ  ,2014הודיע משרד הפנים המצרי על מעצרו של מחמד דרא אחמד
אלטליאוי ,שלחם בסוריה וחזר למצרים .על פי ההודעה הוא היה מעורב בפיגוע ,בינואר  ,2014שכוון נגד
מנהלת הביטחון בקהיר ) 13 ,The Long War Journal) (Ciaro Security Directorateבאפריל
 .(2014ב 10-במרץ  2014פורסם ביוטיוב קלטת וידאו בה ,סיפר מחמד דרא אלטליאוי את קורותיו
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במצרים לאחר שובו מסוריה .לדבריו הוא חזר למצרים במרץ  2013על מנת לבצע "משהו" )קרי ,פיגוע
חבלני( .לדבריו בתחילה הוא רצה לבצע פעולה נגד ישראל בגבול המצרי-ישראלי בסיני אך הדבר לא
הסתייע .לאחר מכן הוא יצר קשר עם אדם בשם "סעיד" ,שהורה לו להשיג נשק ,ונתן לו לשם כך כסף,
שמקורו באחים המסלמים" .סעיד" הכיר לו אדם שהשתייך לאנצאר בית אלמקדס ,אשר חזר גם הוא
מסוריה ואדם נוסף ,שהעביר לרשותו מטען חבלה .אלטליאוי הוסיף ,כי כוונתו היתה לפגוע בשוטרים
מצרים ,שיצאו ממקום הפיגוע .בעת הניסיון לעוצרו הוא נפגע מאש כוחות הביטחון המצרים לאחר שירה
לעברם.

מחמד דרא אלטליאוי לצד הנשק שהשיג לצורך ביצוע פעילות חבלנית נגד ישראל בסיני )יוטיוב(.

מחמד דרא אלטליאוי מספר את סיפורו למצלמה )יוטיוב(.

 .55אזרח מצרי נוסף ,שחזר מסוריה על מנת להלחם נגד המשטר המצרי ,הינו סעיד אלשחאת מחמד
עבדאללה )אבו ארסלאן( .בעקבות השתתפותו בהפגנות נגד משטר מבארכ הוא ברח לסוריה והשתתף
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בה בלחימה נגד המשטר הסורי ,כנראה בשורות אחד הארגונים הג'האדיסטים .הוא שהה בסוריה עד
להדחת מרסי ושב למצרים כדי להילחם נגד המשטר החדש .הוא נהרג ב 19-בדצמבר  2013כשאנשי
מערכת הביטחון המצרית ניסו לעוצרו ,כאשר הפעיל חגורת נפץ שהיתה על גופו .כתוצאה מההתפוצצות
נהרג איש ביטחון מצרי.(ict.org.il ;copts-united.com ;dawaalhaq.com) .

"בוגר סוריה" :סעיד אלשחאת מחמד עבדאללה ).(copt-united.com

"בוגרי סוריה" בשרות ארגון הטרור אנצאר בית אלמקדס
 .56אנצאר בית אלמקדס ,המזוהה עם הג'האד העולמי ,ששמו הוזכר בעדותו של אלטליאוי ,הינו ארגון
טרור המוביל במערכת הטרור המתקיימת עתה נגד המשטר המצרי ,בסיני ובמקומות נוספים במצרים.
הארגון גם ביצע מספר פיגועים נגד ישראל משטח סיני .ארגון זה הוציא ב 23-בספטמבר  2013גילוי דעת
בו אישר ,כי שניים מפעיליו שנהרגו ,לחמו בסוריה לפני ששבו למצרים .השניים הם פהמי עבד אלראוף
מחמד )אבו דג'אנה( וסמיר עבד אלחכים )אבו אלבראא'( .כמו כן דווח על שני פעילים נוספים של
הארגון ,שנלחמו בסוריה )ראו להלן(.
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"בוגר סוריה" :פהמי עבד אלראוף מחמד ).(aviation-arab.net

"בוגר סוריה" :סמיר עבד אלחכים ).(aviation-arab.net

 .57בנוסף לשניים הללו ,נמסר על שני פעילים נוספים מארגון אנצאר בית אלמקדס ,אשר נלחמו בסוריה
ושבו למצרים :ואא'ל עבד אלפתאח ,שנעצר במצרים בחשד של תכנון פעולות טרור )כפי שפורט לעיל(;
ווליד בדר ,מחבל מתאבד ,שביצע את נסיון ההתנקשות בחייו של שר הפנים המצרי מחמד אבראהים
בעיר נצר ) 5בספטמבר .(2013
 .58וליד בדר שרת כקצין בצבא מצרים בדרגת רב-סרן .הוא לחם באפגניסטאן ובעיראק .נעצר ושהה
בכלא במשך שנה באיראן .לאחר-מכן שב למצרים )יוטיוב( .על-פי מקור ביטחוני מצרי ,בדר פוטר מהצבא
המצרי ב 2005-בעקבות העדרויות תכופות מהעבודה .על-פי גרסה אחרת הוא פוטר מהצבא בשל קרבתו
לגורמים אסלאמיים )יוטיוב( .הוא עבר משבר נפשי ,שבעקבותיו פנה לדת .וליד בדר נסע לסוריה כדי
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להשתתף בג'האד .מסוריה הוא חזר למצרים והיה מעורב בנסיון ההתנקשות )הכושל( בחיי שר הפנים
המצרי.

המחבל המתאבד וליד בדר ,במדי צבא מצרים .למעלה מימין :הלוגו של ארגון אנצאר בית אלמקדס )יוטיוב(.

פיגוע התאבדות בשיירת שר הפנים המצרי ,שנכשל ) 5בספטבר  (2013למעלה מימין :הלוגו של ארגון אנצאר בית
אלמקדס )יוטיוב(.
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סעודיה
מאפיינים כלליים
 .59בסוריה פועלת קבוצה גדולה של מתנדבים סעודים ,שמספרם מוערך על ידנו בקרוב לאלף .על
פי מספר ידיעות ,נאמד מספרם בכמה אלפים .אולם אנו סבורים ,כי אומדן זה הינו מוגזם .10בתחילת
פברואר  2014פרסם מלך סעודיה ,עבדאללה בן עבד אלעזיז ,צו האוסר על אזרחים סעודים ליטול חלק
במלחמות ועימותים זרים .הוא גם קרא לכל אלה הנלחמים מחוץ לסעודיה לשוב מייד לארצם .באותה
עת העריך שר הפנים של סעודיה ,כי כ 1,000-סעודים נלחמים בסוריה ) 4 ,www.ft.comבפברואר
 .(2014להערכתנו מרבית המתנדבים הסעודים בסוריה משרתים בג'בהת אלנצרה ובמדינה האסלאמית
בעיראק ובאלשאם.
 .60ביוני  2013הוחזרו לסעודיה גופותיהם של שבעים לוחמים ,ביניהם שלוש נשים ,שנהרגו
בסוריה .הגופות הגיעו לסעודיה דרך תורכיה .סעודיה שלחה מספר דיפלומטים לתורכיה כדי לסייע
בהעברת הגופות 16 ,Press TV) .ביוני  .(2013אולם ,דומה כי מספרם הכולל של ההרוגים הסעודים
גבוה בהרבה :על פי אתר המתעד את הרוגי מלחמת האזרחים ,נהרגו במהלך הלחימה  223סעודים,
מספר גבוה המהווה אינדיקציות למספרם הגדול של המתנדבים הסעודים.
 .61מרבית המתנדבים הסעודים מגיעים לסוריה דרך תורכיה ,לשם הם מגיעים בטיסה משדה תעופה
ריאד .מיעוטם עושים דרכם לסוריה בדרך היבשה ,דרך ירדן )בעיקר כאלה החוששים לצאת מסעודיה
באופן גלוי בדרך האוויר(.
 .62המתנדבים היוצאים לסוריה באים מכל חלקי הממלכה .בולט חלקם של המתנדבים מהמחוז הסוני
אלקצים שבמרכז סעודיה ובעיקר מבירת המחוז ברידה .במחוז זה התקיימו בעבר גילויי מחאה נגד
המשטר הסעודי .אזור נוסף שבו בולט חלקם של המתנדבים הג'האדיסטים הינו אלג'וף ,שבקרבת הגבול
עם ירדן .נראה לנו ,כי מרבית המתנדבים מסעודיה מצטרפים לג'בהת אלנצרה ולקבוצות סלפיות
ג'האדיסטיות אחרות .מרביתם חסרי ניסיון קרבי אולם יש בקרבם גם בעלי ניסיון צבאי-טרוריסטי )"בוגרי
אפגניסטאן" ו"בוגרי עיראק"( .בקרב המתנדבים הסעודים בולט שיעורם של אלו ,הנוצלו ע"י ג'בהת
אלנצרה והמדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם לביצוע פיגועי התאבדות נגד המשטר הסורי )ראו
להלן(.
 .63סלימאן סעוד צבחי ) (Suliman Saud Subai'iהינו פעיל מסעודיה ,בן  ,25שלחם בשורות ארגון
המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם .הוא נעצר עם שובו לסעודיה ,שוחרר והתראיין בתוכנית ששודרה
ב 5-במרץ  2014בערוץ הטלוויזיה הסעודי .הוא סיפר ,כי רוב מנהיגי הארגון הם עיראקים וסעודים וכי
הם פועלים לגייס בני נוער סעודים כדי להלחם בסוריה .לדבריו ,הוא התבקש פעמים רבות להקליט סרט

10

במספר דיווחים הוערך מספרם של המתנדבים הסעודים בכ 15%-מכלל המתנדבים הערביים ) ,Flash-intel.comיוני
 ;2013אלעהד ,אתר החדשות של חזבאללה  1בדצמבר " .(2013מקורות סעודים" העריכו שמספר הלוחמים הסעודים בסוריה
נע בין  1500ל) 2000-אלקדס אלערבי 19 ,באפריל .(2014
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וידאו בו הוא קורא לצעירים מסעודיה לבוא להלחם בסוריה אבל ,לטענתו ,הוא סירב .עוד סיפר ,כי
הצעירים הסעודים בסוריה מעורבים בלחימה ,לעיתים קרובות בקו החזית )אלמוניטור 6 ,במרץ .(2014

מידע אודות מתנדבים סעודים
מתנדבים סעודים ,שביצעו פיגועי התאבדות

11

יוסף מחמד אלנאצר – ביצע פיגוע התאבדות בעיר אלנבכ ,שבפריפריית דמשק ,ב 29 -באוגוסט .2013

יוסף מדאללה אלרוילי – ביצע פיגוע התאבדות בחלב ב 7 -באוגוסט .2013

מעאצ' עבד אלרחים  -מהעיר ברידה ,ביצע פיגוע התאבדות במהלך כיבוש שדה התעופה הצבאי מנע',
שבפריפריית חלב 5 ,באוגוסט .2013

מנצור אלח'אלדי המכונה עבד אללה עמר פרחאן – מאזור אלג'וף ,ביצע פיגוע התאבדות בפריפריית
אדלב 30 ,ביולי .2013

אלמעתצם באללה עאיצ' אלקטים אלקחטאני – נלחם בשורות ג'בהת אלנצרה .ביצע פיגוע התאבדות
באמצעות משאית תופת במהלך תקיפת מחסום של הצבא הסורי בדרעא 27 ,ביוני .2013

עלי אלמאנעי' המכונה אבו חמזה אלקרשי – מהעיר דמאם ,ביצע פיגוע התאבדות בשורות ג'בהת
אלנצרה נגד מחסום של הצבא הסורי בחמאה 18 ,ביוני .2013

אברהים מחמד אלפעים  -מהעיר ברידה ,ביצע פיגוע התאבדות באמצעות משאית תופת ב 13 -ביוני
 2013במהלך תקיפת במחסום של הצבא הסורי באזור חמץ.

עבד אלוהאב בן עאטף אלזהראני המכונה אבו מחג'וב אלאזדיף – ביצע פיגוע התאבדות בשורות
ג'בהת אלנצרה בפברואר  2013באזור חמץ.

