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דאעש :דיוקנו של ארגון טרור

פעיל דאעש נושא טיל כתף נגד מטוסים כשברקע דגל הארגון
)צילום שפורסם בטוויטר ע"י דאעש(.

עיקרי המסמך
מטרת העבודה
 .1מטרת עבודה זאת הינה לבחון את דיוקנו של ארגון המדינה האסלאמית בעיראק ובסוריה-רבתי
)דאעש( .דאעש הוא ארגון טרור אסלאמי סלפי ג'האדיסטי ,שהוקם לפני כעשור כשלוחה של
אלקאעדה בעיראק ,התבסס במהלך הלחימה נגד ארה"ב באזורים הסונים של מערב עיראק ,והתפשט
למזרח סוריה ולצפונה במהלך מלחמת האזרחים הסורית .בקיץ  2014זכה דאעש להישגים דרמטיים,
ששיאם כיבוש העיר מוצול ,השנייה בגודלה בעיראק ,וההכרזה על הקמת "מדינת הח'ליפות" )או
"המדינה האסלאמית"( בראשות פעיל עיראקי כריזמטי המכונה אבו בכר אלבע'דאדי.
 .2העבודה מנתחת את דיוקנו של דאעש בראייה כוללת ומהיבטים שונים :היא בוחנת את הרקע
ההיסטורי והסיבות להקמת דאעש ולהתבססותו ,את כח המשיכה האידיאולוגי שלו את מטרותיו
האסטרטגיות והטקטיות ואת יכולותיו הצבאיות ,הממשליות והכספיות .זאת ,במטרה להבין מה עומד
מאחורי הצלחותיו ומדוע הפך דאעש לאיום ממשי לא רק על עיראק וסוריה בפרט ,אלא גם על היציבות
במזרח התיכון ועל הקהילה הבינלאומית בכלל .העבודה עוסקת גם במערכה ,שהכריזה ארה"ב נגד
דאעש ,תוך בחינת תוצאותיה עד כה וסיכויי הצלחתה לעתיד.
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שורשיו של דאעש
 .3שורשיו של דאעש נעוצים בשלוחת אלקאעדה ,שהוקמה בעיראק בשנת  ,2004בראשות אבו מצעב
אלזרקאוי ,לאחר הפלישה האמריקאית .ברקע הקמתה והתבססותה עמדו התפרקותם של הצבא
העיראקי והממשל העיראקי של צדאם חסין ,אשר יצרו ואקום בטחוני וממשלי ולוו בניכור הולך וגדל
של המוסלמים הסונים כלפי הממשל המרכזי בעל האופי המוסלמי שיעי ,שהוקם בבגדאד ע"י
ארה"ב .בשנות הלחימה הארוכות נגד ארה"ב ובעלות בריתה התבססה השלוחה בהדרגה בעיראק,
אימצה לעצמה את השם המדינה האסלאמית בעיראק ,והפכה לשחקן מרכזי בקרב ארגוני המורדים,
שנלחמו נגד צבא ארה"ב ובעלות הברית.
 .4בשלהי שנות הכיבוש האמריקאי נחלש ארגון המדינה האסלאמית בעיראק )ועימו נחלשו ארגוני
מורדים אחרים( ,עקב הצלחות צבאיות של ארה"ב ,אשר שולבו עם מדיניות אמריקאית נבונה )בין
השנים  ,(2008-2006שטיפחה את השבטים הסונים במערב עיראק )"בית הגידול" העיקרי של דאעש(.
אולם העדר המשכיות למדיניות האמריקאית ,מדיניותו העדתית-השיעית של ראש הממשלה עדנאן
אלמאלכי שפעל בחסות ארה"ב ,ויציאת הצבא האמריקאי מעיראק – כל אלו שבו וחיזקו את מעמדו
של ארגון המדינה האסלאמית בעיראק ומיצבו אותו בעמדת זינוק נוחה לעידן החדש ,שלאחר יציאת
ארה"ב מעיראק.
 .5מלחמת האזרחים ,שפרצה בסוריה )מרץ  ,(2011יצרה קרקע נוחה להתפשטות פעילות ארגון
המדינה האסלאמית בעיראק לשטחה של סוריה .בינואר  2012הוקמה ג'בהת אלנצרה )"חזית
הסיוע"( ,כשלוחה הסורית של ארגון האם העיראקי .אולם בין השניים התגלעה עד מהרה מחלוקת
עזה ,שהובילה לפרוד ,ולשינוי שמו של ארגון המדינה האסלאמית בעיראק למדינה האסלאמית
בעיראק ובסוריה-רבתי )אלשאם( או בראשי התיבות בערבית דאעש .הנהגת אלקאעדה ,בראשות
אימן אלט'ואהרי ,הודיעה על תמיכתה בג'בהת אלנצרה ועל התנערותה מדאעש .מאז הקרע נחל דאעש
הצלחות צבאיות ,שבעקבותיהן הודיע על הקמת המדינה האסלאמית או מדינת הח'ליפות ,בעוד
שהארגון היריב ג'בהת אלנצרה נחלש.

האידיאולוגיה של דאעש
 .6דאעש הינו ארגון מוסלמי סלפי-ג'האדיסטי .חלק מזרם קיצוני באסלאם הסוני ,השואף להחזיר
את ימי הזוהר של האסלאם בראשית דרכו )תקופת הנביא מחמד והח'ליפים הראשונים שבאו אחריו(.
זאת באמצעות ג'האד ,מלחמת קודש ,המופנה נגד האויבים מבית ומחוץ .הג'האד ,על-פי תפיסה
זאת ,הינו חובה אישית של כל מוסלמי .מתוך זרם זה צמחו ארגון אלקאעדה וארגוני הג'האד העולמי,
עליהם נמנה דאעש.
 .7החזרה לתקופת הזוהר של האסלאם ,על-פי תפיסת דאעש ,תיעשה ע"י הקמת ח'ליפות אסלאמית
על-לאומית על-פי הדגם של הח'ליפים הראשונים ,ששלטו לאחר מות מחמד .במדינה הזאת תושלט
ההלכה האסלאמית )השריעה( על-פי פרשנותה הקיצונית .ח'ליפות זאת תקום על חורבותיהן של
מדינות הלאום ,שהוקמו במזרח התיכון אחרי מלחמת העולם הראשונה .חלק מהמדינות הללו ,ובתוכן
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עיראק וסוריה שבהן פועל דאעש ,נמצאות ממילא בתהליכי קריסה והתפוררות כחלק מ"הטלטלה
האזורית" העוברת על המזרח התיכון והדבר יוצר רקע נוח למימוש חזון הח'ליפות האסלאמית.
 .8שטחי שליטתה של מדינת הח'ליפות ,שעל הקמתה הכריז אבו בכר אלבע'דאדי ,משתרעים במזרח
סוריה ובמערב עיראק .דאעש חותר להרחיבם ולהשתלט בסופו של דבר על שטחן של סוריה ועיראק.
בהמשך ,לשיטתו ,יצורפו לח'ליפות האסלאמית שאר המדינות והישויות המרכיבות את סוריה-רבתי
)ירדן ,לבנון ,ישראל והרשות הפלסטינית( ואחר כך מדינות נוספות במזרח התיכון ומחוצה לו.
הח'ליפות האסלאמית העתידית ,על-פי חזונו של דאעש ,המוצא ביטוי במפות שמפיץ דאעש ,כוללת
אזורים נרחבים בצפון אפריקה ,אסיה ,הקווקז ואף כמה שטחים באירופה שהיו בעבר מוסלמים )ספרד
והבלקנים למשל(.

מאפיינים עיקריים של דאעש
 .9להלן כמה מאפיינים בולטים של דאעש:
א .כוחו הצבאי :מספר הפעילים של דאעש בעיראק ובסוריה נאמד על ידינו בכ .25,000-מספר
זה נמצא בתהליך גידול .1אנו סבורים ,כי עד כ 12,000-פעילי דאעש הינם סורים ועיראקים
ולמעלה מ 13,000-הם מתנדבים זרים .מוצא מרבית המתנדבים הזרים הוא מהעולם הערבי
מוסלמי .מוצא כ 3,000-מהם ממדינות המערב )קרוב למחציתם מצרפת ומבריטניה(.
המתנדבים הזרים מגיעים לסוריה )לרוב דרך תורכיה( ,עוברים אימונים קצרים ע"י פעילי דאעש,
משתתפים בלחימה ,ורובם חוזרים למדינות האם שלהם לאחר תקופה .חזרתם של פעילים,
שרכשו מיומנויות צבאיות והיו חשופים לאינדוקטרינציה אסלאמית סלפית-ג'האדיסטית מהווה
סכנה ביטחונית למדינות האם שלהם ואף למדינת ישראל )הפיגוע במוזיאון היהודי בבריסל,
שבוצע ע"י פעיל צרפתי ,שלחם בשורות דאעש ,המחיש זאת היטב(.
ב .אמצעי לחימה :בידי דאעש כמויות גדולות של אמצעי לחימה ,רובם כאלו שנתפסו שלל מידי
צבאות סוריה ועיראק .אמצעי הלחימה הללו כוללים נשק קל ,רקטות ומרגמות מסוגים שונים,
טילים נגד טנקים ונשק נגד מטוסים .בנוסף לכך ,בידי דאעש כלי נשק כבדים וטכנולוגיות
מתקדמות הנמצאים בידי צבאות סדירים :ארטילריה ,טנקים ורכב קרבי משוריין )רק"מ(; טילי
כתף נגד מטוסים וכלי טיס מאוישים ובלתי מאוישים )כטב"מים( .דאעש הפעיל בסוריה
ובעיראק מספר פעמים גז חרדל ויתכן גם נשק כימי מסוגים אחרים .הנשק הכימי הופעל נגד
המליציות הכורדיות בעין אלערב )קובאנה( ונגד כוחות הביטחון העיראקים .כמו-כן נמצאים בידי
דאעש לפחות טיל אחד מסוג סקאד )להערכתנו בלתי כשיר מבחינה טכנית( ומספר מטוסים
)המופעלים משדה תעופה ,שעליו שולט דאעש(.
ג .אזורי שליטה :דאעש שולט כיום על כשליש משטחה של עיראק וכרבע\שליש משטחה של
סוריה .במרחב גדול זה ,המשתרע מפאתי בגדאד ועד פאתי חלב ,מתגוררים מיליונים רבים
 1על-פי הערכת ה ,CIA-שפורסמו בפומבי ,משרתים בדאעש בין  20,000ל 31,500-פעילים .על-פי הערכת מפקד סנטקו"ם
משרתים בדאעש  17,000-9,000פעילים.
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של תושבים )על-פי הערכות שונות המדובר בסביבות ה 6-5-מליון תושבים( .2במרחב שליטתו
של דאעש מצויות כמה ערים גדולות ובהן מוצול )העיר השנייה בגודלה בעיראק( ,פלוג'ה )סמל
המאבק נגד ארה"ב( ואלרקה )"עיר הבירה" של דאעש בצפון סוריה( .בולט הפער בין מספר
הפעילים הקטן יחסית של דאעש לבין אזורי השליטה הנרחבים של הארגון .על מנת לגשר
על "נקודת תורפה" זאת מסתייע דאעש בבעלי ברית מקומיים ובו בזמן עושה מאמץ גיוס נרחב,
שמטרתו להוסיף פעילים לכוחותיו הצבאיים ובעלי מקצועות נדרשים למערכות הממשל שלו.
ד .הקמת מערכות ממשל חלופיות :דאעש מפעיל באזורי שליטתו מערכות ממשל חלופיות
במקום מערכות השלטון העיראקיות והסוריות ,שקרסו .מערכות ממשל אלו כוללות מערכת
חינוך ,מערכת משפט ומערכת שיטור ואכיפת חוק .באמצעותן מספק דאעש לאוכלוסיה
שירותים חיוניים ובו בזמן אוכף את האידיאולוגיה הסלפית ג'האדיסטית שלו על האוכלוסייה
המקומית .לשם כך משתמש הארגון באמצעי כפייה ברוטאליים נגד מתנגדיו ונגד עדות
המיעוט המתגוררות באזורי שליטתו )כולל הוצאות המוניות להורג( .ולמרות זאת ,דומה ,כי
למרות התנהלותו הברוטאלית ,האוכלוסייה המקומית משלימה בשלב זה עם שליטתו של דאעש
ולעיתים אף תומכת בו ,בעיקר נוכח יכולתו של דאעש להעניק לה שירותים בסיסיים ,להחזיר
לתיקונם את חיי היום-יום ולמלא את הואקום הממשלי שנוצר.
ה .יכולותיו הכלכליות של דאעש :דאעש השתלט על תשתיות ממלכתיות בעיראק ובסוריה
ובכלל זה על מרבית שדות הנפט במזרח סוריה ועל כמה שדות נפט בעיראק .יצוא מוצרי
הנפט מהווה את מקור ההכנסה העיקרי של דאעש ורווחיו ממנו נאמדים בכמה מיליוני דולרים
ליום .עם זאת ,ירדו רווחיו של הארגון בעקבות התקיפות האוויריות של ארה"ב ובעלות בריתה
על תשתיות הנפט ,שבשליטת דאעש.בנוסף לכך ,ברשות דאעש מקורות הכנסה נוספים ,כגון:
פשיעה למיניה )סחיטה ,קבלת כופר עבור שחרור חטופים ,סחר בעתיקות( ,קבלת תרומות
וגביית מסים מהאוכלוסייה שבשליטתו .לפנינו ,איפא ,דוגמה יוצאות דופן של ארגון טרור,
שהצליח לבסס לעצמו יכולות כספיות מעין-מדינתיות ,המזינות את הצלחותיו הצבאיות
ומאפשרות לו לבסס מערכות ממשל חלופיות.