11

פרטים אודות פגועי ההתאבדות המבוצעים ע"י הארגונים הג'האדיסטים ,ומקומם של המתנדבים הזרים בהם ,ראו לקט
מידע מה 11-בפברואר " :2014הפעלת מחבלים מתאבדים :דפוס פעולה מוביל במאבק של ג'בהת אלנצרה והמדינה
האסלאמית בעיראק ובאלשאם נגד המשטר הסורי ונגד חזבאללה בלבנון".
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סלימאן בן אבראהים אלהאג'רי המכונה אבו עבד אלג'באר אלנג'די – ביצע פיגוע התאבדות בחמץ
בינואר .2013
ח'צ'ר אלסוד – נמסר ,כי הוא נהרג ב 13-במרץ  2013בפיגוע התאבדות בדמשק בו נהרגו למעלה
מחמישים חיילים סוריים .הוא היה בעל ניסיון צבאי ,שנלחם קודם לכן בעיראק ,בשורות אלקאעדה ,נגד
כוחות ארה"ב ) ,Flash-intel.comיוני .(2013
ח'אלד אלסואדי  -נהרג ב 21-במרץ  2013בדמשק .נלחם בעבר בשורות אלקאעדה בעיראק .נלחם
במזרח סוריה ומשם הגיע לדמשק .בפעילות האחרונה שלו הוא נטל חלק בפיגוע התאבדות בו נהרגו 60-
 50חיילים סורים ).(Convoy of Martyrs in the Levant June 2013

מתנדבים סעודים נוספים
עבד אלעזיז אלג'ע'ימאן המכונה עבד אלמלכ אלאחסאני  -ב 24-בנובמבר  2012הודיעו מקורות מקרב
המורדים בסוריה על מותו באדלב בעת שנלחם בשורות ג'בהת אלנצרה .הוא היה פרופסור ללימודי
השריעה באוניברסיטת המלך פיצל .לאחר אירועי ה 11-בספטמבר הוא נמלט .בשנת  2002נתפס על ידי
הסורים ונכלא למשך שלוש שנים .לדברי חבריו ,הוא לחם לפחות בשלוש זירות לחימה אסלאמיות
בשורות ארגונים ג'האדיסטים :בוסניה הרצגובינה ,קשמיר ואפגניסטאן.(Flash-intel.com) .

מימין :עבד אלעזיז אלג'ע'ימאן .משמאל :ח'אלד אלסואדי )(Convoy of Martyrs in the Levant ,June 2013
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מחמד אלטלק  -בן  .22נעצר ונמצא אשם בהשתתפות בהפגנה בעיר ברידה יחד עם קבוצה של 19
צעירים .לדברי אביו ,לאחר שהשופט דחה את השמעת גזר דינם ,הוא קרא לנאשמים לחדרו הפרטי ונתן
להם הרצאה ארוכה על הצורך להלחם בשיעים בסוריה .תוך מספר שבועות 11 ,מתוך  19הצעירים עזבו
את סעודיה והצטרפו למורדים .הקבוצה הגיעה לסוריה דרך ירדן ,שכן אנשיה לא יכלו לקבל אשרות
נוסעים רגילות ולטוס כתיירים דרך תורכיה .בדצמבר  2012נהרג מחמד אלטלק זמן קצר לאחר הגיעו
לסוריה .אביו הגיש תלונה רשמית נגד השופט ,אבל לדבריו היא נדחתה ) 13 ,www.npr.orgבמרץ
 ;2013אלספיר 3 ,בדצמבר .(2013
עבד אלעזיז אלסביעי המכונה עבד אלחכים אלמוחד – סעודי שהצטרף לשורות ג'בהת אלנצרה .יצא
לסוריה ,למרות ששלטונות סעודיה אסרו עליו לצאת בשל הסתה להפגנה בעיר ברידה .עם הגיעו לסוריה
הוא הפך למתאם גיוס הסעודים לפעולות ג'האד בסוריה )אלספיר 3 ,בדצמבר  .(2013נהרג בספטמבר
 2013באזור דמשק .אחיו ,סלימאן אלסביעי ,התגייס ללוחמי הג'האד בסוריה לאחר מות האח.
מעאד' אלמעתק – בן ) 17אלספיר 3 ,בדצמבר .(2013
עקל עבדאללה עקל  -פעיל ג'בהת אלנצרה .נהרג מאש הצבא הסורי ב 14-ביוני  2013במהלך לחימה
בפריפריה של חלב ).(http://www.documents.sy
עאיצ' אל קטים אלקחטאני  -פעיל ג'בהת אלנצרה )

.(http://www.documents.sy

מימין :עקל עבדאללה עקל )( http://www.documents.syמשמאל :עאיצ' אל קטים אלקחטאני על רקע דגל ג'בהת
אלנצרה ) (http://www.documents.sy

מופק אלעמראני  -נהרג במסגרת פעילותו בשורות ג'בהת אלנצרה על-ידי הצבא הסורי באזור חמץ ב-
 20ביולי ) 2013אתר המרכז הסורי לתיעוד .( http://centerfordocumentation.com
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ערמאן אלשיבאני  -פעיל ג'בהת אלנצרה .נהרג בפריפריית דמשק במהלך עימותים עם הצבא הסורי ב-
 17ביוני .(http://centerfordocumentation.com) 2013

מימין :מופק אלעמראני ,משמאל :ערמאן אלשיבאני ).(http://centerfordocumentation.com

אמג'ד

אלעתיבי

-

ג'בהת

פעיל

אלנצרה.

נהרג

באלקציר

ב22-

באפריל

2013

).(http://centerfordocumentation.com
פהד ת'אמר אלמטירי  -פעיל ג'בהת אלנצרה ,נהרג באפריל .(http://www.youtube.com) 2012
עיסא

אלקרשי

–

לחם

בשורות

ג'בהת

אלנצרה.

נהרג

בסוריה

באוגוסט

2012

).(http://alplatformmedia.com

מימין :פהד ת'אמר אלמטירי ) .(http://www.youtube.comמשמאל :עיסא אלקרשי
)(http://alplatformmedia.com

013-14

72

מחמד דואס אלרחיל אלשמרי המכונה אבו דואס  -נהרג ב 13-במרץ  2013כאשר לחם בשורות ג'בהת
אלנצרה ).( saqeralasad2.wordpress.com
מחמד סעד אלזוין )אבו חאתם אלג'זראוי( – מוצאו מאלוג'ה .נהרג בדיר אלזור ב 12-בדצמבר .2013
עבדאללה סלימאן אלצבאח )אבו עלי אלקצימי( – מוצאו מאלקצים .לחם ככל הנראה בשורות ארגון
המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם .היה מבוקש על ידי האינטרפול ושלטונות סעודיה .נהרג בשדה
התעופה של חלב ב 19-בינואר .2014

מימין :מחמד סעד אלזוין ) .(/http://documents.syמשמאל :עבדאללה סלימאן אלצבאח
)(/http://www.slabnews.com

אחמד אלצאיג' )אבו אלעז אלג'זראוי( – מוצאו מברידה .נהרג בחלב ב 2-בדצמבר .2013

עטיה מפצ'י אלענזי )סלאם אלרימי( – מוצאו מחפר אלבטן .נלחם בשורות ג'בהת אלנצרה .נהרג
במהלך עימותים בין ג'בהת אלנצרה לבין ארגון המדינה האסלאמית ברקה ב 5-בדצמבר .2013
אחמד אלמניעי )אבו צלאח אלקצימי( – מוצאו מאלקצים .נלחם בשורות ארגון המדינה האסלאמית.
נהרג באלקאמשלי בצפון מזרח סוריה ב 6-בדצמבר .2013
עזאם אלע'אמדי )אבו אלוליד אלע'אמדי( – מוצאו מאלדמאם ,נולד בסעודיה בשנת  .1967בשנת
 1988נסע לאפגניסטן שם נלחם עד שנת  .1993משם עבר לטג'יקיסטאן ומשם עבר בשנת 1995
לצ'צ'ניה שם תפס עמדת פיקוד .בצ'צ'ניה נשא אישה ונולדו לו שני ילדים .הוא נהרג בחלב ב 24-בנובמבר
.2013
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מימין :אחמד אלמניעי ) .(/http://www.lebanon-daily.comמשמאל :עזאם אלע'אמדי
).(/http://alplatformmedia.com

מאלכ אלחסין )אבו סלמה( – מוצאו מאלקצים .נהרג בחלב ב 28-בנובמבר .2013
ח'אלד עבדאללה נאצר אלקרני )אבו עבדאללה אלמהאג'ר( – מוצאו מטאיף .נהרג בחלב ב28-
בנובמבר .2013
מחמד מתעב אלג'רד אלחרירי אלשמרי )אבו חפץ אלמהאג'ר( – מוצאו מריאד .נהרג בדמשק ב30-
בנובמבר .2013
פהד חסן פרג' אלציערי )אבו חסן( – מוצאו משוורה .נהרג ב 27-בנובמבר .2013
עיד מנאור אלשמרי )אבו עזאם( – מוצאו מחאיל .נהרג בדיר עטיה באזור דמשק ב 27-בנובמבר .2013
האני עואד אלשמרי )אבו אלבראא'( – מוצאו מחאיל .נהרג בדיר עטיה באזור דמשק ה 27-בנובמבר
.2013
מחמד בן ד'יב אלקחטאני )אבו ד'יב אלקחטאני( – מוצאו מריאד .נהרג בחלב ב 24-בנובמבר .2013
בדר פהד בדר אלפהיד )אבו ג'האד אלנג'די( – מוצאו מברידה .נהרג בחלב ב 24-בנובמבר .2013
עבדאללה סאמי אלפנתוג' )אבו ג'עפר אלנג'די( – מוצאו מריאד .נהרג בדיר עטיה באזור דמשק ב24-
בנובמבר .2013
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אבראהים אלסהלי )אבו פהד( – מוצאו מאלשמסיה .נהרג בחלב ב 24-בנובמבר .2013
אסמאעיל אלמחסן )אבו ח'אלד אלקצימי( – מוצאו מאלקצים .נהרג בחלב ב 24-בנובמבר .2013
חמוד אלחבישי )אבו ספיאן אלמדני(  -מוצאו מהעיר מדינה .נהרג בחסכה ב 23-בנובמבר .2013
עבד אלחכים מחמד אלח'צ'ירי )חמזה אלנג'די( – מוצאו מאלקצים .נהרג בדיר עטיה באזור דמשק ב-
 23בנובמבר .2013
עאיצ' מבארכ אלע'מרי אלשהראני )אבו חנין( – מוצאו מאלג'וף .נהרג בחלב ב 24-בנובמבר .2013
עאדל נאיף אלשמרי )אבו אסאמה( – מוצאו מחאיל .קצין בדרגת רס"ן במשמר הגבול הסעודי .דווח,
כי הוא ערק והצטרף לקבוצות ג'האדיסטיות בסוריה ,הגם שהוא לא הודה בכך )אלספיר 3 ,בדצמבר
 .(2013לחם בשורות ארגון המדינה האסלאמית .נהרג באזור דמשק ב 20-בנובמבר .2013
מטלק בן עבדאללה אלמטלק )אבו עבדאללה( – מוצאו מריאד .נמסר ,כי הוא בנו של מנהיג דתי חשוב
בסעודיה ומרצה באוניברסיטה .נהרג באזור דמשק ב 20-בנובמבר .2013

מימין :עאדל נאיף אלשמרי ) .(/http://www.rafha-news.comמשמאל :מטלק בן עבדאללה אלמטלק
).(/http://shaghor.com

עבד אלרחמן עיד אלעד'יאני אלעתיני )אבו סמיה אלעתיני( – מוצאו מריאד .נהרג בדמשק ב20-
בנובמבר .2013
עבד אלרחים אלח'אתמי )אבו אסאמה(  -מוצאו מג'דה .נהרג בחלב ב 19-בנובמבר .2013
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עבדאללה עמיר ט'אפר אלשהרי  -פעיל בג'בהת אלנצרה .נהרג באדלב ב 14-בינואר .2013

מימין :עבדאללה עמיר ט'אפר אלשהרי ) .(www.alkhabar-tsמשמאל :מחמד דואס אלרחיל אלשמרי )אבו דואס(
)(saqeralasad2.wordpress.com

עבד אלעזיז אלעת'מאן – פעיל בכיר בג'בהת אלנצרה .נהרג בפריפריית דיר אלזור ב 25-באפריל 2013
במהלך קרבות מול הצבא הסורי ) .(http://centerfordocumentation.comהסעודי הוותיק ביותר ,אשר
נלחם בסוריה )הגיע בתחילת .(2012
אחמד בן מפצ'י אלצקרי  -פעיל ג'בהת אלנצרה .נהרג בפברואר  2013בפריפריית אדלב
).(http://centerfordocumentation.com

מימין :עבד אלעזיז אלעת'מאן  .משמאל :אחמד בן מפצ'י אלצקרי )(http://centerfordocumentation.com
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אבו מאלכ אלשהרי – כונה גם בן לאדן הסורי בשל דמיונו לאסאמה בן לאדן .פעיל אלקאעדה ,לחם בעבר
באפגניסטאן והצטרף ללחימה בסוריה בשורות ארגון המדינה האסלאמית .נהרג בפריפריית לאד'קיה ב9-
באוגוסט .(www.alfwasel-sy.com) 2013

אבו מאלכ אלשהרי )(/http://www.alfwasel-sy.com

עאיד בן מתעב אלעתיבי  -פעיל ג'בהת אלנצרה .לחם בעבר באפגניסטאן בשורות
אלקאעדה.