מהלכיו הצבאיים של דאעש בעיראק ובסוריה )תמונת מצב
עדכנית לאמצע נובמבר (2014
 .10ביוני  2014פתח דאעש במערכה צבאית בעיראק ,שנועדה ,להערכתנו ,להשתלט על מרבית
שיטחה של מערב עיראק וצפונה ובהמשך גם על הבירה בגדאד .במקביל פעל דאעש לביסוס
שליטתו במחוזות השונים של מזרח סוריה וצפונה ולהחלשת יריביו ואויביו )המשטר הסורי ,ג'בהת
אלנצרה ,מליציות כורדיות וארגוני מורדים אחרים( .ההישגים הצבאיים ,שנחל דאעש עד כה ,אפשרו לו
ליצור רצף טריטוריאלי שלטוני ,על-לאומי ,בין אזורי שליטתו הנרחבים בעיראק ובסוריה ,שבהם הוא
פועל במרץ לבסס את שלטון הח'ליפות האסלאמית שהקים.

 2העיתונאי הבריטי ג'ון קנטלי ,שנחטף ע"י דאעש ,טען בסרטון תעמולה שהופץ ע"י דאעש )אוקטובר  ,(2014כי שמונה מליוני
אנשים מתגוררים באזורים ,שבשליטת הארגון .נראה לנו ,כי מספר זה הינו מוגזם.
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במערכה הצבאית שמנהל דאעש ,בעיראק ניתן להבחין עד כה בשלושה שלבים:

.11

א .שלב ההצלחות )יוני -אוגוסט  :(2014בשלב זה נכבשה עיר הנפט מוצול ,השנייה בגדולה
בעיראק ,מידי צבא העיראקי .כוחות צבא עיראק ,שבהקמתם ואימונם השקיעה ארה"ב משאבים
רבים במשך שנים ארוכות התמוטטו וברחו .כמו כן השתלט כח דאעש על סכר מוצול ,שמצפון
לעיר ,והניס מהמקום את כוחות הפשמרגה הכורדים ,שהגנו עליו )כח דאעש ניסה להשתלט גם
על סכר חדית'ה ,השני בגודלו בעיראק ,אך ניתקל בהתנגדות צבא עיראק( .כמו כן נכבשה
בשלב זה העיר תכרית ,מקום הולדתו של צדאם חסין ומעוז לשעבר של מפלגת הבעת'.
ב .שלב הבלימה )המחצית השנייה של אוגוסט – ספטמבר  :(2014בשלב זה )בו החלה
ארה"ב בתקיפות אוויריות "נקודתיות"( נבלמה תנופת הכיבושים של דאעש .כוחות הפשמרגה
הכורדים ,צבא עיראק ומליציות שיעיות הצליחו להחזיר את שליטתם על סכר מוצול .צבא
עיראק דחק את כוחות דאעש מאזור סכר חדית'ה ומעיר הנפט ביג'י המהווה גם צומת לוגיסטי
חשוב )הגם שכוחות דאעש המשיכו לצור עליה( .בשלב זה הצליחו אויביו של דאעש להציל את
חייהם של בני עדות מיעוטים ,הנתפסות ע"י דאעש כ"כופרים" ומהוות יעד להתנכלויות ומעשי
טבח :פליטים יזידים נחלצו מג'בל סנג'אר )צפון עיראק( והמצור על העיר השיעית-תורכמנית
אמרלי )מדרום לכרכוך( נפרץ.
ג .ביסוס השליטה במחוז אלאנבאר ,ככל הנראה כשלב מקדים לכיבוש העיר בגדאד )סוף
ספטמבר – אמצע נובמבר  :(2014בשלב זה פעלו כוחות דאעש לטהר מוקדי ההתנגדות
במחוז אלאנבאר )המחוז הסוני הגדול בעיראק( תוך התקדמות לכיוון הבירה בגדאד .במקביל,
ביצע דאעש שורה של פיגועי התאבדות בשכונות )בעיקר שיעיות( בבגדאד .בסוכנויות הידיעות
דווח ,כי כוחות דאעש מצויים כמה עשרות ק"מ מבגדאד וכי הם נלחמים עתה בעיר אבו
ע'ריב ,שממערב לעיר .מנגד ,זכו צבא עיראק ,המליציות השיעיות והכוחות הכורדים למספר
הישגים צבאיים ,שהבולט שבהם היה הסרת המצור ,שהטיל דאעש על עיר הנפט ביג'י.
 .12בשלב זה דאעש עדיין לא הצליח לבסס שליטתו במחוז אלאנבר .ובאשר להמשך -דאעש חותר
להערכתנו להשתלט על בגדאד אולם המערכה עליה תהיה להערכתנו קשה הרבה יותר עבור דאעש
מאשר כיבושה של מוצול .שכן ,דאעש עלול להיתקל בהתנגדות קשה יותר מצד המיליציות השיעיות
וצבא עיראק בתמיכת איראן ובסיוע אווירי של הקואליציה ,שבראשות ארה"ב .צפוי גם שיתוף פעולה
צבאי הדוק יותר בין יריביו הרבים של דאעש נגד האויב המשותף .להערכתנו ינסה דאעש להתגבר על
ההתנגדות כלפיו באמצעות מצור על בגדאד ושיבוש חיי היום-יום בעיר )ירי רקטות ופצצות מרגמה,
פיצוץ מטענים ומכוניות תופת( .יצוין ,כי במהלך החודשים אוקטובר/נובמבר  2014נהרגו בבגדאד
מאות אזרחים ,רובם שיעים ,בפיגועי התאבדות ופיצוץ מכוניות תופת ,שמאחורי חלקם לפחות עמד
דאעש.
 .13במקביל למערכה הצבאית שמנהל דאעש בעיראק ,הוא גם מבסס את שלטונו בשטחים נרחבים
במזרח סוריה ובצפונה .במסגרת זאת עלה בידו לדחוק מהשטח את יריביו ואויביו )ארגוני המורדים
האחרים ,ג'בהת אלנצרה ,הצבא הסורי(; להרחיב את שלטונו לאזורי-מפתח חדשים )המערכה
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לכיבוש המרחב הכורדי של עין אלערב ,קובאנה הכורדית ,שבקרבת הגבול התורכי ,שעדיין לא
הסתיימה(; לבסס את שלטונו באלרקה ולהעמיק את שליטתו על האוכלוסייה המקומית .כל זאת
באמצעות סכומי כסף גדולים הזורמים לדאעש כתוצאה משליטתו בתשתיות מדינתיות ,בדגש על
מכירת מוצרי נפט משדות הנפט שבמזרח סוריה )הגם ,שרווחיו ממכירת מוצרי הנפט פחתו בעקבות
התקיפות האוויריות של ארה"ב ובעלות בריתה עליהם(.

עיקרי המשמעויות וההשלכות של התבססות דאעש בעיראק
ובסוריה
 .14להתבססותו של דאעש בעיראק ובסוריה משמעויות והשלכות מקומיות ,אזוריות ובינלאומיות
מרחיקות לכת .להלן עיקרן:
א .עיראק :כיבושיו של דאעש בקיץ  2014האיצו את תהליך התפרקותה של עיראק למרכיביה
הדתיים-עדתיים .ניתן לקבוע ,כי עיראק כמדינת לאום כבר אינה מתפקדת .על חורבותיה קמו
שלוש ישויות מעין מדינתיות :ישות סונית בשליטת דאעש במערב עיראק ובצפונה; אוטונומיה
כורדית בצפון; וישות שיעית במרכז עיראק ובדרומה ,הקשורה למשטר השיעי בבגדאד" .גבולות
הזירה" בין שלוש הישויות הללו נזילים ומטושטשים וצפוי שדאעש ,הנמצא עדיין בתנופה,
ימשיך במאמציו להרחיב את אזורי שליטתו על חשבון הישויות האחרות הנמצאות עתה
במגננה.
ב .סוריה :גם בסוריה תרמה התחזקותו של דאעש להעמקת חלוקתה דה-פקטו של סוריה:
במזרח סוריה ובצפונה ביסס דאעש את שליטתו והחליש את יריביו השונים )המשטר הסורי,
ג'בהת אלנצרה וארגוני המורדים האחרים( .לעומת זאת מתקשה דאעש לפגוע באחיזת המשטר
הסורי בדמשק וב"אזורי ליבה" אחרים בצפון סוריה ובמערבה ,ובשליטת ארגוני המורדים על
אזורים בדרום סוריה )ובתוכם גם מרבית שטחה של רמת הגולן( .התחזקות דאעש ,והמערכה
האמריקאית והבינלאומית נגדו ,הזריקה מימד מסבך ונפיץ למלחמת האזרחים הסורית ויש בה
כדי להקשות מאוד על פתרון המשבר הסורי בטווח הזמן הנראה לעין.
ג .התבססות הג'האד העולמי במזרח התיכון :הישגי דאעש בסוריה ועיראק בשנים האחרונות
הפכו את שתי המדינות הללו למוקד העולמי החדש של הג'האד העולמי ,שירש את מקומן
המרכזי של אפגניסטאן ופקיסטאן .בניגוד לתקופתו של אסאמה בן לאדן ,המדובר כיום במוקד
אזורי דו-קוטבי ואולי גם רב-קוטבי ,אשר בו התבססו שני ארגוני ג'האדיסטים יריבים ועוינים
זה לזה :האחד )דאעש( ,מזוהה עם הג'האד העולמי אך מצוי בקרע עם הנהגת אלקאעדה
בראשות אימן אלט'ואהרי; השני )ג'בהת אלנצרה( ,מהווה את שלוחת אלקאעדה בסוריה אך
מצוי בסכסוך חריף עם דאעש .בין שני המוקדים הללו מצויות התארגנויות הג'האד העולמי
במזרח התיכון ,אשר חלקן נקטו עמדה לטובת דאעש ,הנמצא בתהליך של התחזקות מול
הנהגת אלקאעדה .בהתבססות הג'האד העולמי בסוריה יש פוטנציאל חתרני וטרוריסטי העלול
לערער בעתיד את יציבותן של מדינות מזרח תיכוניות ו"לייצא" את הטרור הג'האדיסטי גם
למדינות המערב ולישראל.
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ד .המשמעויות האזוריות :התבססות דאעש וארגוני הג'האד העולמי בעיראק ובסוריה מקפלת
בתוכה את כל סממני הטלטלה האזורית הפוקדת את המזרח התיכון והיא אף עלולה
להחריף אותם :המתחים ,הפילוגים והעוינות בין עדות ,דתות ,שבטים וקבוצות אתניות,
שבמרכזם השסע הסוני-שיעי; חולשתן הפוליטית של מדינות הלאום ,שהוקמו בעקבות
ההסדרים ,שנכפו על האזור ע"י בריטניה וצרפת לאחר מלחמת העולם הראשונה; אובדן
המשילות של מדינות מפתח במזרח התיכון וביסוס חלופות אידיאולוגיות ושלטוניות ,במקומות
שבהם מדינת הלאום קרסה .התבססותם של הארגונים הסלפים ג'האדיסטים בעיראק ובסוריה
ממחישה ,כי במזרח התיכון ,העובר טלטלה עזה בשנים האחרונות ,בולט כח המשיכה של
אידיאולוגיות אסלאמיות רדיקליות ,כפתרון קסם למצוקות היום יום ולחוליים הבסיסיים,
שאפיינו את שנות קיומן של מדינות הלאום.
 .15לטלטלה האזורית הפוקדת את המזרח התיכון הוזרק איפא מימד חדש של נפיצות וחוסר
יציבות בעקבות התבססות דאעש וארגוני הג'האד העולמי בעיראק ובסוריה .התבססותם עלולה
להאיץ תהליכי התפרקות והתפוררות בעיראק ובסוריה ו"לזלוג" לאזור כולו .ראוי להדגיש ,כי בטווח
הזמן הקרוב העדיפות של דאעש ניתנת להמשך כיבושיו הצבאיים בעיראק ובסוריה ,לביסוס
שלטונו ולהתמודדותו עם המערכה שמנהלת נגדו ארה"ב .עם זאת ,בהדרגה ,עלולה השפעתו
לחלחל גם למדינות ערביות אחרות )קשריו המתהדקים עם הארגון המצרי אנצאר בית אלמקדס,
העומד בראש מערכת הטרור נגד המשטר המצרי ,הינם הוכחה לכך( .זאת ועוד" ,בוגרי סוריה" השבים
למדינות המזרח התיכון ,עלולים גם הם להיות "נשאים" של טרור וחתרנות ,בין אם ביוזמת דאעש ובין
אם ביוזמתם הם ובכך לתרום לחוסר יציבות במדינות האם ,שמהם באו )התבססות הג'האד העולמי
ובכלל זה "בוגרי סוריה" בעיר דרנה שבמזרח לוב הינם הוכחה לכך(.

המערכה האמריקאית נגד דאעש והמענה של דאעש כלפיה
 .16הצלחותיו הדרמטיות של דאעש בצפון עיראק בקיץ  2014היוו מכה קשה למדיניות ארה"ב
בעיראק .מטרתה של המדיניות האמריקאית  -להקים משטר עיראקי דמוקרטי ,שיילחם בטרור ויעניק
לעיראק יציבות שלטונית  -הוכחה כבלתי ריאלית לחלוטין .צבא עיראק ,שבהקמתו השקיעה ארה"ב
משאבים כה רבים ,נחשף במלוא חולשתו .נחשפה גם חולשתו של השלטון המרכזי בבגדאד ,המזוהה
עם העדה השיעית ,שנתמך ע"י ארה"ב .מעבר לכך ,התבססותם של דאעש וג'בהת אלנצרה בעיראק
ובסוריה נתפסה ע"י האמריקאים כעלולה לערער את יציבותן של מדינות נוספות באזור ,המקיימות
קשרים הדוקים עם ארה"ב והמערב )ירדן ,סעודיה ,לבנון ,מדינות המפרץ( .לכך חלה עלייה
משמעותית בכמות המתנדבים הזרים שהצטרפו לדאעש וארגונים ג'האדיסטים נוספים ,העלולים
בשובם למדינות האם שלהם להוות איום בטחוני.
 .17במשך שלוש השנים הראשונות ,שחלפו מאז פרוץ מלחמת האזרחים סוריה ,לא ייחסה ארה"ב
חשיבות מיוחדת לדאעש ולג'בהת אלנצרה ,והיא נטתה לראות בהם חלק מהתוהו ובוהו הכללי,
שהשתרר בעיראק ובסוריה בעקבות התפוררות המשטרים בשתי המדינות הללו .השינוי הדרמטי
במדיניות האמריקאית חל בקיץ  2014בעקבות נפילת מוצול ,ההכרזה על הקמת הח'ליפות
האסלאמית והגידול המשמעותי ,שחל בהצטרפות המתנדבים הזרים ,כולל ממדינות המערב ,לשורות
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דאעש .מעשי הטבח וההוצאות להורג המתוקשרים של דאעש עוררו כעס ותדהמה בקרב דעת
הקהל האמריקאית והמערבית ותרמו גם הם לשינוי המדיניות ארה"ב ומדינות המערב כלפי דאעש.
 .18מהערכת חסר של דאעש עברה ארה"ב לדמוניזציה של הארגון ולהצגתו כאיום משמעותי ,אזורי
ובינלאומי .השינוי המשמעותי בתפיסת דאעש יצר מענה אמריקאי ,שניתן בשני שלבים :בשלב הראשון
)יוני-אוגוסט  (2014מצא המענה האמריקאי את ביטויו בתגובות "נקודתיות" ,שנועדו לסייע לכוחות
המקומיים בעיראק לבלום את תנופת ההתקפה של דאעש ,כגון תקיפות מהאוויר ,שיגור מספר מצומצם
של יועצים והגשת סיוע הומאניטארי לבני מיעוטים .ואולם עד מהרה התברר ,כי המענה האמריקאי
ה"נקודתי" אינו יעיל ואין בו כדי לתת תשובה הולמת לאתגר ,שהצלחותיו של דאעש הציבו בפני
ארה"ב ובפני האינטרסים האמריקאיים.
 .19כיוון שכך ,בשלב השני ,גיבשה ארה"ב אסטרטגיה כוללת למערכה נגד דאעש ,שמצאה ביטוייה
בנאום הנשיא אובאמה ) 10בספטמבר  .(2014אסטרטגיה זאת מכוונת לדברי אובאמה להחליש את
דאעש עד להשמדתו ,בבסיסה עמדו כמה מרכיבים :תקיפות אווירית מאסיביות בסוריה ובעיראק;
חיזוק הכוחות המקומיים בעיראק ובסוריה )צבא עיראק ,הכוחות הכורדים ,ארגוני מורדים סורים
מתונים(; פגיעה במקורות הכוח של דאעש )בדגש על פגיעה במקורותיו הכספיים(; שיפור אופן
ההתמודדות של ארה"ב והקהילה הבינלאומית עם התופעה של "בוגרי סוריה" החוזרים למדינות
האם שלהם .כל זאת ,כפי שחזרו והדגישו הנשיא אובאמה ודוברים אמריקאים אחרים ,ללא שיגור
כוחות קרקעיים משמעותיים על מנת להילחם בדאעש בעיראק או בסוריה.
 .20לשם מימוש אסטרטגיה זאת הקימה ארה"ב ,בלוח זמנים קצר יחסית ,קואליציה בינלאומית
המורכבת ממדינות מערביות וערביות .בעלות הברית המערביות )ובמרכזן צרפת ובריטניה( הצטרפו
לתקיפות האוויריות בעיראק בעוד שכמה מדינות ערביות )סעודיה ,מאע"מ ,ירדן ,בחריין( הצטרפו
לתקיפות האוויריות בסוריה .עד סוף אוקטובר  2014בוצעו ע"י ארה"ב ובעלות בריתה למעלה מ632-
תקיפות אוויריות נגד תשתיות צבאיות וכלכליות של דאעש בעיראק ובסוריה )בעיראק בוצעו לפחות
 346תקיפות ובסוריה לפחות .(286
 .21לאסטרטגיה האמריקאית החדשה יש להערכתנו שורה של "נקודות תורפה" ,המנותחות
בפרוט בעבודה זאת .עיקרן :הצבת מטרות מדיניות בלתי ריאליות גלויות וסמויות ,למערכה נגד
דאעש; הקושי לעקור מהשורש ארגון בעל אידיאולוגיה אסלאמית סלפית-ג'האדיסטית מסוגו של
דאעש; מגבלות הכוח הצבאי במערכה נגד דאעש ונגד ארגונים ג'האדיסטים בכלל; חולשתם של
הכוחות המקומיים בעיראק ובסוריה ,שעליהם "בונה" ארה"ב וההטרוגניות של הקואליציה,
שהצטרפה לארה"ב ,המורכבת ממדינות רבות בעלות אינטרסים שונים ואילוצי-פנים העלולים להקשות
על מתן סיוע אפקטיבי לארה"ב.
 .22אולם ,מעבר ל"נקודות התורפה" השונות ,קיימת גם המציאות הפוליטית והחברתית הבעייתית
בעיראק ובסוריה ,שקשה מאוד ,ולהערכתנו בלתי אפשרי יהיה לשנותה באמצעות מהלכים צבאיים,
מוגבלים ואפילו נרחבים .שכן ,דאעש וארגוני טרור אחרים בעלי אופי ג'האדיסטי ,צמחו על רקע הכאוס
הביטחוני ,השלטוני והחברתי ,שנלווה להתפוררותן של מדינות הלאום בעיראק ובסוריה ,ועל רקע
השינויים הדרמטיים המתחוללים במזרח התיכון )במסגרת "הטלטלה האזורית"( .זוהי איפא "הביצה",
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אשר בה משגשגים דאעש וארגונים ג'האדיסטים אחרים .טיפול שורש בדאעש הינו ,להערכתנו ,בלתי
אפשרי כל עוד " הביצה" לא יובשה  -וייבושה אינו נראה כרגע באופק.
 .23עם זאת ,גם לדאעש שורה של "נקודות תורפה" משלו ,המנותחות אף הן בעבודה זו .אם
ארה"ב תשכיל לנצל "נקודות תורפה" אלו ,עשויה המערכה נגד דאעש להניב תוצאות חיוביות ,אף כי
פחות יומרניות מאלו שאליהן כיוון הנשיא אובאמה .כך ,למשל ,היא עשויה להחליש את דאעש
)להבדיל מחיסולו ומעקירתו מהשורש(; לבלום את תנופת התפשטותו בעיראק ובסוריה )כשהמערכה
על בגדאד עומדת על הפרק(; לחזק מוקדי כח שונים בסוריה ובעיראק העוינים את דאעש ,והמוכנים
לשתף פעולה ביניהם על רקע התנגדותם לדאעש .המערכה נגד דאעש עשויה גם לשפר את אופן
ההתמודדות של ארה"ב ובעלות בריתה עם תופעת "בוגרי" הלחימה בסוריה ובעיראק ,השבים
למדינות-האם שלהם.
 .24תגובת דאעש :המענה המיידי של דאעש למערכה האמריקאית היה הוצאה להורג מתוקשרת של
חמישה חטופים ,שלושה אמריקאים ושני בריטים ,באמצעות עריפת ראשיהם .בהמשך קרא דאעש
לתומכיו ברחבי העולם ) 21בספטמבר  (2014להרוג אזרחים של ארה"ב ובעלות בריתה במגוון דרכים
ושיטות .יתכן ,כי מספר פיגועים ובתוכם פיגועי הדריסה והירי שאירעו בקנדה ,סיכול כוונה לעריפת
ראשים של אזרחים באוסטרליה ותקיפות במדינות נוספות ,מהווים ראשית מימושה של קריאה
זאת.

ההיבט הישראלי
 .25התבססותו של דאעש בעיראק ובסוריה הינה חלק מהתופעה הנרחבת יותר של התבססות ארגוני
הג'האד העולמי ,ובתוכם גם ג'בהת אלנצרה ,בשתי מדינות אלו .מנקודת מבטה של ישראל טומנת
תופעה זאת כמה מכלולי סיכונים ואיומים:
א .פוטנציאל להפיכת רמת הגולן וחצי-האי סיני לחזיתות טרור פעילות :כבר כיום שולטים
ברמת הגולן ארגוני המורדים ,שהבולט שבהם הינו ג'בהת אלנצרה )שלוחת אלקאעדה
בסוריה( על מרבית שטחה של רמת הגולן .3הגם שלדאעש אין בשלב זה נוכחות משמעותית
ברמת הגולן ,עלולה להתפתח דינמיקה )כתוצאה ממלחמת האזרחים בסוריה או מהתקיפות
האמריקאיות( ,שתוביל בסופו של דבר להפיכת הרמה מאזור שקט יחסית לזירת טרור
פעילה ,בהובלת ג'בהת אלנצרה .גם מחצי האי-סיני עלולים להתרחב פיגועי הטרור נגד ישראל
מצד ארגון אנצאר בית אלמקדס ,שנשבע אמונים לדאעש ,העומד בראש מערכת הטרור נגד
המשטר המצרי.
ב .סיוע של דאעש להתארגנויות ג'האדיסטיות במזה"ת ובכלל זה במדינות הגובלות
בישראל :דאעש הינו ארגון טרור ,שבידיו יכולות סמי-מדינתיות .בידיו אמצעי לחימה
וטכנולוגיות נשק מתקדמות ,שנלקחו שלל מצבאות סוריה ועיראק; הוא מרוויח סכומי כסף גדולים
משדות הנפט וממקורות הכנסה נוספים; יש לו מערכת תומכים במזה"ת וברחבי העולם המסייעת
 3קצין ישראלי בכיר המשרת ברמת הגולן התבטא בפני כתבים ,כי גזרת הגבול בין סוריה לישראל ,למעט החרמון ,נשלטת עתה
ב 95%-משטחה ע"י קבוצות המורדים השונות .קבוצת המורדים הדומיננטית לאורך הגבול הינו ג'בהת אלנצרה שכבשה
בחודשיים האחרונים את אזור קניטרה )הארץ 22 ,בספטמבר .(2014
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לגיוס מתנדבים זרים; ברשותו תשתית תקשורת יעילה ,אשר "ממתגת" את דאעש ואת הג'האד
העולמי ברחבי העולם .יכולותיו אלו מנוצלות בעיקר לצרכי-פנים )לחימה נגד האויבים הרבים
בסוריה ובעיראק( אולם בהמשך הן עלולות "לזלוג" להתארגנויות ג'האדיסטיות במזה"ת,
ובכלל זה במדינות ובישויות הגובלות עם ישראל ,ולחזק את היכולות המבצעיות של הארגונים
הג'האדיסטים המקומיים )לבנון ,ירדן ,יהודה ושומרון ,רצועת עזה ,חצי האי סיני(.
ג .ביצוע פיגועי טרור בשטח ישראל ונגד יעדים ישראליים ויהודיים בחו"ל :להערכתנו ,בטווח
הזמן הקרוב תהייה העדיפות האסטרטגית של דאעש נתונה לביסוס שטחי שליטתו בסוריה
ובעיראק .עם זאת ,לנוכח ההתקפות האוויריות האמריקאיות ,ודינאמיקת התחרות בין הארגונים
הג'האדיסטים ,עלול דאעש לעודד או ליזום פיגועים נגד ישראל )מגבולות ישראל או מבפנים(
או נגד יעדים ישראליים או יהודים בחו"ל .זאת ,תוך הסתייעות ב"בוגרי סוריה ועיראק",
השבים למדינות-האם שלהם או הסתייעות בפעילים והתארגנויות מקומיים התומכים בדאעש.
ד .שיתוף פעולה בין ארה"ב ומדינות הקואליציה לבין איראן :למרות העוינות הבסיסית של
איראן כלפי ארה"ב ,ולמרות שאיראן חותרת תחת האינטרסים האמריקאים במזרח התיכון,
עלולים להיווצר שיתופי פעולה אד-הוק ביניהם בסוריה ובעיראק ,נגד דאעש והג'האד העולמי,
האויב המשותף .שיתופי פעולה כאלו עלולים לקבל משמעות מדינית ולפגוע באינטרסים
חיוניים של מדינת ישראל )למשל ,ויתורים לאיראן בנושא הגרעיני( .מעבר לכך ,שיתוף פעולה
עם איראן נגד דאעש עלול לחזק את השפעתה של איראן בסוריה ובעיראק כמו גם מעמדה
של חזבאללה בלבנון .כפועל יוצא מכך עלול להתחזק המחנה הרדיקלי ,שבהובלת איראן.
 .26מכלול נוסף של סיכונים ,הרלוונטי למדינות המערב אך גם לישראל ,הינו בתחום המדיני-אזורי.
סיכונים אלו נובעים מהפוטנציאל החתרני הטמון בהתעצמות אלקאעדה והג'האד העולמי בעיראק
ובסוריה .מוקד הג'האד העולמי המתעצם במדינות הללו כבר החל "לזלוג" לעבר העולם הערבי כולו
יש לו פוטנציאל סיכון כלפי שתי מדינות ערביות פרו-מערביות ,ירדן וסעודיה ,שעד כה הוכיחו כושר
עמידות ועלה בידם לשרוד את גלי ההדף של הטלטלה האזורית" .זליגתו" עלולה להעצים את כוחם
של ארגוני הג'האד העולמי במדינות פריפריה של המזרח התיכון בעלות משטרים כושלים כמו לוב
ותימן ,או במדינות בעלות משטרים )כגון תוניס(.