נהרג

בפברואר

2013

מאש

הצבא

הסורי,

לא

ארגון
ידוע

היכן

).(http://centerfordocumentation.com

מימין :אבו מאלכ אלשהרי ) .( http://centerfordocumentation.comמשמאל :עאיד בן מתעב אלעתיבי
).(http://centerfordocumentation.com
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עבד אלאלאה אלהדיב – מוצאו מריאד .פעיל בג'בהת אלנצרה .נהרג בסוריה ב 1-בינואר 2013
).(http://www.youtube.com

מימין :אמג'ד אלעתיבי ) .(http://centerfordocumentation.comמשמאל :עבד אלאלאה אלהדיב על רקע סמל
אלקאעדה ).(http://www.youtube.com

שיח' עבדאללה אלמחסני – מטיף אסלאמיסטי ,שהצטרף לשורות המורדים בסוף ) 2013אלספיר3 ,
בדצמבר .(2013
מטלק אלמטלק – נהרג בלחימה בסוריה .בנו של קצין סעודי בדרגת אלוף )לואא'( .תומך מוצהר של
לוחמי הג'האד בסוריה החל משנת ) 2012אלספיר 3 ,בדצמבר .(2013

עמדת השלטונות
 .64סעודיה מקיימת קשרים הדוקים עם צבא סוריה החופשי ועם ארגונים בעלי אופי אסלאמי בקרב
קבוצות המורדים .היא פעילה מאוד בהענקת סיוע למורדים בכסף ,נשק ,מתנדבים ותמיכה פוליטית.
בשורש המדיניות הסעודית עומד מכלול רחב של שיקולים ואינטרסים :הסעודים עוינים את המשטר
הסורי העלוי ורואים בלחימה בסוריה זירת מאבק מרכזית בין הסונה לשיעה .הם גם רואים בסוריה זירה
חשובה לבלימת שאיפותיה של איראן – התומכת המרכזית במשטר אסד  -להגמוניה אזורית .אולם
המתנדבים הללו עלולים להוות סיכון בטחוני גם עבור המשטר הסעודי ולקרוא תיגר על בית המלוכה
לכשישובו למדינת האם שלהם )כפי שקרה בשנות התשעים של המאה הקודמת בעקבות חזרתם של
מתנדבים סעודים ,שנטלו חלק בלחימה באפגניסטאן( .אינדיקציה לכך ניתן למצוא בהודעת דובר משרד
הפנים הסעודי על חשיפת התארגנות טרור בסעודיה ,שעמדה בקשר עם גורמים קיצונים בסוריה ובתימן.
ההתארגנות תכננה פעולות טרור נגד מתקנים ממשלתיים ,בכירי ממשל סעודים ויעדים זרים )אתר משרד
הפנים הסעודי 7 ,במאי .(2014
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 .65כפועל יוצא מכך הסעודים מסייעים למורדים ,אך אינם מעוניינים שהסיוע ,שהם מגישים ,יגיע
לארגונים המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי .אולם בפועל לא תמיד ניתן היה לעשות אבחנה
ברורה בין ארגוני המורדים השונים ,כך שצעירים מסעודיה וממדינות ערביות אחרות ,שהצטרפו ללחימה
בסוריה ,מצאו דרכם במקרים רבים לארגונים המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי ,גם אם
מלכתחילה השלטונות הסעודים לא התכוונו לכך.
 .66על רקע זה הואשמה סעודיה לא אחת ,כי היא מעודדת את אזרחיה לצאת ולהלחם בסוריה .סעודיה
מצידה הכחישה את ההאשמות הללו והמנהיגות הדתית והפוליטית שלה קראה מספר פעמים לצעירים
הסעודים להמנע מהצטרפות ללוחמי הג'האד העולמי בסוריה .כך למשל ,הודיע שר הפנים הסעודי במרץ
 ,2013כי כל מי שישוב מסוריה ייענש משום שהמעורבות בסוריה הינה בניגוד לחוק הסעודי
) 26 ,arabnews.com ;digitaljournal.comבמרץ  .12 (2013אולם הצהרות מעין אלו לא בלמו את זרם
המתנדבים הסעודים ,שהצטרפו ללחימה בסוריה.
 .67בסוף  2013ובמחצית השנייה של  2014גברה המודעות הסעודית לצורך להאבק באסלאם
הקיצוני המזוהה עם אלקאעדה והג'האד העולמי .בתוך כך גבר החשש מפני המשמעויות השליליות,
האזוריות והפנים – סעודיות ,שעלולות להיות להתבססות ארגוני אלקאעדה והג'האד העולמי בסוריה.
בדצמבר  2013אושרה ממשלת סעודיה חוק טרור חדש ,שנועד להסדיר את פעילות האכיפה לשם סיכול
טרור וחתרנות .במסגרת זאת החלו השלטונות הסעודים ,בין השאר ,לנקוט בצעדים מעשיים על מנת
לבלום את תופעת הצטרפות אזרחים סעודים לשורות הלוחמים בסוריה .השפעתם של צעדים אלו עדיין
אינה ברורה.
 .68ב 3-בפברואר  2014פרסם מלך סעודיה ,עבדאללה בן עבד אלעזיז ,צו האוסר על אזרחים
סעודים לקחת חלק במלחמות ועימותים זרים בתוקף החוק החדש נגד טרור .הוא גם קרא לכל אלה
הנלחמים מחוץ לסעודיה לשוב מיידית לארצם ) 4 ,www.ft.comבפברואר  .(2014ב 5-בפברואר
 ,2014יומיים לאחר פרסום הצו המלכותי ,דווח שפקידים בכירים סעודים הורו להקל על חזרתם של
הלוחמים מסוריה באמצעות שגרירות סעודיה באנקרה )אלחיאת 5 ,בפברואר  .(2014בעקבות זאת
נמסר ,כי שגרירויות סעודיה בעמאן ,בירות ואנקרה קיבלו הנחיות להקל במידת האפשר על כל סעודי
שרוצה לעזוב את הארגונים החמושים בסוריה )אלקדס אלערבי 19 ,באפריל .(2014

בחריין
מאפיינים כלליים

 12דוגמאות נוספות :עלי אלחכימי ,חבר בכיר במועצה השופטת )גוף דתי ,שמונה על ידי הממשלה( אמר ,בתגובה לקריאה
לג'האד בפורומים באינטרנט ,שהדבר אסור אלא אם הוא מאושר על ידי הרשויות .לדבריו ,גם פעילות של בודדים עשויה
להעמיד את הממשלה במצב מביך .איש דת נוסף ,סראג' אלזהראני ,צוטט בעיתון הסעודי עכאט' באומרו ,כי הוא מתחרט על
כך שהתנדב להלחם באפגניסטאן בשנות השמונים והפציר במשפחות המתנדבים למנוע מבניהן ,לצאת לסוריה )אלקבס11 ,
ביוני  ,2012רויטרס 12 ,בספטמבר  .(2012באפריל  2013הכריז המופתי הגדול של המדינה ,עבד אלעזיז אלשיח' ,שאין כל
הצדקה דתית לג'האד בסוריה ) 25 ,cnsnews.comביוני .(2013
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 .69מספר המתנדבים הבחרינים בסוריה מוערך על ידנו בכמה עשרות .מספר בחריינים נהרגו במהלך
המלחמה .אנשי דת בחרינים והמפלגה הסלפית ג'מעית אלאצאלה אלאסלאמיה מעורבים בגיוס
המתנדבים ,חימושם ,מימונם ,ושיגורם לסוריה .13המתנדבים הבחריינים מגיעים לסוריה דרך תורכיה.
נראה לנו ,שמרביתם מצטרפים לג'בהת אלנצרה ומקצתם לצבא סוריה החופשי ולארגונים בעלי אופי
אסלאמי.
 .70מאז מחצית  2012קיימות אינדיקציות אודות יציאת מתנדבים מבחריין לסוריה  .נאומים המדברים
בשבח ההתנדבות לסוריה הפכו לתופעה נפוצה בקרב מטיפים סלפים .כך למשל ,המטיף הג'האדיסטי
עאדל אלחמד ,שבנו נהרג בסוריה בשורות ג'בהת אלנצרה ,קרא לצעירים לצאת בחופשת הקיץ שלהם
לג'האד בסוריה )אלמוניטור 2 ,ביולי .(2013נמסר ,כי פעילי מפלגת גמעית אלאצאלה אלאסלאמיה
מפעילים פרויקט המשלב הכנה של לוחמים ומשלוחי אמצעי לחימה לסוריה )אלמוניטור 2 ,ביולי .(2013
 .71באוגוסט  2012נכנסו לסוריה דרך תורכיה ארבעה חברי פרלמנט בחריינים מטעם מפלגת
אלאצאלה .הם נפגשו שם עם לוחמים המשתייכים למסגרת צבאית בשם צקור אלשאם והעניקו תמיכה
כספית ל 85-לוחמים .ממשלת בחריין טענה ,שביקורם של חברי הפרלמנט בסוריה נעשה ללא ידיעתה
)אלמוניטור 2 ,ביולי  .(2013במאי  2013נמסר ,שחמישה בחריינים נהרגו בסוריה כולם נלחמו בשורות
ג'בהת אלנצרה .שניים מהם שירתו קודם לכן כקצינים בצבא בחריין ) 5 ,abna.irביוני  ,2013אלמוניטור,
 18ביולי .(2013

סרטון המוקדש לעם הבחרייני כהוקרה על הסיוע ,שהגיש למורדים בסוריה
) 5 ,http://bh-mirror.no-ip.orgביולי .(2013

 .72במאי  2013הודיעה קבוצה חמושה מדיר אלזור על הקמה של מסגרת צבאית בשם "גדוד בחריין
המכובד" .הקבוצה הצהירה שהגדוד נקרא בשם זה בשל התמיכה ,שהוענקה להם ע"י ממשלת בחריין

13

ג'מעית אלאצאלה אלאסלאמיה  -מפלגה סלפית הפועלת לקידום ההלכה האסלמית המקורית ומתנגדת למודרניזציה.
מקיימת קשרים הדוקים עם סעודיה ומיוצגת ע"י ארבעה חברים בפרלמנט הבחרייני .בעבר הביעה המפלגה התנגדות
לאסאמה בן לאדן והאידיאולוגיה שלו .בשנים  2013-2012הודיע שר הפנים הבחרייני על חשיפת תאים סלפים ,שהואשמו
בגיוס תרומות עבור אלקאעדה ואיסוף מידע מודיעיני אודות מטרות בבחריין )אלמוניטור 2 ,ביולי .(2103
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והעם הבחרייני .באוקטובר  2012הועלה ברשת האינטרנט סרטון וידאו בו נראים לוחמים מוסלמים
בסוריה מודים למממן בחרייני ,שלדבריהם סיפק להם נשק נ"מ ,אשר לדבריהם שינה את מאזן הכוחות
) 5 ,bh-mirror.no.ip.orgביולי  .(2013פיצל ע'וריר ,מטיף דת סלפי בבחריין ,הודיע לתומכיו בנאום
שנשא ב 14-ביוני  ,2013כי הוא שלח אמצעי לחימה ותחמושת ללוחמים בסוריה )אלמוניטור 2 ,ביולי
.(2013

משלחת חברי פרלמנט מבחריין נפגשת עם ראשי ג'בהת אלנצרה בסוריה באוגוסט http://bh-mirror.no-) 2012
 5 ,ip.orgביולי .(2013