הערות מתודולוגיות
 .27דאעש )באנגלית  ISISאו  (ISILהינם ראשי תיבות בשפה הערבית של המדינה האסלאמית
בעיראק ובסוריה-רבתי )אלדולה אלאסלאמיה פי אלעיראק ואלשאם( .לאחר ההכרזה על הקמת
הח'ליפות משתמש דאעש במונחים "המדינה האסלאמית" או "מדינת הח'ליפות" .למרות זאת נעשה
בעבודה זאת השימוש בשם דאעש ,שעודנו שגור בקהילה הבינלאומית ,בתקשורת הערבית
והמערבית ולעיתים אף בקרב תומכי "המדינה האסלאמית".
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 .28בכתיבת העבודה נאלץ מרכז המידע להתמודד עם מספר אתגרים:
א .הפיכת שפע רב של ידיעות פרטניות לתמונה מחקרית כוללת :משהפך דאעש לאיום אזורי
ובינלאומי החל להתפרסם שפע של מידע "נקודתי" רב על אופן התנהלותו ,על בסיס יום-יומי.
האתגר ,שבכתיבת עבודה זאת ,היה גיבוש המידע הרב לידי תמונה מחקרית כוללת,
שבמסגרתה נבחנה התופעה של עליית דאעש על היבטיה הרבים :הרקע ההיסטורי והסיבות
להקמתו; שורשיו האסלאמיים הסלפים-ג'האדיסטים; מטרותיו של דאעש; יכולותיו הצבאיות,
הפוליטיות ,הממשלתיות והכספיות של הארגון; הסביבה העיראקית ,הסורית ,המזרח תיכונית
והבין-לאומית ,בתוכה מתנהל דאעש.
ב .שינויים תכופים בתמונת המצב בעיראק ובסוריה :זאת ,על רקע ההתפתחויות הדרמטיות
בשטח בחצי השנה האחרונה ועל רקע הטלטלה הפוקדת את המזרח התיכון .לכך יש להוסיף
את טבעו הבסיסי של דאעש כארגון דינאמי ,החותר לשנות באופן בלתי פוסק את המציאות
בה הוא פועל מול מספר גדול של אויבים מקומיים ולנוכח המערכה הבינלאומית המתנהלת
נגדו .כל אלו חייבו ומחייבים עדכון מתמיד של העבודה ,הבנת משמעותן של ההתפתחויות
הטקטיות ובחינה בלתי פוסקת של המצב בשטח .השינויים התכופים בתמונת המצב עודם
נמשכים עד עצם היום הזה כך שיש לראות בעבודה זאת מעין סיכום ביניים ,שיהיה צורך
לעדכנו בהמשך.
ג .הצורך לשלב דיסציפלינות שונות ותחומי ידע שונים :העיסוק בדאעש אינו בחינה של ארגון
טרור הפועל במסגרת לאומית-מקומית אלא הוא מחייב שילוב תחומי ידע שונים ומגוונים,
למשל :ההיסטוריה של האסלאם ,התנועה הסלפית-ג'האדיסטית ממנה צמח דאעש ,מצבם של
ארגון אלקאעדה והג'האד העולמי ,התהליכים וההתפתחויות במלחמת האזרחים בסוריה
ובעיראק והטלטלה האזורית במזרח התיכון על ביטוייה השונים )למשל השסע הסוני-שיעי(.
בעבודה זאת נעזרנו הן בספרות ובעבודות המחקר הקיימים והן במומחים הבקיאים בתחומים
השונים.
ד .מקורות מידע בעייתיים :בכתיבת עבודה זאת הסתייענו במידע ראשוני ,שמקורו בדאעש
ובארגונים ג'האדיסטים אחרים .דאעש אומנם מרבה לפרסם מידע באינטרנט אודות אופן
התנהלותו .אולם ,המדובר במידע תעמולתי מובהק ,שנועד להאדיר את הארגון ,להכפיש את
יריביו ,לאיים על אויביו ולהדוף האשמות נגדו .מנגד ,מתפרסם מידע רב שמקורו באויבי דאעש
)והם רבים( ,הנוטה להכפיש את הארגון ולעיתים להעצים את גודל האיום הנשקף ממנו
משקולים מניפולטיביים .בעבודה זו הסתייענו גם בתחקירים שבוצעו כתבים )חלקם מערביים(,
אשר הותר להם לבקר באזורי שליטתו של דאעש .אולם המידע ,שאליו נחשפו הכתבים הללו,
היה לעיתים מאוכוון ומפוקח ע"י דאעש ונועד לשרת את מטרותיו הפוליטיות והתעמולתיות.
המודעות לכך והמחסור במקורות מידע אמינים חייבו בחינה זהירה וביקורתית של מקורות
המידע.
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 .29מקור מידע רב-ערך שהסתייענו בו לכתיבת העבודה הינו דיווחים שוטפים ועבודות מחקר
בסיסיות ,שפורסמו ע"י מומחים ומכוני מחקר ,מדיסציפלינות שונות ,העוקבים אחרי דאעש ואחרי
ההתפתחויות בעיראק ובסוריה )בעיקר בארה"ב ,בריטניה וישראל( .דיווחי סוכנויות הידיעות
והתקשורת העולמית העוקבים אחר דאעש ואחר ההתפתחויות בעיראק ובסוריה מהווים גם הם מקור
מידע חשוב .מקור מידע נוסף הינם פרסומים ,שמקורם בשרותי המודיעין ובמנגנוני הממשל של מדינות
מערביות וערביות הנאבקות בדאעש )אף כי גם לפרסומים הללו יש הטיות משלהם( .כחומר רקע
לעבודה שימשו פרסומים קודמים של מרכז המידע למודיעין ולטרור אודות התבססות הארגונים
המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי בסוריה )רשימת פרסומים ,ראו נספח(.

מבנה העבודה
 .30העבודה כוללת את החלקים הבאים:
עיקרי המסמך:
 (1מטרת העבודה.
 (2שורשיו של דאעש.
 (3האידיאולוגיה של דאעש.
 (4מאפיינים עיקריים של דאעש.
 (5מהלכיו הצבאיים של דאעש בעיראק ובסוריה )תמונת מצב עדכנית לאמצע נובמבר
.(2014
 (6עיקרי המשמעויות וההשלכות של התבססות דאעש בעיראק ובסוריה.
 (7המערכה האמריקאית נגד דאעש והמענה של דאעש כלפיה.
 (8ההיבט הישראלי.
 (9הערות מתודולוגיות.
חלק א' :שורשיו ההיסטוריים ושלבי התפתחותו של דאעש:
 (1הרקע ההיסטורי.
 (2הקמת שלוחת אקלאעדה בעיראק בהנהגת אבו מצעב אלזרקאוי ותחילת המערכה נגד
ארה"ב ובעלות בריתה.
 (3הקמת ארגון המדינה האסלאמית בעיראק ) (ISIוהמשך המערכה נגד ארה"ב ובעלות
בריתה.
 (4שיקום כוחו של ארגון המדינה האסלאמית בעיראק והתרחבות פעילותו לאחר יציאת צבא
ארה"ב ממנה.
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 (5הפעלת מחבלים מתאבדים" :כרטיס הביקור" המבצעי של שלוחת אלקאעדה בעיראק )על
גלגוליה השונים(.
 (6התפשטות ארגון המדינה האסלאמית בעיראק אל שטח סוריה ,הקמת דאעש והתעצמותו.
חלק ב' :האידיאולוגיה והחזון של דאעש ואופן מימושם:
 (1דאעש כארגון אסלאמי סלפי-ג'האדיסטי.
 (2גבולותיה של הח'ליפות האסלאמית ,שעל הקמתה הוכרז ע"י דאעש :המציאות והחזון.
 (3מוסד הח'ליפות בהיסטוריה המוסלמית.
 (4ביטול קיומן של מדינות לאום במזרח התיכון.
 (5שורשי העוינות לארה"ב ,למערב ולערכי המערב.
 (6תפישת ה"תכפיר" )הכרזת האחר כ"כופר" שדמו מותר( ומשמעויותיה.
 (7תחילת מימוש החזון :ההכרזה על הקמת הח'ליפות האסלאמית.
 (8קריאת אלבע'דאדי לג'האד וחזון השתלטות האסלאם על העולם.
 (9ההופעה הפומבית של אלבע'דאדי במסגד הגדול במוצול.
 (10מבחר תגובות להקמת הח'ליפות האסלאמית.
 (11הדגל של דאעש ומשמעויותיו האסלאמיים.
(12

השורשים האסלאמיים של תופעת הרס הקברים וניתוץ הפסלים ע"י דאעש.

חלק ג' :הישגיו הצבאיים של דאעש בעיראק בקיץ  2014והקמת מנגנוני ממשל על ידו:
 (1מאפיינים כלליים.
 (2ההתקפה בצפון עיראק :שלב ההצלחות )יוני-אוגוסט(.
 (3שלב הבלימה )המחצית השניה של אוגוסט-ספטמבר(.
 (4חידוש הפעולות הצבאיות לקראת המערכה על בגדאד? )סוף ספטמבר-אמצע נובמבר
.(2014
 (5כוונות להמשך.
 (6הוצאות להורג של שבויים ורצח בני עדות מיעוטים.
 (7הקמת מנגנוני ממשל במוצול.
 (8הקמת מערכת חינוך בעיראק.
 (9הקמת מערכת משפט ומנגנוני אכיפה בעיראק.
 (10סממני שלטון :הנפקת דרכונים וכוונה להטביע מטבעות.
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 (11גיוס פעילים חדשים לשורות דאעש.
חלק ד' :התבססות דאעש במזרח סוריה ובצפונה:
 (1מאפיינים כלליים.
 (2אלרקה" :עיר הבירה" של דאעש בסוריה.
 (3השתלטות דאעש על שדה התעופה אלטבקה.
 (4המערכה על עין אלערב )קובאנה בשפה הכורדית( ומשמעותה.
 (5מאמץ דאעש להתבסס בפריפריה של חלב ובמעברי הגבול.
 (6גיוס פעילים חדשים לשורות דאעש.
 (7עמר הצ'צ'ני ,דמות בולטת בשורות דאעש במזרח סוריה ובצפונה.
 (8הקמת מנגנוני אכיפה במזרח סוריה ובצפונה.
 (9התנכלויות לנוצרים ולבני עדות מיעוט אחרים.
 (10מערכת החינוך של דאעש.
 (11מערכת המשפט של דאעש.
חלק ה' :יכולותיו של דאעש :מספר פעיליו ,מערכת השליטה ,כוחו הצבאי ,ההנהגה ,בעלי
בריתו ויכולותיו הכלכליות:
(1

אומדן עדכני של מספר פעילי דאעש.