מידע אודות מתנדבים בחריינים
בכר בן עבד אלעזיז המכונה אבו המאם אלאת'רי – אזרח בחרייני מטיף ומופתי סלפי ג'האדי .אחד
מראשי ארגון המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם .נלחם בעיר חלב .מרבה לפרסם פסקי הלכה
בפורומים ג'האדיסטים באינטרנט ובמרכזם מנבר אלתוחיד ואלג'האד )אלח'אם 28 ,בנובמבר .(2013
בסוף נובמבר  2013הוא יצא בקריאה להישבע אמונים לאבו בכר אלבע'דאדי ,מנהיג ארגון המדינה
האסלאמית ,ועורר בקורת בקרב תומכי מנהיג אלקאעדה ,אימן אלט'ואהרי )התומך בג'בהת אלנצרה(.
מורו הרוחני היה מחמד טאהר אלברקאוי ,המכונה אבו מחמד אלמקדסי ,מטיף ג'האדי פלסטיני ירדני,
שהשפיע רבות על אבו מצעב אלזרקאוי ,מי שהיה עד להריגתו נציג אלקאעדה בעיראק )הגם שלאחרונה
הרבה אלאת'רי להתעמת עימו על רקע המחלוקת בין המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם לבין ג'בהת
אלנצרה( .
עבד אלרחמן עאדל חסן אלחמד )אבו עוף אלבחריני(  -בן  ,19נהרג בלחימה בסוריה ב 26-במאי
 .2013לחם בשורות ג'בהת אלנצרה באלקציר .יצא להלחם בסוריה פעמיים .אביו הוא עאדל חסן
אלחמד ,אימאם ומטיף סלפי בבחריין ,אשר )כפי שצויין לעיל( קרא לצעירים בחרינים לצאת לג'האד
בסוריה ) 30 ,www.dailystar.com.lbבמאי .(2013
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עבד אלרחמן אלעת'מאן )אבו תראב אלמהאג'ר(  -בן  .21לחם בשורות ג'בהת אלנצרה .נהרג ב9-
באוקטובר  2012במהלך עימותים עם צבא סוריה באדלב.
אבראהים מחי אלדין ח'אן )אבו ח'ליל אלבחרייני( – בן  ,22בנו של מחי אלדין ח'אן אבו אלחארת',
המזכיר הכללי של תנועת הצדק הלאומית .יצא לסוריה ושב לאחר מספר חודשים לבחרין .מאוחר יותר
נסע שוב ולאחר כחודש נהרג באזור אדלב יחד עם ארבעה מחבריו ב 4-בספטמבר .2013

מימין :עבד אלרחמן אלעת'מאן המכונה אבו תראב אלמהאג'ר ) .( http://taaj‐a‐k‐bh.comמשמאל :אבראהים מחי
אלדין ח'אן ).(/http://syriasy.blogspot.co.il

עבד אלמנעם עלי  -בחרייני ממוצא סורי .נהרג בסוריה ב 3-ביוני  2013במהלך הקרבות בין כוחות
משטר אסד לג'בהת אלנצרה ) 5 ,abna.irביוני .(2013

מימין :עבד אלמנעם עלי ) 5 ,http://abna.irביוני  .(2013משמאל :עבד אלרחמן עאדל חסן אלחמד על רקע דגל
אלקאעדה )(http://www.almanar.com.lb
013-14

82

עמדת השלטונות
 .73לאחר שנודע דבר מותם של מתנדבים בחריינים בסוריה ,הזהיר שר הפנים הבחרייני את אזרחי
המדינה שלא לנסוע להלחם בסוריה .הוא יעץ

לנוער הבחרייני להישאר הרחק מעימותים אזוריים

ובינלאומיים ולהתמקד במימוש עצמי ופיתוח המדינה והחברה .יצויין ,כי החוק הבחרייני אוסר באופן ברור
על יצירת קשר עם קבוצות חמושות והעברת כספים או התערבות בענייני פנים של מדינות אחרות.
 .74בפברואר  2014נמסר ,כי בדומה לשכנתה סעודיה ,פועלים שלטונות בחריין למנוע הצטרפות
אזרחים בחריינים ללחימה בסוריה .במסגרת זו הוצע תיקון לחוק הטרור המטיל עונש של חמש שנות
מאסר על מי שלוחם מחוץ למדינה .במקביל הורה משרד הפנים במדינה לעקוב אחר רשתות חברתיות
העוסקות בגיוס של לוחמים ,כמו גם אחרי תרומות והעברות כספיות הקשורות לארגונים קיצוניים
)אלאח'באר באנגלית  26 ,בפברואר .(2014

כווית
מאפיינים כלליים
 .75על פי מספר דיווחים ,נמצאים בסוריה כמה עשרות מתנדבים כוויתים .למעלה מעשרה מהם נהרגו
במהלך הקרבות .רוב המתנדבים הכוותים הגיעו לסוריה דרך תורכיה.

מידע אודות מתנדבים כוויתים
אבו סולימאן אלכוויתי  -על פי  ,Syria Human Right Watchהוא נהרג במהלך קרב בין כוחות משטר
אסד לבין ג'בהת אלנצרה בשדאדי ,סמוך לגבול הצפון מערבי של סוריה .אנשי צבא סוריה החופשי מסרו,
כי הוא נהרג במהלך תקיפה של מתקן בטחוני של צבא סוריה )15 ,www.arabtimesonline.com
בפברואר .(2013
ח'אלד אלדיהאם  -בן  ,23נהרג במהלך קרב באזור דיר אלזור )15 ,www.arabtimesonline.com
בפברואר .(2013
נאצר פלח ע'צ'יאן אלח'ילאן אלדוסמרי – מאזור פהד .מטיף ,שהיה חבר בפורום תמיכה בסוריה של
שבט דואסר בכווית ועל רקע זה שוכנע לצאת לסוריה .נהרג ב 4-באוגוסט  2013בעת ההתקפה של צבא
סוריה נגד המורדים בלאד'קיה ) 30 ,www.news.kuwaittimes.netבאוקטובר .(2013
מנצור אלאפי אלצקרי אלענזי )אבו עבד אלרחמן( – נהרג בלאד'קיה ב 10-באוגוסט .2013
בדר מחרי אלבד'אלי )אבו איוב אלכוויתי(  -נולד במאי  .1980היה רואה חשבון במקצועו .למד במצרים
חזר לכוית ויצא שוב ללימודים בבריטניה ,משם חזר מוסלמי קיצוני .אחיו עמר מסר ,שהוא יצא לתורכיה
ב 19-בינואר  .2013כמה ימים לפני כן הוא סיפר למשפחתו שהוא מתכנן לצאת להילחם בסוריה .הם ניסו
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לשכנע אותו לתרום כסף אולם הוא התעקש לצאת למרות היותו קצר ראייה ),news.kuwaittimes.net
 29באוגוסט  .(2013לחם בשורות ג'בהת אלנצרה .נהרג בחמאה ב 13-ביוני .2013

מימין :צלאח אלדין חריבי אלענזי )טוויטר( .משמאל :בדר מחרי אלבד'אלי ).(/http://kuwait.tt

מחמד עבדאללה עכשאן אלחביני אלהאדי אלעג'מי – נהרג בחמץ ב 24-בספטמבר .2013
עבד אלהאדי בן פיצל אלעבידי אלקחטאני )אבו פיצל אלכויתי( – נהרג בחלב ב 24-בנובמבר .2013
צלאח אלדין חריבי אלענזי )אבו אסד( – מוצאו מבדון .נהרג ב 14-ביולי .2013
נואף פרחאן מהאוש אלמעדאני לאט'פירי – מוצאו מאלג'הראא' .נהרג בחמץ ב 31-במאי .2013
מחמד עבדאללה אלדוסרי )אבו טלחה אלכויתי( – מוצאו מאבו אלע'אדיה .נהרג בכלא בדמשק במהלך
שנת .2013
סעיד מעדי אלקרקאע אלקחטאני )אבו חצה( – נהרג ברקה ב 12בנובמבר .2012
ח'אלד האדי אלדיחאני אלמטירי )אבו סלימאן אלכויתי( – בן  , 23היה סטודנט .נלחם בשורות ג'בהת
אלנצרה .נהרג באזור דיר אלזור ב 17-בפברואר  .2013אחיו נהרג בעיראק בשנת .2004
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ח'אלד האדי אלדיחאני אלמטירי ).(/http://alplatformmedia.com

פיצל חמד עיאד אלח'יארי אלרשידי )אבו טלחה אלכוויתי(  -מוצאו מאלג'הראא' .נהרג בדרעא ב23-
במרץ .2013
סעוד פאא'ז אלחוילה אלעזמי )אבו מחמד(  -מטיף כוויתי ,שלחם בעבר בבוסניה וצ'צ'ניה .לחם בשורות
ג'בהת אלנצרה .נהרג באזור אדלב ב 23-ביולי .(centerfordocumentation.com) 2013
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סעוד פאא'ז אלחוילה )(centerfordocumentation.com

עמדת השלטונות
 .76כווית תומכת במורדים בסוריה ומאפשרת שיגור מתנדבים והעברת כספים עבורם .ארגוני צדקה
סלפיים ג'האדיים ,אנשי דת ובעלי הון מכווית )כמו גם מסעודיה וקטר( מעורבים בהעברת סיוע למורדים.
להערכתנו חלק מהסיוע מגיע בסופו של דבר לארגונים המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי ,גם אם
לא יועד אליהם מלכתחילה.
 .77בקרב אנשי הדת המסייעים למורדים בולט שאפי אלעג'מי ,שיח' סלפי אשר השתתף בקמפיין גיוס
לוחמי ג'האד ,שנערך בכווית במחצית הראשונה של שנת  2013תחת הכותרת "מסע להכשרת  12אלף
לוחמי ג'האד ללחימה בסוריה" .השיח' הודיע ,כי קמפיין זה מיועד לרכש טילי נ"מ ,מטעני חבלה ,מטולי
אר.פי.ג'י ואמצעי לחימה נוספים עבור לוחמי הג'האד .דמות נוספת בכוית ,המעורבת ברכישת אמצעי
לחימה וגיוס כספים עבור המורדים בסוריה ,הינו חבר הפרלמנט לשעבר מהזרם הסלפי ,ד"ר וליד
אלטבטבאא'י.14

 .78נאיף אלעג'מי ,שר המשפטים והעניינים האסלאמיים של כווית ,דחה בתוקף דברים ,שהתפרסמו על
ידי פקידים בכירים במשרד האוצר של ארה"ב ,לפיהם הוא מממן טרור וקורא לג'האד בסוריה  .15לדבריו,
שלא כמדינות המפרץ האחרות ,מדיניות ממשלת כווית מתנגדת לחימוש המורדים בסוריה וכל התרומות
שנשלחו מכווית הינן תרומות לצרכים הומניטאריים בלבד ) 1 ,www.nation.com.pkבאפריל .(2014

 .79כווית היא המדינה היחידה במדינות המפרץ בה אין חקיקה נגד טרור .בעקבות הצו המלכותי שהוציא
מלך סעודיה ,אשר קובע ענישה של  20-3שנים בבית הכלא לכל אזרח שייסע להלחם מחוץ למדינה,
שוקלת כווית לחוקק חוק דומה .למרות זאת ,מזה כשנה ומחצה עוצרת כווית מטיפים במסגדים אשר
קוראים ליציאה ללחימה בסוריה ,אולם אין לה כלים משפטיים להתמודד עם איסוף תרומות לרכש אמצעי
לחימה )אלשרק אלאוסט 26 ,בפברואר .(2014

קטר
 .80קטר הינה אחת המדינות המובילות בסיוע למורדים בכסף ,נשק וסיוע מדיני .נראה גם ,שכמה
אזרחים קטרים התנדבו להילחם בסוריה .ידוע על לפחות שמונה הרוגים מקטר בלחימה בסוריה.
רובם נלחמים בשורות ג'בהת אלנצרה וארגונים המזוהים עם ה'גהאד העולמי .לא ברור האם הדבר
נעשה על בסיס אישי או באופן מאורגן.

14

פרטים נוספים על ד"ר וליד אלטבטבאא'י ,ועל גיוס הכספים בכווית ובסעודיה ,ראו מחקר על ג'בהת אלנצרה 23 ,בספטמבר
.2013
 15דיויד כהן ,תת שר האוצר האמריקאי ,פרסם בסוף מרץ  2014דו"ח לפיו משרד המשפטים והעניינים האסלאמיים של כווית
והשר העומד בראשו אוספים כספים במסגדים למימון הטרור .על פי הדו"ח ,לשר אלעג'מי היסטוריה של קידום הג'האד
בסוריה ותמונתו התפרסמה בכרזות של ג'בהת אלנצרה הקוראות לתרומות ) 31 ,www.examiner.comבמרץ .(2014
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חמד בן מקלד אלמריח'י  -לחם בשורות בג'בהת אלנצרה ,נהרג ב 11-ביוני  2013בדמשק ,ככל הנראה
בפיגוע התאבדות.16
עלמי בן עאיצ' בן חמד בן צויאן אלג'מיח אלחבאבי – היה ככל הנראה קצין מודיעין בקטר .נלחם
בשורות ג'בהת אלנצרה .נהרג בחלב ב 15-ביוני .2013

מימין :חמד בן מקלד אלמריח'י ) .(http://centerfordocumentation.comמשמאל :עלמי בן עאיצ' בן חסן בן צויאן
אלג'מיח אלחבאבי )(/http://www.shaghor.com

עבדאללה מחסן אלבציצ אלמרא' )אבו אלזביר אלקטרי( – יש הטוענים כי שמו האמיתי הוא אלג'לימר
) .(topnews-nasserkandil.comהגיע לסוריה כשנה לפני שנהרג .נלחם בשורות ארגון המדינה
האסלאמית .השתתף במספר קרבות באזור חלב .נהרג בשדה התעופה בחלב ב 5-באוגוסט .2013

 16ב 11-ביוני  2013ביצעו שני מחבלים מתאבדים פיגוע התאבדות סמוך לבנין משטרה באזור מרכזי בדמשק  14 .בני אדם
נהרגו וכשלושים נפצעו )בי.בי.סי 11 ,ביוני .(2013
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עבדאללה מחסן אלבציצ אלמרא' )(/http://www.alfwasel-sy.com

לבנון
מאפיינים כלליים
 .81מספר הלבנונים הסונים הנלחמים בשורות המורדים בסוריה מוערך על ידנו בעשרות רבות ,חלקם
לבנונים סונים וחלקם פלסטינים המתגוררים במחנות הפליטים בלבנון .שני המוקדים העיקריים
שמהם באים המתנדבים ,הינם מחנה הפליטים עין אלחלוה ,שבדרום לבנון ,והעיר טריפולי ,שבצפון,
בעלת האוכלוסיה המוסלמית הסונית .כ 35-לבנונים נהרגו בסוריה בלחימה לצד המורדים .מנגד ,קיימים
הלבנונים השיעים הנלחמים לצד המשטר הסורי )רובם הגדול במסגרת חזבאללה( ,שמספרם נאמד
בכמה אלפים .המתנדבים הלבנונים הסונים נשלחים לסוריה ע"י אנשי דת סלפים או ע"י ארגונים
המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי.
 .82כמה מהלבנונים שהצטרפו לשורות המורדים נמנו על פעילי ארגון פתח אלאסלאם .זהו ארגון סוני
ג'האדיסטי ,שהוקם בנובמבר  ,2006המזוהה עם הג'האד העולמי .בסיסו העיקרי היה במחנה הפליטים
נהר אלבארד שבצפון לבנון .בשנת  2007התעמתו פעיליו בנהר אלבארד עם כוחות צבא לבנון וספגו
מפלה .הארגון עדיין ממשיך לפעול בלבנון אף כי בהיקף מצומצם .כמו כן נמסר כי שיח'ים סלפים
מטריפולי שולחים פעילי ג'יהאד על מנת להלחם בשורות ג'בהת אלנצרה והמדינה האסלאמית בעיראק
ובאלשאם )אלאח'באר 11 ,בדצמבר .(2013
 .83ב 28-בנובמבר  2012נהרגה קבוצה גדולה של צעירים מטריפולי בקרבות בחמץ .גופותיהם של
ההרוגים בקרב זה הוחזרו ללבנון לאחר מאמצים של ראשי הממשל הלבנוני ובכירים בצבא לבנון .נראה
גם ,כי הלחימה באלקציר ,אותה הוביל ארגון חזבאללה ,הניעה מספר רב של לבנונים סונים מטריפולי
לצאת לסוריה על מנת להלחם לצד המורדים הסונים ,נגד כוחות משטר אסד .על פי ההערכות כשלושים,
לבנונים סונים מטריפולי נהרגו במערכה על אלקציר .נראה כי ,כל הלוחמים הגיעו על חשבונם ואף רכשו
את אמצעי הלחימה שלהם .מי שנפצע אף נאלץ לכסות את עלות הטיפולים בו )אלג'זירה 14 ,בפברואר
.(2014

מידע אודות מתנדבים לבנונים )סונים(
חסאם אלשאם  -לבנוני בעל אזרחות צרפתית .ב 27-באוגוסט  2012דווח בדף פייסבוק ,כי הוא נהרג
סמוך לגבול הסורי  -לבנוני מפגז של כוחות משטר אסד .חסאם אלשאם חי בצרפת עד גיל  .11הוא
ומשפחתו עזבו את צרפת וחיו בלבנון ,בערב הסעודית ובמעא"מ .הוא יצא לאפגניסטאן ולצ'צ'ניה שם גם
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נפצע .בשנים שלפני הצטרפותו ללחימה בסוריה הוא חי בלבנון .הוא נכנס לסוריה כמה פעמים .הוא עודד
מורדים סוריים לדבוק באסלאם ולהצטרף לצבא סוריה החופשי ,על מנת שלא להשאירו בידי החילוניים
) 24 ,www.rightsidenews.comבאפריל .(2013
ח'אלד מחמוד  -אחד ממנהיגי פתח אלאסלאם בלבנון .יצא לסוריה זמן קצר לאחר שחרורו מהכלא
בלבנון ביוני  2012והצטרף לכוחות המורדים .הוא עומד בראש קבוצה חמושה בשם ג'האד אלשאם
והעניק לעצמו את התואר "אמיר" ) 4 ,English.al-akhbar.comבינואר .(2013
עמר עז אלדין )אבו סלימאן אלטראבלסי( – מוצאו מטריפולי .לחם בשורות ג'בהת אלנצרה .נשא
בתואר "אמיר" ).(www.lebanondebate.comנהרג בחמץ ב 24-במאי .2013

מימין :עמר עז אלדין ) .(www.lebanondebate.comמשמאל :עמר עז אלדין )(/http://jalnosra.com

עבד ע'אני ג'ואר -מנהיג פתח אלאסלאם .נהרג בסוף אפריל  .2012בעבר הוא היה מבוקש בלבנון
)סוכנות הידיעות הצרפתית 26 ,ביולי .(2013

אבו חסאם אלשאמי )עבד אל עזיז אלכרכלי(  -נהרג במארב סמוך לדמשק ,על פי הודעה שהוציא פתח
אלאסלאם ) 5 ,www.lomgwarjournal.orgבספטמבר .(2012
 .84חסין אלשריף אלדרויש  -נהרג בחמץ .השתייך לפתח אלאסלאם .הגיע לסוריה לאחר ששהה בתימן
 .בנוסף אליו נהרגו גם שלושה מאחיו ואחיינו ).(Convoy of Martyrs in the Levant June 2013

חסין סרור – מוצאו מטריפולי .נהרג במארב בתל כלח ,שבקרבת הגבול הסורי-לבנוני ,ב 28-בנובמבר
 .2012לחם ככל הנראה בשורות ג'בהת אלנצרה או ארגון אחר המזוהה עם אלקאעדה
).(wap.sawtakonline.com
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יוסף אבו עריצ'ה  -מוצאו מטריפולי ,לחם בשורות ג'בהת אלנצרה .נהרג ב 28-בנובמבר 2012
).(http://arabic.rt.com

מימין :יוסף אבו עריצ'ה ) .(http://arabic.rt.comמשמאל :חסין סרור ).(wap.sawtakonline.com

ג'מאל אליאפי  -נהרג ב 12-בספטמבר  .2012מוצאו מטריפולי .נלחם באפגניסטאן בעת הכיבוש
הסובייטי .היה פעיל בפורומים של אלקאעדה והטיף להתגייסות לקבוצות ג'האדיות ) Convoy of
.(Martyrs in the Levant June 2013
חסין אלשריף אלדרויש  -פעיל בכיר בפתח אלאסלאם בלבנון .לחם בשורות ג'בהת אלנצרה .שימש
כ"אמיר" של אזור טריפולי .נהרג בחמץ ב 10-במרץ .(www.flickr.com) 2013
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מימין :חסין אלשריף אלדרויש  .משמאל :ג'מאל אליאפי
)(Convoy of Martyrs in the Levant, June 2013

מעתצם ח'לדון אלחסן )אבו מעאד' ,אבו מעתצם(  -מוצאו מטריפולי .השתייך לארגון ג'נד אלשאם.
נהרג בפיגוע התאבדות במחסום של צבא סוריה באזור הכפרי של חמץ ב 2-באוגוסט 2013
) .(centerfordocumentation.comהתגורר בעבר מספר שנים בשבדיה .בשנת  2012שב לטריפולי
שבלבנון .אחד מקרובי משפחתו נהרג בשורות ארגון פתח אלאסלאם בנהר אלבארד בשנת  .2007אחד
מקרובי משפחתו כלוא בגרמניה בגין פעילות טרור ) 3 ,gudmundson.blogpost.co.ilבאוגוסט .(2013

מימין :מעתצם ח'לדון אלחסן .משמאל :חגורת הנפץ ,שנשא ) 4 ,/http://www.alqabas-kw.comבאוגוסט (2013

מימין :מעתצם ח'לדון אלחסן )אבו מעאד'( )דף הפייסבוק של ג'נד אלשאם( משמאל :אבו עבד אלרחמן ומעתצם ח'לדון
אלחסן )אבו מעתצם( )דף הפייסבוק של ג'נד אלשאם( .
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חסן ח'לדון אלחסן )אבו עת'מאן( – מוצאו מטריפולי .אחיו של מעתצם .נהרג באותו יום בעת הסתערות
בחמץ.

מימין :שני האחים מטריפולי ,חסן ומעתצם אלחסן אלדרויש
) .(centerfordocumentation.comמשמאל :חסין אלשריף אלדרויש )(www.flickr.com

עזיז  -סטודנט מטריפולי ,בן למשפחה עשירה ,אביו עובד בסעודיה .למד הנדסה אזרחית באוניברסיטה.
עמד להנשא לחברתו והוריו רכשו עבורו בית ומכונית .הוא נעלם במהלך  2013לפני שעמד לסיים את
לימודיו ויצא להלחם בשורות ג'בהת אלנצרה .לדברי משפחתו ,הוא נמצא ככל הנראה בחמץ .אימו של
עזיז קיבלה שיחת טלפון מאדם שזיהה עצמו כ"אמיר" של הקבוצה הצבאית אליה משתייך בנה וביקש
סכום של  $20,000בתמורה לחזרתו של בנה לטריפולי .האם הסכימה לשלם את סכום הכסף אבל
השיחה נותקה .עזיז שלח הודעת טקסט בנוסח דומה גם קרובי משפחתו ) 18 ,dailystar.com.lbבמרץ
.(2014
אבו חריה – סלפי ,בן  ,24מטריפולי .שימש כשומר בבית חולים .אביו היה חבר בארגון אלתוחיד ונהרג
ע"י הכוחות הסורים בתחילת שנות התשעים .הוא חצה את הגבול הלבנוני  -סורי והגיע יחד עם 16
מחבריו לאלקציר שם הם נלחמו בחזבאללה והצבא הסורי .לדבריו ,כשחזבאללה הודיע כי הוא מסייע
לכוחות משטר אסד ,הוא הרגיש כי כסוני זוהי חובתו לצאת להלחם נגדם .הוא הגיע לסוריה ללא ניסיון
קרבי .מאוחר יותר רכש מיומנויות תקיפה והוא הצטרף ללוחמים בחזית .רק שניים מתוך הקבוצה עימה
הגיע לסוריה שבו ללבנון .השאר נהרגו שם בקרבות .אבו חריה עצמו חזר ללבנון כשהוא פצוע )אלג'זירה,
 14בפברואר .(2014
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אבו חריה )אלג'זירה 14 ,בפברואר .(2014

עבדאללה אלחאג' אחמד )אבו יחיא אלמקדסי( – מוצאו ממחנה הפליטים עין אלחלוה .נהרג חמץ ב31-
באוקטובר .2013
בראא' אחמד ע'אלי )אבו אללית' אלמקדסי( – מוצאו מצידון .נהרג בדיר אלעטיה ,דמשק ב20-
בנובמבר .2013
מעתז עבאס – מוצאו מטריפולי .נהרג בדמשק ב 23-בנובמבר .2013
מג'ד צאלחה )אבו עאישה אללבנאני( – מוצאו מתעלביא .נהרג באוקטובר .2013
עלי ג'בירי )אבו עמאר אלטראבלסי( – מוצאו מטריפולי .נהרג בחמץ ב 24-באוקטובר .2013
אחמד מנצור )אבו אלבראא' אלמהג'ר( – מוצאו מטריפולי .נהרג בחמץ ב 11-ביולי .2013
עמאר מוסא )אבו אסלאם( – מוצאו מטריפולי .לחם בשורות ג'בהת אלנצרה .נהרג בחמץ ב 11-ביולי
.2013
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מימין :אחמד מנצור ) .(/http://www.esgmarkets.comמשמאל :עמאר מוסא )(/http://www.esgmarkets.com

מחמד צ'נאוי  -נהרג באלקציר ב 28-במאי .2013
חסין צ'רע'אם – מוצאו מבעלבכ .נהרג בדמשק ב 1-ביוני .2013
סאמר עבד אלרחים אלריש )אבו עבד אלרחים( – מוצאו מטריפולי .ישב מספר פעמים בכלא בלבנון.
שימש כמפקד בארגון ג'נד אלשאם .נהרג בחמץ ב 11-ביוני .2013
אבראהים מבארכ )אבו סאג'ד( – מוצאו מעין אלחלוה .נהרג באלקציר ב 24-במאי .2013
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מימין :סאמר עבד אלרחים אלריש )פייסבוק( .משמאל :אבראהים מבארכ )(/http://almhajralaslamy.blogspot.co.il