(2

ההנהגה של המדינה האסלאמית.

(3

החלוקה הניהולית.

(4

אמצעי לחימה של דאעש ומקורם.

(5

אפשרות שימוש בנשק כימי ע"י דאעש.

(6

הנהגת דאעש.

(7

בעלי בריתו הסונים של בדאעש.

(8

יכולותיו הכלכליות של דאעש.

חלק ו'" :ייצוא" טרור וחתרנות נגד מדינות המערב ונגד העולם הערבי:
 (1עיקרי תמונת המצב.
 (2הרקע ההיסטורי" :ייצוא" הטרור מעיראק בתקופת אבו מצעב אלזרקאוי ויורשיו.
 (3תופעת המתנדבים הזרים בשורות דאעש.
 (4הסיכונים הנובעים מהמתנדבים הזרים :הפיגוע במוזיאון היהודי בבריסל כמקרה מבחן.
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 (5פעילות דאעש בלבנון.
 (6שיתוף הפעולה של דאעש עם ארגון אנצאר בית אלמקדס במצרים.
 (7ביטויי תמיכה בדאעש במדינות ערביות נוספות.
 (8ביטויי הזדהות עם דאעש בכמה מדינות באסיה.
 (9הצטרפות עשרות ערבים מישראל לדאעש וגילויי תמיכה בו בקרב ערביי ישראל.
חלק ז' :מערך ההסברה של דאעש:
 (1מאפיינים כלליים.
 (2גופי התקשורת של דאעש.
 (3מגזינים אינטרנטיים ואתרי אינטרנט של דאעש
 (4מדינות המערב והקהילות המוסלמיות במערב כקהל יעד חשוב עבור דאעש.
 (5קמפיין להשגת תמיכת המוסלמים ברחבי העולם" :מיליארד מוסלמים תומכים במדינה
האסלאמית" )יוני .(2014
חלק ח'  :המערכה האמריקאית נגד דאעש:
 (1הערכת החסר של דאעש ע"י ארה"ב.
 (2השינוי בתפישת האיום של דאעש וגיבוש המענה האמריקאי.
 (3המענה האמריקאי המוגבל )יוני  -אמצע ספטמבר .(2014
 (4התווית אסטרטגיה כוללת למערכה נגד דאעש )נאום ברק אובאמה ב 10-בספטמבר .(2014
 (5גיבוש הקואליציה הבינלאומית.
 (6מגבלות הלגיטימציה של האו"מ למערכה נגד דאעש.
 (7התקיפות האוויריות בסוריה ובעיראק כמרכיב מרכזי במסגרת האסטרטגיה החדשה.
 (8התארגנות הטרור ח'וראסאן :יעד נוסף לתקיפות האמריקאיות.
 (9הערכה ראשונית של תוצאות התקיפות האוויריות.
 (10משמעויותיה וסיכויי ההצלחה של המערכה האמריקאית נגד דאעש.
חלק ט' :המענה של דאעש למערכה האמריקאית )תמונת מצב נכונה לסוף אוקטובר :(2014
 (1מאפיינים כלליים של התנהלות דאעש מול ארה"ב והמערב.
 (2קמפיין האיומים )יוני .(2014
 (3חטיפת בני ערובה מערביים ע"י דאעש – מאפייני התופעה.
 (4שימוש בעיתונאים חטופים למטרות תעמולה – המקרה של ג'והן קנטלי.
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 (5מימוש האיומים :עריפת ראשם של ארבעה חטופים מערביים.
 (6קריאה של דאעש לרצח אזרחים מערביים וראשית ההיענות לה )תמונת מצב עדכנית לסוף
אוקטובר .(2014
נספח :מחקרים ולקטי מידע עיתיים ,שפרסם מרכז המידע למודיעין ולטרור ,אודות התבססות
אלקאעדה והג'האד העולמי בסוריה ובעיראק )ספטמבר  – 2013יולי .(2014
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חלק א' :שורשיו ההיסטוריים ושלבי התפתחות דאעש
הרקע ההיסטורי
 .1שורשיו ההיסטוריים של דאעש נעוצים במציאות החדשה ,שנוצרה בעיראק ,לאחר ההשתלטות
האמריקאית ) .(2003מלחמת המפרץ השנייה הביאה להפלת משטרו של צדאם חסין ולפירוק צבאו ע"י
ארה"ב ולריסוק המבנה השלטוני הקיים .כפועל יוצא מכך ,נוצר בעיראק ואקום ביטחוני ונפגעה באורח
קשה הרקמה החברתית השברירית והנפיצה של עיראק ,שבראשה השסע הסוני-שיעי.
 .2במשך קרוב לתשע שנות שהיית צבא ארה"ב בעיראק ) (2011-2003נכשלו האמריקאים
בניסיונותיהם להקים כוחות צבא וביטחון עיראקים אפקטיביים ,שימלאו את הואקום הביטחוני ,שנוצר
בעיראק .בתחום הממשלתי עודדו האמריקאים בתקופת שהייתם בעיראק את הקמתו של משטר
עיראקי ,דמוקרטי ולאומי לכאורה ,בעל אופי עדתי-שיעי בראשותו של נורי אלמאלכי .ממשל זה יצר
ניכור בקרב האוכלוסייה הערבית הסונית ,אשר באופן מסורתי החזיקה בידה את מוסרות השלטון
בעיראק ,למרות היותה מיעוט בקרב האוכלוסייה )כ 22%-מאוכלוסיית עיראק הינה ערבים סונים –
להבדיל מהכורדים שגם הם סונים – וכ 60%-שיעים(.
 .3אל הואקום הביטחוני ,שנוצר בעיראק ,ואל המציאות הפוליטית-חברתית של הניכור הסוני
הגובר ,נכנסה שלוחת אלקאעדה בעיראק ,שהוקמה ב .2004-היא הפכה למרכיב חשוב בקרב ארגוני
המורדים ,שנלחמו נגד צבא ארה"ב ,התחזקה לאחר הנסיגה האמריקאית בסוף  ,2011והתפשטה
לסוריה לאחר פרוץ מלחמת האזרחים בה )מרץ  .(2011בתהליך התבססותה בעיראק ובסוריה ,ניתן
להבחין בארבעה שלבים:
א .שלב א' ) – (2006-2004הקמת שלוחת אלקאעדה בעיראק ,בהנהגת אבו מצעב אלזרקאוי
בשם "אלקאעדה בארץ שני הנהרות" )אלקאעדה פי בלאד אל ראפדין( ,השלוחה ניהלה
מלחמת טרור וגרילה נגד ארה"ב ובעלות בריתה ונגד האוכלוסייה השיעית .שלב זה הסתיים עם
הריגתו של אבו מצעב אלזרקאוי ע"י ארה"ב בסיכול ממוקד )יוני .(2006
ב .שלב ב' ) – (2011-2006הקמת ארגון המדינה האסלאמית בעיראק ) .(ISIארגון זה שימש
מסגרת-על עבור כמה ארגונים ג'האדיסטים ,שהמשיכו במלחמת הטרור והגרילה נגד ארה"ב
ובעלות בריתה ונגד האוכלוסייה השיעית .הארגון נחלש בשלהי תקופת הנוכחות האמריקאית
בעיראק בעקבות מהלכים צבאיים מוצלחים של ארה"ב ומדיניות אמריקאית נבונה ,שהשכילה
לקרב אליה את האוכלוסייה הסונית.
ג .שלב ג' )-2012יוני  – (2014התחזקות ארגון המדינה האסלאמית בעיראק והקמת דאעש.
לאחר יציאת צבא ארה"ב מעיראק החל תהליך של התחזקות ארגון המדינה האסלאמית
בעיראק .לאחר פרוץ מלחמת האזרחים בסוריה הקים הארגון שלוחה בזירה הסורית בשם
ג'בהת אלנצרה )חזית התמיכה( .בין ארגון-האם לשלוחה הסורית שלו התגלעו מחלוקות,
שהובילו לקרע בינו לבין אלקאעדה ,ולהקמת המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם )דאעש(.
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ד .שלב ד' )החל מיוני – (2014הישגים צבאיים דרמטיים לדאעש ,ששיאם ההשתלטות על
מוצול ,העיר השנייה בגודלה בעיראק .במקביל ביסס הארגון את שליטתו במזרח סוריה והקים
בה מרכז שלטוני )"עיר הבירה"( באלרקה .בעקבות הצלחותיו הודיע דאעש על הקמת מדינה
אסלאמית ) (ISאו מדינת הח'ליפות ,שבראשה עומד מנהיג דאעש המכונה אבו בכר
אלבע'דאדי .בספטמבר  2014הכריזה ארה"ב על מערכה כוללת נגד דאעש והארגון מנהל עתה
מאבק קשה נגד אויביו הרבים מבית ומחוץ.
 .4בראייה ההיסטורית ניתן למצוא להערכתנו קווי דמיון בין תוצאות ההשתלטות האמריקאית על
עיראק לבין תוצאות הפלישה הסובייטית לאפגניסטן והכניסה הישראלית ללבנון .בשלושת המקרים
נכשלה המדינה הפולשת במאמציה להקים סדר פוליטי חדש ,ולייצב משטר אפקטיבי ואוהד במדינה
שאליה נכנסה .בפועל פגעו שלושת האירועים הללו באורח קשה ברקמה הפוליטית והחברתית
השבירה במדינות הללו .הן חוללו בהן תהליכים ,שתרמו להקמת ארגוני טרור רדיקלים ,בעלי אופי
סוני-ג'האדיסיטי )אפגניסטאן ,עיראק( או שיעי-ח'מניסטי )לבנון( .ארגוני הטרור ,שקמו בעיראק
)שלוחת אלקאעדה( ,באפגניסטאן )אלקאעדה( ובלבנון )חזבאללה( שרירים וקיימים עד עצם היום
הזה .ארגון דאעש ,שהתפתח משלוחת אלקאעדה ,התחזק בעיראק ובסוריה והוא מהווה כיום איום על
הסדר והיציבות במזרח התיכון ובעולם כולו.

הקמת שלוחת אלקאעדה בעיראק בהנהגת אבו מצעב
אלזרקאוי ותחילת המערכה נגד ארה"ב ובעלות בריתה
 .5תהליך התבססות אלקאעדה והג'האד העולמי בעיראק החל עם הגעת פעיל הג'האד העולמי
הירדני אבו מצעב אלזרקאוי לעיראק בשנת  ,2002קודם לכניסה האמריקאית .אבו מצעב אלזרקאוי
)שמו האמיתי :אחמד פצ'יל נזאל אלח'לאילה( .אלזרקאוי הושפע מהתנועה הסלפית-ג'האדית הירדנית,
שבראשה עמדו עבדאללה עזאם ,אבו מחמד אלמקדסי ואבו קתאדה )שלושתם ממוצא פלסטיני(.
במהלך שהותו באפגניסטאן ) ,(1989עבר הכשרה אידיאולוגית ומבצעית מעבדאללה עזאם
)האידיאולוג של אסאמה בן לאדן( .אלזרקאוי שב לירדן ) ,(1993נעצר ונכלא ) ,(1994שוחרר ),(1999
ויצא שנית לאפגניסטאן.
 .6לאחר אירועי ה 11-בספטמבר  2001נמלט אלזרקאוי מאפגניסטאן ומצא מקלט באיראן .משם הוא
עבר בשנת  ,2002לפני כניסת ארה"ב לעיראק ,לאזור הכורדי של צפון עיראק .ממקום מושבו
בעיראק הוא פעל בשיתוף פעולה עם ארגון אסלאמי ג'האדיסטי כורדי ,שהוקם בספטמבר  ,2001בשם
אנצאר אלאסלאם )הארגון ממשיך לפעול עד היום והוא מהווה חלק מהקואליציה בעיראק המשתפת
פעולה עם דאעש( .בהמשך הקים אלזרקאוי ארגון אסלאמי ג'האדיסטי משלו בשם אלתוחיד ואלג'האד
)"אחדות האל והג'האד"( .לאחר כניסת ארה"ב לעיראק )מרץ  (2003הצטרף אבו מצעב אלזרקאוי
לקבוצות החמושות ,שפתחו בלחימה נגד ארה"ב והפך לדמות בולטת עד להריגתו בסיכול ממוקד
ע"י ארה"ב.
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אבו מצעב אלזרקאוי :מייסד שלוחת אלקאעדה בעיראק )מימין ;inbaa.com :משמאל :אלג'זירה 8 ,ביולי (2006