חסאן מוסוי אע'א – מוצאו מטריפולי .נהרג באלקציר ב 27-במאי .2013
חסאם מנצור – מוצאו מטריפולי .נהרג ב-אלקציר ב 8-במאי .2013

מימין :חסאן מוסוי אע'א ) .(/http://www.vdc‐sy.infoמשמאל :חסאם מנצור )(/http://www.annahar.com

מאהר מחמד בחר סכר )אבו עבד אלעזיז אלמקדסי( – פלסטיני במוצאו .בן  ,30ממחנה הפליטים עין
אלחלוה .גדל בבית יתומים .היה פעיל שנים רבות בתנועת הצופים המקומית .היה חבר בלהקה
מוסיקלית .לחם בשורות ג'בהת אלנצרה .נהרג באלקציר ב 19-במאי .2013
עבד אלנאצר סנג'ר )אבו עמר( – מוצאו מטריפולי ,נהרג בחמץ ב 8-בנובמבר . 2012

013-14

95

מימין :מאהר מחמד בחר סכר ) .(/http://twitmail.comמשמאל :עבד אלנאצר סנג'ר )אבו עמר (
)(/http://www.alkhabar-ts.com

אחמד מצטפא שהאב – מוצאו מעכאר .נהרג בחמץ ב 20-למאי .2013
מחמוד עבד אלקאדר )אבו עבידה אלמקדסי( – מוצאו ממחנה הפליטים עין אלחלוה .נהרג באלקציר ב-
 21בינואר .2013
אבו יחיא – נהרג ב 7-במרץ .2013
חסין סרור – מוצאו מטריפולי .נהרג בחמץ ב 28-בנובמבר .2012
בלאד אלע'ול )אבו אלבראא'( – מוצאו מקרחיא אלד'ניה .נהרג בחמץ ב 28-בנובמבר .2012
מאלכ אלחאג' דיב – מוצאו מטריפולי .נהרג בחמץ ב 28-בנובמבר .2012

מימין :בלאל אלע'ול ) .(now.mmedia.me/lbמשמאל :מאלכ אלחאג' דיב ).(now.mmedia.me/lb

מחמוד כאמל סלימאן – מוצאו ממחנה הפליטים עין אלחלוה .נהרג ב 17-בינואר .2013
מחמד מסלם אלחאג' – מוצאו מטריפולי .נהרג בחמץ ב 28-בנובמבר .2012
מחמד אלמיר – מוצאו מטריפולי .נהרג בחמץ ב 28-בנובמבר . 2012
עבד אלואחד אחמד אלעת'מאן אלדנדשי – נלחם בשורות צבא סוריה החופשי .היה מראשוני ההרוגים
הלבנונים בלחימה בסוריה .נהרג בחמץ בעת הסתערות על מחסום של צבא סוריה ,ב 7-באוגוסט .2012
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מימין :מחמד אלמיר ) .(/http://www.hawamer.comמשמאל :עבד אלואחד אחמד אלעת'מאן אלדנדשי )לבנון(
)פייסבוק(.

מחמד אלנבהאן – מוצאו מטריפולי .נהרג בחמץ ב 28-בנובמבר .2012
אבו חנדל – מוצאו מטריפולי .נהרג בחמץ ב 28-בנובמבר .2012
ח'צ'ר מצטפא עלם אלדין – מוצאו ממניה .נהרג בחמץ ב 28-בנובמבר .2012
עבד אלרחמן אלחסן – מוצאו מטריפולי .נהרג בחמץ ב 28-בנובמבר .2012
עבד אלרחמן אלאיובי – מוצאו מטריפולי .נהרג בחמץ ב 28-בנובמבר .2012

עמדת הממשל הלבנוני
 .85הממשל הלבנוני שולל כל מעורבות של לבנונים במלחמת האזרחים בסוריה ,הן לצד המשטר והן
בשורות המורדים .אולם ,בפועל ,אין ביכולתו של הממשל הלבנוני החלש למנוע מעבר מתנדבים
לסוריה ,רובם הגדול פעילי חזבאללה הלוחמים בשורות המשטר.
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עיראק
מאפיינים כלליים
 .86ג'בהת אלנצרה וארגון המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם ,הארגונים )היריבים( המזוהים עם
אלקאעדה והג'אד העולמי ,מורכבים מ"גרעין קשה" של פעילי אלקאעדה בעיראק ,שלחמו בהנהגתו
של אבו מצעב אלזרקאוי .הפעילים העיראקים עברו לסוריה לאחר פרוץ מלחמת האזרחים במדינה,
משהסתיימה הלחימה נגד ארה"ב בעיראק" .גרעין קשה" זה ,שחבר לפעילים ג'האדיסטים סלפים
סורים ,היווה להערכתנו את שדרת הפיקוד של הארגונים המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי
הנלחמים בסוריה .מנגד ,נלחמים בסוריה גם כמה אלפי מתנדבים שיעים מעיראק לצד המשטר
הסורי .מספר הפעילים העיראקים הסונים בסוריה נאמד על ידנו במאות רבות )המידע שבידנו אודותם
הינו דל ביותר(.
 .87מערב עיראק נשלטת כיום )תחילת מאי  (2014ע"י ארגונים בעלי אופי ג'האדיסטי ,שהבולט שבהם
הינו המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם .בינואר  2014כבשו הארגונים הללו את העיר פאלוג'ה,
העיר החשובה במרחב ,ומאז הם שולטים עליה .הישגים אלו יצרו רצף טריטוריאלי בין איזורי השליטה
של הארגונים הג'האדיסטים במערב עיראק ובמזרח סוריה וצפונה והקלו על פעילותה הצבאית של
המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם בשטח סוריה ובעיראק.
 .88על רקע זה המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם לא רק שמהווה איום על יציבות המשטר
העיראקי ,אלא גם מקיים פעילות צבאית עניפה חוצה-גבולות ,בעיקר בצפון סוריה ובמזרחה .ארגון
ג'האדיסטי זה נלחם כיום בהצלחה לא מבוטלת בשלוש חזיתות :נגד המשטר הסורי ,נגד המשטר
העיראקי ונגד ג'בהת אלנצרה ,שלוחת אלקאעדה בסוריה ,היריב הפנימי .המשטר העיראקי החלש
מתקשה בשלב זה לבלום את פעילותו.

מידע אודות מתנדבים עראקים
כהיוואן – מכורדיסטאן .נהרג באוקטובר .2013
קוסארי )אבו ח'אלד( – מכורדיסטאן .נהרג בחלב ב 18-בנובמבר .2013
אבו בכר אלעראקי – מפלוג'ה .לחם בשורות ארגון המדינה האסלאמית .על פי מספר דיווחים היה השני
בחשיבותו בארגון .נהרג בחלב ב 8-באפריל .2013
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האוכאר מחמד אלכרדי – בן  ,25כורדי במוצאו מאלסלימניה .למד רוקחות בהודו .החליט לעזוב את
לימודיו ולצאת לסוריה .נהרג בחלב ב 12-בפברואר .2013

מימין :אבו בכר אלעראקי ) .(/http://www.alalam.irמשמאל :האוכאר מחמד אלכרדי )http://www.alkhabar-
(/ts.com

אבו עת'מאן אלעראקי  -נלחם בשורות ארגון המדינה האסלאמית .נהרג בחמץ ב 23-ביולי .2013
אבו סאלם אלעראקי – נהרג בדיר אלזור במרץ .2013
אבו אללית' אלסני – נהרג בדמשק ב 5-בנובמבר .2012
אבו נורס אלעראקי – נהרג בשנת .2012

ירדן
מאפיינים כלליים
 .89מספר המתנדבים הירדנים הנלחמים בסוריה נאמד על ידנו בלמעלה מ ,1000-רבים מהם ירדנים
ממוצא פלסטיני .כמה אומדנים ירדניים גבוהים יותר נוקבים במספרים הנעים בין  1200ל) 1800-עמאן
נט 6 .באפריל  ;2014אלע'ד 5 ,במאי  .(2014מספר ההרוגים הירדנים נע בין ) 85סוף  (2013ל120-
)אפריל ) .(2014על פי אומדן גבוה יותר מגיע מספר ההרוגים ל .(250-כמו כן דווח על מאות מתנדבים
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המחכים להזדמנות לצאת לסוריה )אלע'ד 5 ,במאי  .17(2014מרבית המנדבים הירדנים הצטרפו
לשורות ג'בהת אלנצרה והמדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם.
 .90כמו במדינות ערביות אחרות ,מוקדי ההתנדבות ללחימה בסוריה הינם באזורי הפריפריה ,ולא
בבירה עמאן .רוב המתנדבים הג'האדיסטים הירדנים מגיעים משלושה אזורים :מעאן ,אלסלט ואלזרקא-
רוציפה .מעאן ואלסלט הינם מוקדים של עוני ואבטלה .העיר אלזרקאא' הינה מקום מוצאו של אבו מצעב
אלזרקאוי ,מי שעמד בראש שלוחת אלקאעדה בעיראק ונהרג בסיכול ממוקד ע"י ארה"ב.
 .91מחמד אלשלבי ,מנהיג התנועה הסלפית בירדן ,הביע תמיכה גלויה ביציאת ירדנים להלחם בסוריה
מכיוון שלדבריו חובתו של כל מוסלמי ברחבי העולם לסייע למורדים .על פי מקורות אסלאמיים ,רוב
הירדנים שהגיעו לסוריה ,הצטרפו לשורות ג'בהת אלנצרה ,שם תופסים רבים מהם עמדת מנהיגות
בכירה הודות לניסיון צבאי קודם ,שרכשו בעראק אפגניסטאן וצ'צ'ניה ) 13 ,jordantimes.comביולי
 .(2013דווח כי אחד מהירדנים ,ד"ר סאמי אלערידי בוגר הפקולטה לשריעה באוניברסיטה הירדנית,
הינו הדמות הבולטת במנגנון הפסיקה ההלכתית של ג'בהת אלנצרה )אלע'ד 5 ,במאי .(2014

מעורבות ירדנים בפיגועי התאבדות
 .92בקרב המחבלים המתאבדים בסוריה בולט מקומם של המתנדבים הירדנים ,שבצעו פיגועי
התאבדות בסוריה ,מטעמם של ג'בהת אלנצרה והמדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם .בקרב
המחבלים המתאבדים הירדנים בולט מספרם של תושבי ירדן ממוצא פלסטיני.

מתנדבים ירדנים ,שביצעו פיגועי התאבדות

17

על פי מכון מחקר אמריקאי מספר ההרוגים )עדכני לתחילת מאי  (2014נאמד ב .250-מנהיג התנועה הסלפית בירדן מחמד
אלשלבי )אבו סיאף( טען ,כי מאות מאמינים מעוניינים לצאת לסוריה על מנת להגן שם על אחיהם ואחיותיהם ) The
 ,Washington Institute for Near East Policyכתבתו של  5 ,David Schenkerבמאי .(2014
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עמאר סעדאת אלג'מזאוי )אבו הית'ם( – ירדני
ממוצא פלסטיני ,בן  ,20תושב ג'בל אלרחמה,
שבאלזרקאא' .ביצע פיגוע התאבדות ב4-
בספטמבר  2013במחסום מעלולא של הצבא
הסורי צפונית לדמשק באמצעות מכונית
אלנצרה
לג'בהת
השתייך
תופת.
). (hournews.com

אמין חסן אלג'יוסי – בן  ,21מאלמפרק ,יתכן
ממוצא פלסטיני .ביצע פיגוע התאבדות נגד
הצבא הסורי בפריפריית דמשק ב 21-במאי
אלנצרה
לג'בהת
השתייך
.2013
),(facebook.com

עבדאללה מחמד עפיף אלסדה  -ירדני ממוצא
פלסטיני ,בן  ,17מאלרציפה .ביצע פיגוע
התאבדות במבנה השייך למערך הביטחון של
המשטר הסורי בשכונת רכן אלדין בדמשק ב23-
ביוני (shaghor.com) .2013

עמאד אלנאטור )אבו חסאן( – בן ) 35או (37
מארביד ,ממוצא פלסטיני .אב לשבע בנות ושני
בנים .ביצע פיגוע התאבדות במתקן של הצבא
הסורי בדרעא ב 10-בנובמבר  .2012השתייך
לג'בהת אלנצרה )(alsawt.com
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מחמוד עבד אלעאל – בן  ,33ירדני ממוצא
פלסטיני ,תושב מחנה הפליטים אלבקעה ,מכונאי
במקצועו ,היה דתי מאד אב לחמישה ילדים .היה
נשוי לבתו של השיח' הסלפי הירדני ,אבו מחמד
אלטחאוי .ביצע פיגוע התאבדות ב 12-באוקטובר
 2012יחד עם ירדני נוסף בשם נאצר אלדלקמוני
במחנה צבאי סורי בעיר דרעא .השניים התפוצצו
זה לאחר זה באמצעות חגורות נפץ.
)(muslm.org

נאצר אלדלקמוני – ירדני מארבד .ביצע פיגוע
התאבדות ב 12-באוקטובר  2012יחד עם מחמוד
עבד אלעאל ,במחנה צבאי סורי בעיר דרעא
) .(bellanews.netבקלטת וידיאו שפורסמה ע"י
אתר ג'האדיסטי הוא קרא להקמת ח'ליפות
אסלאמית והביע תמיכה בג'בהת אלנצרה
) 24 ,ctc.usma.eduבאוקטובר .(2013

מידע אודות מתנדבים ירדנים נוספים
מחמד יאסין ג'ראד  -נהרג ב 16-בינואר  2013באלסוידה בעת שנלחם בשורות ג'בהת אלנצרה .הוא
היה חתנו של אבו מצעב אלזרקאוי ,פעיל ירדני בכיר באלקאעדה ,שהקים את שלוחת הארגון בעראק.
אביו יאסין היה אחראי לפיגוע באמצעות מכונית תופת בנג'ף שבעראק בשנת  ,2013שהרגה את מחמד
באקר אלחכים ,ממנהיגי השיעים בעיראק ) ,Flash-intel.comיוני  .(2013נהרג בסוידאא' ,שבדרום
סוריה ,ב 17-בינואר .2013

מחמד יאסין ג'ראד ) 3 http://openchannel.nbcnews.comבינואר ( 2013

חמדאן אסמאעיל עאשור  -בן  22תושב רציפה .נהרג במרץ  2013בלחימה בשורות ג'בהת אלנצרה
בעיר דרעא .על פי מוסא עבדאללה ,עורך דין המייצג את אנשי התנועה הסלפית ג'האדית בירדן ,הוא היה
הירדני ה 35-שנהרג בלחימה בשורות ארגונים אסלאמים .הוא נסע לסוריה בדצמבר  2012והצטרף
לשורות ג'בהת אלנצרה ונלחם בדרום סוריה )  27 ,jordantimes.comבמרץ . (2013
עמאד אלנאטור )אבו אחסאן(  -יתכן ממוצא פלסטיני )שם המשפחה אלנאטור הינו פלסטיני( .נהרג
בפעילות במסגרת ג'בהת אלנצרה ).(ICT.org.il
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אנס יאסין אוג'ת  -תושב מעאן .נהרג בעימות עם צבא סוריה בדרעא ) 1 ,en.ammonnews.netביוני
.(2013
אמג'ד אלזינאתי  -לחם בשורות ג'בהת אלנצרה .נהרג ב 31-ביולי  2013בלחימה מול הצבא הסורי
בפריפריית דמשק )דף הפייסבוק  7 ,for mother syriaבאוגוסט .(2013
עבדאללה בסאם עארף אלח'טיב  -סטודנט ירדני ממוצא פלסטיני מהעיר אלזרקאא' .למד רפואה שנה
חמישית בגרמניה .יצא להילחם בסוריה .נהרג ב 6-במאי  2013באלקציר .לא ידוע לאיזה ארגון השתייך
).(http://www.yahosein.com
עמר וליד עת'מאן  -סטודנט להנדסה מירדן .הגיע לסוריה על מנת להשתתף בג'האד .נהרג בדרעא ב5-
באפריל  .2013לחם בשורות ג'בהת אלנצרה ).(http://www.alfjrnews.com
עמר טארק מחמוד אלצע'יר )אבו אלחארת'(  -מוצאו מעמאן .נהרג בדמשק ב  25יוני 2013
).(www.facebook.com

מימין :עמר וליד עת'מאן )  .( http://www.alfjrnews.coמשמאל :עמר טארק מחמוד אלצע'יר )אבו אלחארת'(.

עיסא ומהנד אבו קטאם  -שני אחים ,אשר לחמו בשורות ג'בהת אלנצרה .נהרגו בדמשק מאש הצבא
הסורי ביולי .(centerfordocumentation.com) 2013
עמר מחמד נ'גיב אבו קטאם  -בעבר לחם בשורות אלקאעדה בעיראק והצטרף לג'בהת אלנצרה .אחיהם
של

עיסא

ומהנד

אבו

קטאם.

נהרג

בפריפריית

דמשק

ב11-

באפריל

2013

).(centerfordocumentation.com
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מימין :האחים עיסא ומהנד אבו קטאם  .משמאל :עמר אבו קטאם )(centerfordocumentation.com

ריאצ' הדיב -שימש כאחראי ההלכתי )השרעי( מטעם ג'בהת אלנצרה בפריפריית דרעא .נהרג ב15-
בינואר .(centerfordocumentation.com) 2013

ריאצ' הדיב ).(centerfordocumentation.com

תאמר אלמסטריחי ) -(Tamir al Mastraihiנדון ב 16-בספטמבר  2013לשנתיים מאסר בשל לחימה
בסוריה "אשר חשפה את הממלכה לסכנה" .נתפס בגבול ירדן-סוריה בפברואר  2013כאשר ניסה לשוב
מסוריה .נלחם לצד ג'בהת אלנצרה במשך שלושה חודשים .היה המתנדב הראשון שנשפט בירדן בשל
עבירה מסוג זה )ג'ורדן טיימס 17 ,בספטמבר .(2013
מאמון אלעטיאת – מוצאו מהעיר אלסלט .נהרג בשדה התעופה אלמנע'.
טארק מחמד עטא אללפתאוי – ירדני ממוצא פלסטיני .נהרג ב 27-בפברואר .2013
אמג'ד אלדבאס – מוצאו מהעיר אלסלט .מועד מותו ומקום מותו אינם ידועים.
עלי אלמעאני אלשרג'אוי )אבו מצעב( – מוצאו מהעיר מעאן .נהרג ביולי .2012
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אבו חמזה אלזרקאוי – נהרג במועד לא ידוע.
וסים אחמד חסן אלדאע'ר – מוצאו מאזור העיר ארבד .נהרג ב 10-ביוני .2013
עמר מחמד אלרשדאן אלכלוב – מורה מהעיר אלסלט .נהרג ב 6-באוגוסט .2013
אמג'ד ח'ליל עלי אלזינאתי )אבו ח'ליל( – מוצאו ,ככל הנראה ,מעמק הירדן הצפוני .לחם בשורות ג'בהת
אלנצרה .נהרג ב 31-ביולי  2013בלחימה מול הצבא הסורי בפריפריית דמשק

)דף הפייסבוק for

 7 ,mother syriaבאוגוסט .(2013
אחמד ג'מיל שניכאת – מוצאו משבט עבאדי ,שבמרכז ירדן .נהרג במועד לא ידוע.
אנס יאסין עמישאן עוג'אן  -מוצאו מהעיר מעאן .נהרג במועד לא ידוע.
עבדאללה בזבז אלחיארי  -מוצאו מהעיר אלסלט .נהרג באזור דמשק ב 1-ביוני .2013
מחמד עבד אלרחמן הח'ית אלע'לבאן – ירדני ממוצא פלסטיני ,ממחנה הפליטים חטין ,שבעמאן .נהרג
בדרעא ב 6-במרץ .2013
נאצר מחמד עבד אלכרים אלח'לאילה – מוצאו מאלרציפה .נהרג ב 6-במרץ .2013
חמזה עבד רבה צלאחר – מוצאו מהעיר מעאן .נהרג במועד לא ידוע.
צאלח עלי אלוחאן – מוצאו מהעיר מעאן .נהרג ב 9-בנובמבר .2012
מחמד עלי אלמעאני – מוצאו מהעיר מעאן .נהרג במועד לא ידוע.
עבדאללה אבראהים ת'אבת אצל חצאן – מוצאו מהעיר מעאן .נהרג במועד לא ידוע.
מחמד בסאם אלכאתב  -מוצאו מהעיר מעאן .נהרג במועד לא ידוע.
מחמד עלי כרישאן – מוצאו מהעיר מעאן .נהרג במועד לא ידוע.
שאפע עלי אלטלפאח – מוצאו מצפון ירדן .נהרג בסוריה ב 30-ביולי .2013
ג'ראח מחמד אלוחידי – ממוצא בדואי ,משבטי אזור באר שבע ,שבישראל .נהרג ב 30-ביולי .2013
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אחמד עבד אלכרים עיאד )אבו פארוק אלשאמי(  -מוצאו מהעיר רמת'א .נהרג ב 27-באפריל .2013
עבדאללה בסאם אלח'טיב – מוצאו העיר אלזרקאא' .מוצא המשפחה מהכפר עקרבא ביהודה ושומרון.
התגורר חמש שנים בגרמניה .נהרג בחלב ב 6 -ביוני .2013
מחמד חמדאן אסמאעיל עאשור )אבו רביע( – ממוצא פלסטיני ,ממחנה הפליטים חטין שבעמאן .נהרג
באזור הכפרי של דרעא ב 27 -במרץ .2012
אחמד יוסף סלימאן אלעאמרי )אחמד אלדעוה( – ירדני ממוצא פלסטיני ,ממחנה הפליטים ארבד .נהרג
ב 10-בנובמבר .2012
מחמד אלח'טיב )אבו עלי אלארדני( – בן  ,25משכונת עבדון ,שבעמאן .נהרג בשדה התעופה מנע' ב-
 14באפריל .2013
אחמד מחמד עבד אלחמיד אבו מחיס )אבו וחיד( – ירדני ממוצא פלסטיני .התגורר באלרציפה .נהרג ב-
 8ביולי .2013
מחמד אחמד סכיכ )אבו חד'יפה אלארדני( – ירדני ממוצא פלסטיני .התגורר בעמאן .נהרג
ב 16 -ביולי .2013
ריאצ' הדיב )אבו חמזה( – יתכן ממוצא פלסטיני .היה אמאם ודרשן במסגד באלג'ביהה בעמאן .אב
לשישה ילדים  .היה אחראי על ענייני השריעה בדרעא  .נהרג בדרעא ב 15-בינואר .2013
ח'אלד ח'יר אלדין זרח'וש )אבו אלוליד( – יתכן ממוצא צ'רקסי )על פי שמו( .נהרג במועד ובמקום לא
ידוע.
מנתצר מחמד אלבירותי – ירדני ממוצא פלסטיני )מאזור ראמאללה( .היה כלוא בישראל .למד
באוניברסיטת אלירמוכ בארבד .נהרג במועד לא ידוע.
מחמד עלי אבו חמור – מוצאו מהעיר אלסלט .נהרג במועד לא ידוע.
מצעב אחמד משהור אלזעבי )אבו ג'ליביב אלשאמי(  -מהעיר אלרמת'א .נהרג בשדה התעופה בחלב
ב 18-בפברואר . 2013
מחמד עבד אלעאל )אבו חד'יפה(  -גיסו של אבו מחמד אלטחאוי  .נהרג ב 12 -באוקטובר .2012
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רמזי אלקרשי )אבו אלמגד( – יתכן ממוצא צ'רקסי .התגורר באלזרקאא' .נהרג ב 2-בספטמבר .2013
עבד אלרחים אלשאויש )אבו עומר אלדמשקי(  -ככל הנראה ממעאן .בן  .21למד הנדסה באוניברסיטת
אלמא'תה .נהרג בצפון סוריה ב 26-באוקטובר .2012
מחמד חג'אזי – נהרג בתחילת ספטמבר .2013
רמזי פהד קריש אלעורתאני – ירדני ממוצא פלסטיני .בן  .27התגורר באלרציפה .נהרג באזור הכפרי
של דמשק ב 1-בספטמבר .2013
פאדי אבו אבראהים – נהרג במועד לא ידוע.
עצאם עבד אלרחים אלסעודי אלטפילי )אבו עצאם אלארדני( – מוצאו מאלטפילה .התגורר באלרציפה.
בן  30עבד כפקיד במשרד ההקדשים הירדני  .נהרג ב 22-באוגוסט .2013
פלאח מחמד כאמל עודה אלתמימי – ירדני ממוצא פלסטיני ,ממשפחה חברונית  .בן  . 34נהרג ב16-
באוגוסט  .2013בחברון פתחו לזכרו סוכת אבלים .
מעאד' אלזכארנה )אבו חמזה אלפלסטיני( – ירדני ממוצא פלסטיני )מקבטיה( ,מהנדס במקצועו .נהרג
בלאד'קיה  4באוגוסט .2013
מחמד פהד קריש אלעורתאני – ידדני ממוצא פלסטיני ,התגורר באלרציפה .נהרג בדרעא ב 16-במאי
.2013
מחמד סמיר אלע'זאוי – ככל הנראה ,מעמק הירדן הצפוני .התגורר בשכונת אלקאדסיה בעמאן .נהרג
בסוריה.
יוסף אלערקאוי – ירדני ממוצא פלסטיני .התגורר באלרציפה .נהרג בסוריה ב 20-בפברואר .2013
אדם חסין אלמדהון – ירדני ממוצא פלסטיני .ממשפחה שמוצאה בעיר עזה .למד הנדסה באוניברסיטת
אלבלקאא' באלסלט .נהרג ב 17-בדצמבר .2012
כמאל מחמד עבד אלעזיז כתכת – ירדני ממוצא פלסטיני .התגורר בארבד  .בן  .28נהרג בדרעא ב11 -
ביוני .2013
אמין חסן אלג'יוסי )אבו אלחסן אלארדני( – ירדני ממוצא פלסטיני .בן  .21למד הנדסה באוניברסיטת
אלבלקאא' באלסלט .נהרג בחרסתא ב 21-במאי .2013
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אחמד זיאד אחמד חמידה – ככל הנראה ,ממוצא פלסטיני  .בן  .23התגורר בשכונת יוצאי הכפר צוריף
באלסלט .סיים לימודיו באוניברסיטת אלבלקאא' בשנת  .2012נהרג בסוריה ב 10-ביוני .2013
אסמאעיל מניר ערער – ממוצא פלסטיני )מקור משפחתו מהכפר צוריף( .תושב מחנה הפליטים בקעה
בעמאן .שוחרר מהכלא בירדן בשנת  2009בעקבות חנינה שהוענקה לאסלאמיסטים .נהרג ב12-
בדצמבר .2012
מנהד ת'אא'ר אבו מרים – פלסטיני מג'נין .בן  .17התגורר באלרציפה .נהרג ב 26-בפברואר .2013
בג'נין נפתחה סוכת אבלים.
חמדאן מחמד אלרמאח אלסיטרי )אבו מחמד( – יתכן ממוצא סורי .נהרג ב 15-ביוני .2013
עלאא' אלדין מחמוד טאהר אלבאטוני )אבו אלסיד אלבוריני( – ממוצא פלסטיני ,מהכפר בורין .נהרג
בחלב ב 24 -ביוני .2013
מחמד נהיל ראעקב דאוד נאצר – ממוצא פלסטיני .מוצא משפחתו מלוד .התגורר באלרציפה .נהרג
בסוריה ב 11-ביוני .2013
סלימאן יוסף אבו כרדש )אבו דג'אנה(