 .7באוקטובר  2004הצטרף ארגונו של אלזרקאוי לארגון אלקאעדה .אלזרקאוי נשבע שבועת
אמונים )ביעה( לאסאמה בן לאדן והוכתר על ידו כמנהיג )אמיר( ארגון אלקאעדה בעיראק
)בערבית :אלקאעדה פי בלאד אלראפדין ,קרי – אלקאעדה בארץ שני הנהרות ,הפרת והחידקל(.
הייתה זאת השלוחה הראשונה ,שארגון אלקאעדה הקים מחוץ לאפגניסטאן/פקיסטאן .עם הקמתה,
הפך אלזרקאוי ממנהיג ארגון אסלאמי ג'האדיסטי מקומי לנציגו הרשמי של ארגון אלקאעדה בעיראק,
ולאחד מבכירי הטרוריסטים הפועלים בשורות הג'האד העולמי .התשתית הג'האדיסטית ,שהוא הקים
בעיראק ,הורכבה בתחילת הדרך מפעילים ,שהיו קשורים אליו בפקיסטאן ובאפגניסטאן ,אך בהמשך
גויסו על ידו פעילים מעיראק ,סוריה וממדינות ערביות שכנות.
 .8לאחר מינויו כאמיר אלקאעדה בעיראק גיבש אלזרקאוי אסטרטגיה באשר לאופן ניהול המערכה נגד
ארה"ב .אסטרטגיה זאת נועדה ,בראייתו ,להשיג מספר מטרות :לפגוע בכוחות ארה"ב ובבעלות
בריתה בקואליציה; למנוע שיתוף פעולה של העיראקים עם ארה"ב באמצעות פגיעה בתשתיות
הממשלה ואנשיה; לפגוע במאמצי השיקום של עיראק ע"י תקיפות אזרחים עיראקים ועובדי סיוע
המעורבים בשיקום; ולהציב את ארה"ב במרכזה של מלחמת אזרחים סונית-שיעית ע"י פגיעה
באוכלוסייה השיעית .4גל פיגועי הטרור נגד האוכלוסייה השיעית ,שיזם אלזרקאוי ,אשר נבע מתפיסתו
האידיאולוגית האנטי-שיעית החריפה .התבצע באמצעות מחבלים מתאבדים ומכוניות תופת הללו גרמו
לנפגעים רבים ,זרעו תוהו ובוהו בעיראק ,הקשו מאוד על ייצוב המצב הפנימי בעיראק ויצרו מורשת
רצחנית הטבועה עמוק בדאעש בן זמננו.
 .9האסטרטגיה של אבו מצעב אלזרקאוי ,שבמהלכה הושם דגש על ביצוע התקפות רחבות היקף נגד
האוכלוסייה השיעית )ולעיתים גם בקרב האוכלוסייה הסונית( ,עוררה ביקורת מצד אסאמה בן לאדן
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ואימן אלט'ואהרי .הללו חששו ,כי פגיעה חסרת אבחנה באזרחים מוסלמים תמימים עלולה לפגוע
בתמיכה הציבורית באלקאעדה באזור כולו .ביולי  2005מתחו השניים ביקורת על האסטרטגיה של
אלזרקאוי והורו לו להפסיק את התקפותיו על אתרים דתיים ותרבותיים של העדה השיעית .אלזרקאוי
סרב ויחסיו עם הנהגת אלקאעדה הידרדרו .5בדיעבד ניתן לראות בכך את שורשי המתחים בין
שלוחת אלקאעדה בעיראק לבין ההנהגה המרכזית של אלקאעדה ,שמצאו ביטויים בימינו אלה,
בהתנהלותו העצמאית של דאעש ובקרע בינו לבין הנהגת אלקאעדה ברשות אימן אלט'ואהרי.
 .10מערכת הטרור והגרילה התבצעה ע"י שלוחת אלקאעדה בעיראק ,בעיקר במרחב בגדאד ובחלקה
המערבי של עיראק .באזורים הללו מתגוררת אוכלוסיה סונית ,שהפכה לעוינת לממשל העיראקי
המרכזי ולארה"ב .אוכלוסייה זו המהווה כיום את בסיס התמיכה החברתי והפוליטי בדאעש .העיר
החשובה במרחב זה הינה פלוג'ה ,שבמחוז הסוני אלאנבאר ,המחוז הגדול בעיראק ,אשר הפכה למעוז
כוחו של אלזרקאוי ולסמל ללחימה הג'האדיסטית נגד צבא ארה"ב .עיקר המערכה ,שניהל אלזרקאוי
באותה עת התבצעה בעיראק אולם כבר בשלב מוקדם זה נעשו על ידו מספר ניסיונות "לייצא" את
הטרור הג'האדיסטי גם למדינות ערביות נוספות ,כולל לירדן ,מדינת האם שלו )ראו בהמשך(.
 .11מהבחינה האידיאולוגית ,הנחיל מצעב אלזרקאוי ליורשיו מורשת אסלאמית רדיקלית ובלתי
מתפשרת ,שעקבותיה ניכרים ,להערכתנו ,בהתנהלות דאעש עד עצם היום הזה .ראוי לציין במיוחד
את יחסו העוין של אלזרקאוי כלפי השיעים בכלל ,והשיעים בעיראק בפרט ,שתוארו על ידו בדברי
בלע חריפים )"חלאת המין האנושי"" ,נחש ארסי"" ,רעל קטלני" ועוד( .בראייתו מהווים השיעים "גייס
חמישי" ,אשר יחד עם מוסלמים-סונים פרו-אמריקאים מנסים לכונן בעיראק משטר שיעי חדש ,אנטי-
סוני ופרו-אמריקאי .מורשת זאת ,המתבססת על מקורות מוסלמים-ערביים מימי הביניים ,העניקה
לאלזרקאוי לגיטימציה אסלאמית כביכול לביצוע פיגועי הרג קטלניים נגד השיעים ונגד המשטר
המרכזי בעל האופי השיעי .מטרת הפיגועים הללו הייתה לעורר מלחמת אחים שיעית-סונית ,שתערער
את הסדר הציבורי ,תמנע הקמת משטר בעל אופי שיעי ,ותסייע בכך להשתלטות אלקאעדה על עיראק.
ארגון דאעש ממשיך להתנהג בברוטאליות כלפי האוכלוסייה השיעית בעיראק ובסוריה עד עצם
היום הזה על-פי מורשתו של אלזרקאוי ,שהפך לאחר מותו עבור הארגון לדמות מופת ולמודל לחיקוי.6

5

Zachary Laub and Jonathan Masters.
 6כך ,למשל ,בסיס האמונים של דאעש בעיר אלרקה ,שבסוריה מכונה בסיס אלזרקאוי; קבוצות הנוער של המדינה האסלאמית
בעיראק קיבלו את הכינוי "גורי ]האריות של[ אלזרקאוי"; גם בסוריה הקים דאעש מחנות אימונים עבור קבוצות ילדים המכונות
"גורי ]האריות של[ אלזרקאוי".
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הפיכת אבו מצעב אלזרקאוי למודל לחיקוי :פעילים במחנה על-שם אבו מצעב אלזרקאוי .בכרזה כתוב" :המדינה
האסלאמית בעיראק ובסוריה-רבתי  -המחנה על-שם הכובש ,לוחם הג'האד ,אבו מצעב אלזרקאוי -מי ייתן ואללה יקבל
אותו ]כשהיד בגן העדן["

הקמת המדינה האסלאמית בעיראק ) 7(ISIוהמשך המאבק
נגד ארה"ב ובעלות בריתה
 .12ב 7-ביוני  2006נהרג אבו מצעב אלזרקאוי בתקיפה אווירית ,שבוצעה ע"י צבא ארה"ב .חיסולו
נעשה באמצעות תקיפה אווירית על בית בעיר בעקובה ,צפונית מזרחית לבגדאד )עיר הנתונה כיום
למתקפה של דאעש( .לאחר מותו של אלזרקאוי ,ירש את מקומו כראש שלוחת אלקאעדה בעיראק אבו
חמזה אלמהאג'ר ,שכונה גם אבו איוב אלמצרי.
 .13אבו חמזה אלמהאג'ר ,הנתפש עד היום ע"י דאעש כאחד מהאבות המייסדים של הארגון ,היה
פעיל אלקאעדה ממוצא מצרי ,יליד  ,1968המקורב לאימן אלט'ואהרי .הוא הצטרף ב 1982-לארגון
הג'האד המצרי ,שבראשו עמד אימן אלט'ואהרי ונדון למוות במצרים ב) 1994-כנראה שלא בפניו(.
בשנים  2002-2001עבר אבו חמזה אימונים באפגניסטאן שם הכיר את אבו מצעב אלזרקאוי .עיקר
התמחותו הייתה בהכנת מטעני צד ,שהפעלתם באפגניסטאן ובעיראק הסבה לצבא ארה"ב אבידות
רבות.
 .14במהלך שנות פעילותו כראש שלוחת אלקאעדה בעיראק ) ,(2010-2006קיים אבו חמזה
אלמהאג'ר קשרים עם פעילי אלקאעדה מחוץ לעיראק לשם קבלת סיוע וביצוע פעולות טרור .במסגרת
זאת הוא היה מעורב בהעברת פעילי אלקאעדה מסוריה לעיראק ובשיגור מחבלים מתאבדים
ומכוניות תופת להתארגנויות אלקאעדה ,שמחוץ לעיראק .שמו הופיע ברשימת הטרוריסטים
המבוקשים בעיראק ,שפורסמה ע"י סנטקו"ם ) (United States Central Commandבפברואר 2005
ועל ראשו הוקצב פרס בסך  50,000דולר.

)The Islamic State of Iraq (ISI
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 .15ב 15-באוקטובר  ,2006כארבעה חודשים לאחר מותו של אלזרקאוי ,הוקמה מסגרת-על של
ארגונים סונים בעלי אופי ג'האדיסטי ,שנקראה המדינה האסלאמית בעיראק .המרכיב הדומיננטי
בה היה השלוחה העיראקית של אלקאעדה ,שהוקמה ע"י אלזרקאוי .בראש מסגרת-העל החדשה עמד
אבו עמר אלבע'דאדי ,פעיל ג'האד עיראקי ,ששמו האמיתי חאמד דאוד ח'ליל אלזאוי .בתקופת
שלטונו של צדאם חסין גורש אלבע'דאדי מעיראק והצטרף ללוחמי הג'האד באפגניסטאן נגד הרוסים
) .(1987בין השנים  2005-2004הוא השתתף בקרבות פלוג'ה ונפצע מירי בראשו .לאחר מכן הוא
מילא תפקיד בכיר בהנהגת אלקאעדה בעיראק עד למינויו כמפקד מסגרת-העל החדשה.

אבו עמר אלבע'דאדי )מימין( ,שמונה למנהיג המדינה האסלאמית בעיראק ואבו חמזה אלמהאג'ר )משמאל( ,שירש את
מקומו של אלזרקאוי כמנהיג השלוחה העיראקית של אלקאעדה .תמונות השניים פורסמו ע"י ממשלת עיראק לאחר
הריגתם בסיכול ממוקד באפריל .2010