 -בדואי ,מוצאו משבטי באר שבע )אלשלאלין/אלתיאהא(.

התגורר באלרציפה .נהרג באיזור דמשק ה 1-ביוני .2013
עמר טארק מחמוד אלצע'יר – ירדני ממוצא פלסטיני ,סטודנט להנדסה )שנה שלישית( באוניברסיטה
ההאשמית באלזרקאא' .נהרג בשכונת ג'ובר בדמשק ב 25-ביוני .2013
מחמד אבו אסמאעיל – תושב אלזרקאא' .נהרג בסוריה ב 20-בפברואר .2013
 .93עבדאללה אלע'נימאת – ככל הנראה מאלסלט .נהרג בדמשק ב 22-במאי .2013
עמראן אלתמימי )אבו אלבראא' אלשאמי( – בן  20מארבד ,נהרג בדרעא ב 10-בנובמבר  2013יש
הטוענים ,כי נהרג בעת שניסה לחצות את גבול ירדן-סוריה.
אחמד אבראהים מצטפא אבו לבדה )אבי חפץ אלארדני( – בן  ,25מאלרציפה .פלסטיני במוצאו .נהרג
בדרעא ב 30-בנובמבר .2013
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מימין :עמראן אלתמימי ) .(/http://documents.syמשמאל :אחמד אבראהים מצטפא אבו לבדה
)(/http://hournews.net

אחמד אלפאח'ורי – מוצאו מארבד .נהרג בדרעא ב 20-בנובמבר .2013
מחמד פוזי אלבוריני )אבו צהיב אלארדני( – מוצאו מעמאן .נהרג בדיר אלזור ב 16-באוקטובר .2013
מחמד עבד אללטיף ג'בראן אלצוריפי )אבו דאוד( – מוצאו מאלסלט .בן  ,43נשוי ואב לילד .לחם
בשורות ארגוני הג'האד .נהרג בחלב ב 1-בנובמבר .2013
אסאמה טלאל ג'בראן אלטמיזי )אבו עבדאללה אלארדני( – ירדני ממוצא פלסטיני ,מהכפר אד'נא
)סמוך לחברון( .התגורר בעמאן בשל לימודיו בתחום הדת .נשוי ואב לילדה .לחם בשורות ארגון המדינה
האסלאמית .נהרג בחמץ ב 30-בספטמבר .2013
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מימין :מחמד עבד אללטיף ג'בראן אלצריפי ) .(/http://almadenahnews.comמשמאל :אסאמה טלאל ג'ברא
אלטמיזי )ירדן( )(/http://syriasy.blogspot.co.il

ג'מעה סלאם נזאל אלזיוד – בן  ,27מוצאו מאלסלט .בעל תואר ראשון מאוניברסיטה בירדן .היה מקורב
לתנועה הסלפית בעירו .יצא לסוריה במרץ  2013יחד עם קבוצה של ירדנים נוספים .נהרג בחלב ב5-
בנובמבר .2013
אמג'ד כויני )אלעטאר( – מוצאו מאלזרקאא' .נהרג בשנת .2013
בשאר עדנאן פראח )אבו חד'יפה אלארדני( – מוצאו מעמאן .נהרג בדיר אלזור ב 16-באוקטובר .2013
זיאד נסוד )אבו האג'ר( – מוצאו מאלסלט .נהרג בדמשק ב 25-בספמבר .2013
מחמד אלבלוי )אבו אלעינאא' אלארדני( – מוצאו מאלזרקאא' .נהרג בדמשק ב 30-בספטמבר .2013
עלי עבדאללה צלאח )אבו טלחה אלמהאג'ר( – מוצאו ממעאן .נהרג בדרעא ב 25-בספטמבר .2013
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אחמד עטאללה אלמג'לי – סרן בחיל האויר הירדני ,אשר ערק והצטרף לשורות המדינה האסלאמית
בעיראק ובאלשאם בספטמבר  .2013אלמג'לי משתייך לאחד משבטי הבדואים הבולטים באזור כרך,
שבדרום ירדן ) 5 ,The Washington Institute for Near East Policyבמאי .(2014

עמדת השלטונות
 .94המשטר הירדני עוין את משטר אסד ותומך במורדים .עם זאת ,הוא מודע היטב לסיכונים
לבטחון הממלכה הטמונים בהתבססות אלקאעדה בסוריה בכלל ,ובחלקה הדרומי ,בפרט.
המשטר הירדני מודע גם לסיכונים ,שמהווים המתנדבים הירדנים השבים מהלחימה בסוריה.
לפיכך ,הוא מתנגד ליציאת מתנדבים ירדנים לסוריה קל וחומר להצטרפותם לשורות אלקאעדה
וארגונים ג'האדיסטים אחרים.
 .95החששות הירדניים מתמקדים בפעילות הצבאית שמקיימת ג'בהת אלנצרה באזור דרעא
הגובל בירדן .מחמד אלמומני ,שר המדינה לענייני הסברה ודובר הממשלה ,אמר לכתב ירדני,
כי ירדן מודאגת מהדיווחים על המצאות ארגוני טרור באזור דרעא .הוא הוסיף כי ירדן נקטה את
אמצעי הזהירות הביטחוניים הנחוצים על מנת למנוע הסתננות לשטחה ופגיעה בביטחונה
)אלע'ד 23 ,בנובמבר  .(2013בראיון נוסף הודה מחמד אלמומני ,כי דרעא הינה "בעיה סורית-
ירדנית" והוסיף ,שירדן חוששת מפני הימצאות קבוצות חמושות וקיצוניות בגבולה הצפוני
בסביבות דרעא .הוא גם הכחיש ,כי ירדן מאפשרת מעבר לוחמים לשטחי סוריה )אלערב אליום,
 4בדצמבר .(2013
 .96על רקע החששות הללו ,הגבירו כוחות הביטחון הירדנים החל מקיץ  2013את פעילות
המנע הבטחונית שלהם לאורך הגבול הירדני-סורי .הם גם ביצעו מעצרים בקרב ירדנים ,שניסו
להסתנן לסוריה ובקרב כאלו שחזרו ממנה או שהיו מעורבים בארגון היציאה אליה .18בספטמבר
 2013עצרו כוחות משמר הגבול הירדניים חמישה ירדנים סלפים ג'האדיסטים ,שניסו להסתנן
לסוריה .הם הובאו בפני בית משפט לביטחון המדינה ונגזרו עליהם חמש שנות מאסר,NOW) .
 2באוקטובר  .(2013בדיווח נוסף ,נמסר ,כי השלטונות הירדנים עצרו  68אזרחים ירדנים47 ,
מהם הועמדו למשפט ) 24 ,ctc.usma.eduבאוקטובר  .(2013בתקשורת הירדנית דווח ,כי
בתחילת אפריל  2014התקיים גל מעצרים בקרב לוחמי הזרם הג'האדיסטי בירדן ,ובהם גם
בקרב כאלו הקשורים לג'בהת אלנצרה ) 7 ,The Jordan Timesבאפריל  .(2014בסוף

18

מחמד שלבי ,ראש התנועה הסלפית בירדן ,מסר ,כי בבתי הכלא הירדנים עצורים כ 60-פעילים ,אשר שבו מסוריה ,חלקם
ממתינים למשפט )אלע'ד 23 ,בנובמבר .(2013
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אפריל/תחילת מאי  2014עשרה אסלאמיסטים ירדנים ,אשר נעצרו בעת שניסו להצטרף
ללוחמים הג'האדיסטים בסוריה ,נדונו ע"י בית משפט ירדני לחמש שנות מאסר עם עבודת פרך
) 5 ,The Washington Institute for Near East Policyבמאי .(2014
 .97חששות המשטר הירדני אינם נטולי יסוד באשר הארגונים הג'האדיסטים בעיראק
ובסוריה מהווים להערכתנו סיכון הולך וגובר עבור הממלכה הירדנית .עדות להסתה קשה נגד
המשטר הירדני ניתן למצוא בסרטון ,שהועלה ביוטיוב ע"י המדינה האסלאמית בעיראק
ובאלשאם בסוף אפריל  .2014הסרטון הנקרא "איגרת אל בני עמנו במעאן" הועלה על רקע
הפגנות והפרות סדר אנטי – ממשלתיות ,שארעו באותה עת במעאן ,שבדרום ירדן ,המהווה
מוקד תסיסה נגד המשטר הירדני )אזור שממנו התגייסו מתנדבים ירדנים רבים לשורות
הארגונים המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי הפועלים בסוריה( .בסרט הופיעו שלושה
פעילים ,שהציגו עצמם כפעילי המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם ,אשר פנו לתושבי מעאן,
ולתושבי ירדן בכלל .אחד מהם ,שכונה "אלע'ריב אלארדני" )קרי ,הזר הירדני( קרא לתושבי
מעאן להילחם נגד המשטר הירדני ולנהל נגדו ג'האד .זאת משום ,שהמדובר במשטר" ,שרוצח
מוסלמים ,תוקף את המקומות הקדושים שלהם ,עוצר מאות ]מהם[ ושם אותם בבתי הכלא,
נלחם בג'האד ובלוחמיו בכל הזירות ."...אלע'ריב ציין בפני תושבי מעאן ,כי פעילי המדינה
האסלאמית בעיראק ובאלשאם אינם רחוקים מהם ,וכי הם יסייעו להם בכל האמצעים ובכלל זה
כסף ונשק .אלע'ריב קרא גם לחיילי צבא ירדן ,לשוטרים ולפעילי מנגנוני הביטחון והמודיעין
הירדנים לחזור בתשובה ולחזור לאסלאם ]כפי שהוא נתפס ע"י הסלפים – הג'האדיסטים[
)הערה :הסרטון המקורי הוסר מהיוטיוב כמה ימים לאחר העלאתו אולם משתמשים אחרים שבו
ופרסמו אותו(.
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