 .16מסגרת-העל החדשה כללה ארגונים ג'האדיסטים סוניים ,אשר לחמו בכוחות ארה"ב בעיראק.
הסיבה להקמתה הייתה ,ככל הנראה המכה ,שספג ארגון אלקאעדה בעקבות מותו של אלזרקאוי .כדי
לבסס מחדש את כוחו.החליט הארגון לאחד כוחות עם ארגונים נוספים בעלי אידיאולוגיה דומה .ארגון
אלקאעדה בעיראק היה ,כאמור ,הארגון המרכזי במסגרת-העל החדשה וכך הוא גם ממשיך להיות עד
עצם היום הזה במסגרת דאעש .בין הארגונים הג'האדיסטים ,שהצטרפו למסגרת-העל החדשה היו:
מג'לס שורא אלמג'אהרין ,ג'יש אלפאתחין ,ג'נד אלצחאבה ,כתיבת אנצאר אלתוחיד ואלסנה ,ועוד.
 .17ארגון המדינה האסלאמית הכה שורשים בעיקר בחלקה המערבי של עיראק בעלת האופי הסוני
השבטי )במיוחד במחוז אנבאר ,הגובל בסוריה( .פעולות הגרילה והטרור ,שביצע הארגון לאחר מותו
של אלזרקאוי ,הגיעו לשיאם בשנים  .2007-2006בתקופה זאת ביצע הארגון פיגועים רבים ,נגד כוחות
ארה"ב ונגד הממשל העיראקי בעל הזהות השיעית .במקביל ,הוא גם החל לבסס מינהל אזרחי משלו
בקרב האוכלוסייה הסונית ,שבאזורי שליטתו ,כחלופה לממשל המרכזי.
 .18בשנים  2011-2008נחלש כוחו של ארגון המדינה האסלאמית בעיראק .זאת בעיקר בעקבות
מבצע צבאי רחב היקף של הכוחות האמריקאים שראשיתו בתחילת  ,2007אשר נקרא "הנחשול"
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) .(The Surgeבפעילותם נגד הקבוצות הג'האדיסטיות הסתייעו הכוחות האמריקאיים בבני השבטים
הסונים ,בעיקר במחוז אלאנבאר ,שמאסו בשיטות הפעולה הברוטאליות של אלקאעדה והג'האד
העולמי .בני השבטים הסונים ,שקיבלו אותה עת תמריצים כספיים גדולים מהאמריקאים ,התארגנו
במסגרת גופים ,שנקראו "מועצות ההתעוררות" )מג'אלס אלצחוה( או "קבוצות ההתעוררות"
)ג'מאעאת אלצחוה( .אולם ,ככל שהתקרב מועד יציאת צבא ארה"ב מעיראק פחת הסיוע האמריקאי
ל"מועצות ההתעוררות" והמצב הביטחוני בעיראק החל להתדרדר .מנגד ,משטרו של אלמאלכי לבש
יותר ויותר אופי עדתי של משטר שיעי הנכפה על הסונים .כתוצאה מכך חל פיחות במעמדן של
"מועצות ההתעוררות" וראשי השבטים ,שהנהיגו אותן בחסות ממשל עיראק ,איבדו ממעמדם .בכך
הוכשרה הקרקע להצטרפות השבטים הסונים לשורות דאעש במערכה נגד המשטר העיראקי כמה
שנים לאחר מכן.
 .19אחת מההצלחות הבולטות של המערכה האמריקאית נגד התשתית הג'האדיסטית בעיראק היתה
חיסול צמרת המדינה האסלאמית בעיראק באפריל  .2010כוחות הביטחון העיראקיים ,בשיתוף
הכוחות האמריקאים ,הצליחו לחסל את אבו עמר אלבע'דאדי ואת אבו חמזה אלמהאג'ר ,שתי
הדמויות הבולטות בארגון המדינה האסלאמית בעיראק .את מקומו של אבו עמר אלבע'דאדי כמנהיג
המדינה האסלאמית בעיראק ירש פעיל ג'האדיסטי עיראקי בשם אבו בכר אלבע'דאדי העומד כיום
בראש דאעש.
 .20במקביל למערכה הצבאית בעיראק בנו אבו מצעב אלזרקאוי ולאחריו ארגון המדינה האסלאמית
בעיראק ,תשתית מבצעית חשאית בסוריה .מטרת תשתית זאת הייתה להגיש סיוע לוגיסטי למאבק
המזוין בעיראק נגד ארה"ב ובעלות בריתה תוך "עצימת עין" של המשטר הסורי ,שנמנע מלפעול נגדה
באפקטיביות .על-פי מכון המחקר הבריטי קוויליאם ,התשתית הג'האדיסטית בסוריה החלה להיבנות
ע"י אבו מצעב אלזרקאוי ,כבר בשנת  2000עם שיגורם של מספר פעילים ג'האדיסטים ,ששיתפו עימו
פעולה באפגניסטן ,לסוריה וללבנון .פעילים אלה הקימו בסוריה "בתי הארחה" וגייסו באמצעותם
פעילים ללחימה בעיראק .במהלך שנות הלחימה נגד ארה"ב ובעלות בריתה בעיראק שימשה סוריה
תחנת מעבר לאלפי פעילים זרים ג'האדיסטים ערביים/מוסלמים ,שעשו דרכם לזירת הלחימה
העיראקית .עתה התהפך הגלגל ובשנות מלחמת האזרחים בסוריה עברו אליה מעיראק אלפי פעילים
של המדינה האסלאמית והצטרפו לשורות המורדים נגד משטר אסד.
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שיקום כוחו של ארגון המדינה האסלאמית בעיראק
והתרחבות פעילותו לאחר יציאת צבא ארה"ב
 .21יציאת הכוחות האמריקאים מעיראק בדצמבר  2011יצרה ואקום צבאי וביטחוני ,שאפשר לארגון
המדינה האסלאמית בעיראק להשתקם ולצבור כוח ולפתוח במסע טרור מחודש נגד האוכלוסייה
השיעית והממשל העיראקי המרכזי ,במטרה לעודד מלחמת אזרחים בינם לבין הסונים .זאת ועוד,
מלחמת האזרחים ,שפרצה בסוריה באותה שנה )מרץ  ,(2011החלישה את משטר אסד ויצרה עבור
הארגון הזדמנות לשלוח פעילים לסוריה כדי "לייצא" את ההשפעה והאידיאולוגיה הג'האדיסטית אליה,
עד שעלה בידו להשתלט על כרבע \ שליש משטחה ,באזורים שבצפון ומזרח סוריה.
 .22בשלוש השנים ,שחלפו מאז יציאת הכוחות האמריקאיים מעיראק ) ,(2014-2012ניהל ארגון
המדינה האסלאמית בעיראק מתקפת טרור וגרילה נגד האוכלוסייה השיעית והממשל המרכזי
העיראקי ,שהלכה והתעצמה .במערכת הטרור של ארגון המדינה האסלאמית בעיראק בלטו פיגועי
התאבדות נגד ריכוזי אוכלוסיה שיעים ,שגרמו לנפגעים רבים .על-פי נתוני האו"ם ,מערכת הטרור
והאלימות ,שניהל הארגון ,הגיעה לשיאה בשנת  .2013פעולות הארגון גבו בשנה זו מחיר של
 7,818אזרחים ואנשי משטרה הרוגים )יותר מכפליים מכמות ההרוגים בשנת  .(2012כמו-כן נפצעו
בהתקפות הללו  17,891בני אדם ).(uniraq.org
 .23גולת הכותרת של מתקפות דאעש על מוסדות המשטר העיראקי במהלך שנת  2013הייתה
הפריצה לכלא אבו ע'ריב ,שבקרבת בגדאד .בית כלא זה ,הגדול והשמור ביותר בעיראק ,שנודע
לשמצה עוד מתקופת שלטונו של צדאם חסין ,שימש לכליאת המורדים ,שנלחמו נגד צבא ארה"ב ,בעת
שהותו בעיראק .לאחר נסיגת הצבא האמריקאי שימש בית הכלא את ממשלת עיראק ,שכלאה בו
מאות פעילי אלקאעדה.
 .24הפריצה לכלא אבו ע'ריב התבצעה ב 21-ביולי  2013על-פי תכנון של מנהיג דאעש ,אבו בכר
אלבע'דאדי .הפריצה החלה בפעולת ריכוך ארטילרי לעבר הכלא .לאחר מכן נפרצו חומות הכלא
באמצעות שתי מכוניות תופת ,שהוצמדו אליהן .לתוך הכלא נכנסו כחמישים פעילי דאעש ,חמושים
במקלעים וברימונים ,פתחו את תאי הכליאה ,ושחררו כ 500-פעילי אלקאעדה .המבצע ,שנמשך
כשעה ,עבר ללא התנגדות משמעותית מצד השומרים העיראקים ,שנמלטו מהמקום עם תחילת הריכוך
הארטילרי .הפעילים נאספו ע"י כלי רכב של דאעש ,שהמתינו להם ,ונמלטו לסוריה השכנה
) .( ;youtube.com; alsharqiya.com Lisireport.worldpress.comהפעילים המשוחררים ,שהיו
בעלי עבר מבצעי-טרוריסטי עשיר ,היוו תוספת כח משמעותית לדאעש ולהערכתנו סייעו
להצלחותיו בשנה שחלפה )חלקם נעצרו ע"י צבא ארה"ב טרם היציאה שלו מעיראק(.
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כלא אבו ע'ריב ).(alsharqiya.com

תמונה מתוך סרטון וידיאו ,שבה נראים כלי הרכב של דאעש הממתינים לפינוי האסירים הנמלטים מחוץ לכלא אבו ע'ריב

 .25שנה לפני הפריצה לכלא אבו ע'ריב הפיץ מנהיג דאעש ,אבו בכר אלבע'דאדי קלטת שמע לתומכיו,
בה התווה את תוכניותיו למבצע לשחרור אסירים מבתי כלא ,שכונה על ידו "שבירת החומות".
במהלך תקופה של  12חודשים ביצע ארגונו  24תקיפות מורכבות באמצעות מכוניות תופת .כוחותיו
פרצו לשמונה בתי כלא עיראקים ,מלבד הפריצה לכלא אבו ע'ריב ,ושחררו מהם עשרות פעילי
אלקאעדה )טיים 16 ,בדצמבר .(2013
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תמונה מתוך סרטון הוידיאו ,שבו נראים האסירים נמלטים מכלא אבו ע'ריב בכלי הרכב של דאעש )(youtube.com

הפעלת מחבלים מתאבדים":כרטיס הביקור" המבצעי של
שלוחת אלקאעדה בעיראק על גלגוליה השונים
 .26הפעלת מחבלים מתאבדים בעיראק היוותה את "כרטיס הביקור" המבצעי של שלוחת אלקאעדה,
על גלגוליה השונים ,ושל דאעש בימינו אנו .בתום הפלישה האמריקאית לעיראק קראו אסאמה בן לאדן
וסגנו לאזרחי עיראק לבצע פיגועי התאבדות כדי לפגוע בכובשים האמריקאים" :השתמשו בפצצות
בצורה חכמה ,לא ביערות ובגבעות ...האויב מפחד בעיקר ממלחמה ברחובות הערים ...אנו מדגישים
את חשיבות פעולות ההתאבדות נגד האויב." 8
 .27קריאתו של בן לאדן נפלה על אוזניים קשובות .בשנתיים הראשונות ,שחלפו מאז הכניסה
האמריקאית ,אירעו בעיראק כ 18-פיגועי התאבדות בידי כ 270-מחבלים מתאבדים .חלקם של
הפיגועים הללו בוצע ע"י פעילים בארגון של אבו מצעב אלזרקאוי ,שהצטרף לאלקאעדה .9פיגועי
ההתאבדות התבצעו גם ע"י פעילי ארגון המדינה האסלאמית בעיראק ,שהוקמה לאחר הריגתו של
אלזרקאוי .הם כוונו נגד כוחות ארה"ב ובעלות בריתה ,הממשל העיראקי ,שהוקם ע"י ארה"ב ,ונגד
העדה השיעית בעיראק .בחלק מהמקרים פוצצו מחבלים מתאבדים מכוניות תופת בקרב ריכוזי
אוכלוסיה ,או שפרצו עם מכוניות תופת לבסיסי צבא ולמתקנים ממשלתיים )לעיתים לבושי מדי הצבא
העיראקי על מנת להטעות את המותקפים(.

 8יורם שוויצר ושרי גולדשטיין פרבר ,אלקאעדה והגלובליזציה של טרור המתאבדים )ת"א :מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים,
אוניברסיטת תל-אביב ,יוני  ,(2005עמ'  ,65להלן :יורם שוויצר ושרי גולדשטיין פרבר.
 9שם
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 .28מספר פיגועי ההתאבדות ,שבוצעו בעיראק ב ,2013-הגיע ל 98-לעומת  50פיגועי התאבדות
בסוריה .10על כמה פיגועי התאבדות ,שגרמו לנפגעים רבים בקרב האוכלוסייה האזרחית השיעית,
נמנע דאעש מלקבל אחריות .11הפיגועים גרמו לנפגעים רבים בקרב השיעים וערערו את משטרו של
אלמאלכי )על-פי השבועון טיים בחודשים ספטמבר-דצמבר  2013נהרגו יותר מ 3,000-בני אדם
בעיראק בפגועי ההתאבדות( .למרות זאת ,העדיפו איראן והמליציות השיעיות ,שלחמו נגד צבא
ארה"ב עד ליציאתו מעיראק ,לשגר כ 7,000-8,000-פעילים שיעים לסוריה ,להגנת משטרו של
אסד ,על פני ההתמודדות עם ארגון המדינה האסלאמית בעיראק בזירה העיראקית ,תוך הערכת
חסר של פוטנציאל האיום הטמון בו.12
 .29במהלך  2014נמשכו פיגועי ההתאבדות בעיראק ביוזמת דאעש .ראויה לציון סידרה של פיגועי
התאבדות קטלניים ,במהלך אוקטובר  ,2014באזורי מגורים בבגדאד ,בעיקר בקרב האוכלוסייה
השיעית .את פגועי ההתאבדות הללו ,שבהם נהרגו מאות בני אדם ,ניתן אולי לראות כחלק מהגברת
הלחץ של דאעש על בגדאד במקביל ליוזמות התקפיות במחוז אלאנבאר ,יתכן לקראת המערכה על
בגדאד )ראו להלן(.

התפשטות המדינה האסלאמית בעיראק אל שטח סוריה,
הקמת דאעש והתעצמותו
 .30בסוף  2011החליט ארגון המדינה האסלאמית בעיראק לשגר לסוריה פעילי ג'האד סוריים
ועיראקיים בעלי מיומנויות בלוחמת גרילה כדי ליטול חלק במערכה נגד משטרו של אסד .פעילים
אלו הקימו בחשאי בינואר  2012את ג'בהת אלנצרה )"חזית התמיכה"( ,ארגון ג'האדיסטי בראשות
אבו מחמד אלג'ולאני ,ובכך יצרו מוקד כח אזורי נוסף עבור הארגון .13אלג'ולאני מונה ל"אמיר" סוריה,
מפקדה של השלוחה הסורית של הארגון והיה כפוף ,בראשית דרכו ,לאבו בכר אלבע'דאדי ,מנהיג
המדינה האסלאמית בעיראק.
 .31התגבשותו של ג'בהת אלנצרה כארגון ג'האדיסטי עצמאי לוותה במחלוקת הולכת ומעמיקה עם
ארגון האם שלו ,המדינה האסלאמית בעיראק .על מנת לנסות לבלום את תהליך ההפרדות ,הכריז
מנהיג המדינה האסלאמית בעיראק ,אבו בכר אלבע'דאדי ,על איחוד בין המדינה האסלאמית
בעיראק לבין ג'בהת אלנצרה תחת הנהגתו .שמו של הארגון החדש שונה לשם המבטא את האחדות
 10ראו מאמרם של יותם רוזנר ,עינב יוגב ויורם שוויצר" ,תמונת מצב של פגועי התאבדות בשנת  ,INSS) "2013מבט על14 ,
בינואר  .(2014במאמר נכתב ,כי בשנת  2013בוצעו כ 291-פגועי התאבדות ב 18-מדינות ברחבי העולם ,אשר גרמו למותם
של כ 3,100-בני אדם .על-פי המאמר כ 50%-מהפיגועים הללו ) 148פגועי התאבדות( בוצעו במזרח התיכון כשהמדינה
הבולטת הייתה עיראק ) 98פיגועים( .נתונים אלו מצביעים איפוא ,כי מספר פיגועי ההתאבדות שבוצעו בתקופה זאת בעיראק
עלה על זה של סוריה ,הגם ,שתשומת הלב הבינלאומית לפיגועים בעיראק הייתה פחותה מזו שניתנה לסוריה.
 11כך ,למשל ,ב 11-בספטמבר  2013פוצץ עצמו מחבל מתאבד במוסד שיעי דתי-חברתי )חסיניה( בשכונת אלאעט'מיה
בבגדאד .ארבעים שיעים נהרגו בפיגוע ועשרות נפצעו .למרות שלא פורסמה קבלת אחריות לפיגוע ,אנו סבורים ,כי ניתן ליחסו
לדאעש .ב 21-בספטמבר  2013פוצץ מחבל מתאבד מכונית תופת בשכונה השיעית מדינת אלצדר בבגדאד .בפיגוע נהרגו
שמונים בני אדם .גם במקרה זה אף ארגון לא קיבל אחריות לפיגוע אך אנו סבורים שניתן ליחסו לדאעש.
 12ראו לקט מידע של מרכז המידע למודיעין ולטרור מה 20-במרץ " :2014תופעת המתנדבים הזרים השיעים הלוחמים
בסוריה".
 13ראו לקט מידע מה 23-בספטמבר " :2013ג'בהת אלנצרה )"חזית התמיכה"( :ארגון ג'האדיסטי-סלפי המשתייך לאלקאעדה,
אשר ממלא תפקיד חשוב בקרב ארגוני המורדים בסוריה .הארגון חותר להפיל את משטר אסד ולהקים ח'ליפות אסלאמית
בסוריה-רבתי ,שתהפוך למוקד אזורי ובינ"ל לטרור וחתרנות".
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בין ארגון האם בעיראק לבין השלוחה הסורית שלו" :המדינה האסלאמית בעיראק ובסוריה-רבתי
)אלשאם(" ,או בקיצור

דאעש14

) 9באפריל  .(2013אולם אבו מחמד אלג'ולאני סרב להכפיף עצמו

לאלבע'דאדי והזדרז להישבע אמונים לאימן אלט'והארי .בעקבות זאת מנהיג ארגון אלקאעדה אימן
אלט'ואהרי נטל צד ,והודיע על ביטול האיחוד ) 10ביוני  .(2013בהמשך ) 3בינואר  (2014הודיע
אלט'והארי ,כי הוא מתנער מכל קשר עם דאעש וכי דאעש אינו מהווה עוד שלוחה של אלקאעדה.
 .32בתגובה להודעת אלט'ואהרי פרסם דאעש הודעה פומבית ,אשר תקפה את הנהגת אלקאעדה ואת
ג'בהת אלנצרה )פברואר  .(2014אבו מחמד אלעדנאני ,מבכירי דאעש בסוריה ,הצהיר ,כי הנהגת
אלקאעדה "סטתה מדרך הישר" .לדבריו ,אלקאעדה אינו מהווה יותר את הבסיס לג'האד ודאעש הינו
הארגון הג'האדיסטי היחידי הפועל על-פי חזונם של אסאמה בן לאדן ואבו מצעב אלזרקאוי )יוטיוב,
 17באפריל  .(2014הקרע בין הנהגת אלקאעדה לדאעש הפך איפא לגלוי .כתוצאה מכך החריפו
המחלוקות בין דאעש לבין ג'בהת אלנצרה וקבוצות מורדים אחרות בסוריה והגיעו לכדי תקריות
אלימות ביניהן .מאז פועל ג'בהת אלנצרה בסוריה באופן עצמאי בעוד ,שארגון דאעש פועל במקביל
הן בסוריה והן בזירה העיראקית ,זירת האם ובסיס הכוח שלו )דבר המקנה לו עמדת יתרון על פני
ג'בהת אלנצרה(.
 .33בעקבות הקרע הפומבי בין דאעש להנהגת אלקאעדה נוצרה מערכת דו-קוטבית של ארגונים
ג'האדיסטים ,שכל אחד אימץ דרכי התנהלות משלו :דאעש קנה לעצמו "מוניטין" בדפוסי התנהגות
דוקטרינריים ונוקשים כלפי האוכלוסייה וכלפי יריביו על מנת לכפות את ההלכה האסלאמית בכוח
הזרוע בכל מקום בו הוא שולט ,על בסיס מורשתו של אלזרקאוי .לעומת זאת ,נקט ארגון ג'בהת
אלנצרה במדיניות פרגמאטית יותר כלפי האוכלוסייה וכלפי יריביו ,שאפשרה לו לרכוש את תמיכת
התושבים ולשתף פעולה באופן אפקטיבי יותר עם שאר ארגוני המורדים בסוריה.

 14בערבית :אלדולה אלאסלאסמיה באלעיראק ואלשאם ,או בראשי התיבות דאעש .השם בעברית :המדינה האסלאמית
בעיראק ובסוריה-רבתי .באנגלית נקרא הארגון בדרך כלל The Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) :או The
)) Islamic State In Iraq and the Levant (ISILהשם  ISILאינו מדוייק ,שכן תרגום המונח אלשאם לאנגלית אמור להיות
במקרה זה  Greater Syriaולא .(Levant
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מסמכים העוסקים בעימות בין דאעש להנהגת אלקאעדה

מתוך נוסח ההודעה של אימן אלט'ואהרי ,בדבר התנערות אלקאעדה מארגון דאעש ,שפורסמה ב 3-בינואר 2014
בפורומים אסלאמיים המזוהים עם אלקאעדה )( www.muslm.org

הודעה של דאעש התוקפת את אלקאעדה ואת ג'בהת אלנצרה ) 4בפברואר (alplatformmedia.com) (2014
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 .34בראייה לאחור ניתן לקבוע ,כי בתקופה ,שחלפה מאז הפילוג ,התחזק דאעש בעיראק ובסוריה
והאפיל על ג'בהת אלנצרה .זאת ,להערכתנו ,בשל כח המשיכה האידיאולוגי שלו ,אשר גבר לאחר
ההכרזה על הקמת הח'ליפות האסלאמית ,בשל אכזריותו )שהפחידה את אויביו( ,בשל הישגיו
הצבאיים )הנובעים בין השאר מיכולתו להעתיק כוחות ואמצעי לחימה ממזרח סוריה למערב עיראק(
ובשל משאביו הרבים )אמצעי לחימה ,כספים ,שצבר דאעש בכיבושיו במהלך  .(2014להתחזקות
דאעש בשנה האחרונה היו ביטויים רבים ,למשל :הצטרפותם של מפקדים ויחידות שלמות מג'בהת
אלנצרה ומארגוני מורדים נוספים; שיתוף הפעולה עם דאעש מצד גורמי אופוזיציה סונים בעיראק;
נטייה של מתנדבים זרים ,כולל ממדינות המערב ,להעדיף להצטרף לשורות דאעש על פני
הצטרפות לג'בהת אלנצרה; ושבועת אמונים לאבו בכר אלבע'דאדי של ארגונים ג'האדיסטים מחוץ
לעיראק ולסוריה )הבולט שבהם ,עד כה ,הינו אנצאר בית אלמקדס במצרים(.
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חלק ב' :האידיאולוגיה והחזון של דאעש ואופן מימושם
דאעש כארגון טרור אסלאמי סלפי-ג'האדיסטי
 .1דאעש הינו ארגון טרור אסלאמי סלפי-ג'האדיסטי ,חלק מזרם קיצוני באסלאם הסוני השואף להחזיר
את ימי הזוהר של האסלאם הקדום באמצעות ג'האד ,מלחמת קודש ,המופנה נגד האויבים מבית
ומחוץ .תנועת הסלפיה רואה בתקופתו של הנביא מחמד והח'ליפים הראשונים ,שבאו אחריו מודל
לחיקוי )המילה סלף פרושה בערבית אב קדמון או דור ראשון( .התנועה הסלפית המודרנית החלה
במצרים ,ומקורה בשאיפה לטהר את האסלאם מהפגמים ,שדבקו בו ,ולשוב אל מה שנתפס כ"תור
הזהב" של האסלאם.
 .2בראשית דרכה התמקדה התנועה הסלפית בלימודי דת ובהכשרת הלבבות )דעווה( כדרך ליצירת
חברה אסלאמית ומדינה אסלאמית ,הנוהגים על-פי ההלכה האסלאמית .אולם בתוך תנועת הסלפיה
התפתח זרם קיצוני הנקרא סלפיה-ג'האדיה ,שממנו צמחו אלקאעדה וארגוני הג'האד העולמי,
עליהם נמנה דאעש .תרומה אידיאולוגית חשובה להתפתחותו של זרם זה העניק סיד קטב ,הוגה דעת
מצרי ) ,(1966-1906אשר רעיונותיו היוו השראה להקמת ארגונים אסלאמיים ,שתמכו במאבק אלים
)ובתוכם הג'האד האסלאמי המצרי בהנהגת אימן אלט'ואהרי ,כיום מנהיג אלקאעדה(.
 .3בראיית הסלפיה-ג'האדיה ,יש לחתור להפצת האסלאם ולמימושו בכל תחומי החיים ע"י שחרור
אדמות האסלאם מכל תרבות אחרת )בדגש על התרבות המערבית( באמצעות ג'האד )מלחמת מצווה(
הנתפס כחובתו האישית )פרצ' עין( של כל מוסלמי .על-פי התפיסה הזו יש להיאבק באויבי האסלאם
באמצעות מאבק צבאי אלים ,נטול פשרות .זאת ועוד ,אויבי האסלאם ,על-פי תפיסה זאת ,אינם רק
האויבים החיצוניים )ובמרכזם ארה"ב והמערב( אלא גם משטרים ערביים המשתפים פעולה עם המערב
או משטרים ערביים חילוניים הנחשבים "כופרים" ולפיכך יש בראייתם של הסלפים ג'האדים הצדקה
הלכתית לפעול להפלתם.
 .4ההכרזה על הקמת הח'ליפות האסלאמית ב 29-ביוני  2014הייתה צעד חשוב ומשמעותי בתהליך
צמיחתו של הארגון .שכן הכרזה זאת סימלה הפיכתו מארגון טרור וגרילה מקומי ,הנלחם נגד
המשטרים בעיראק ובסוריה ,למדינה אסלאמית השואפת להרחיב את נכסיה הטריטוריאליים בעיראק
ובסוריה אל המזרח התיכון כולו ,ואף מעבר לו.

גבולותיה של הח'ליפות האסלאמית ,שעל הקמתה הוכרז ע"י
דאעש :המציאות והחזון
 .5החזרה אל תקופת הזוהר של האסלאם ,על-פי תפישת דאעש ,מתקיימת באמצעות הקמתה מחדש
של ח'ליפות אסלאמית ,המתבססת על חוקי השריעה )ההלכה האסלאמית( ,על-פי הפרשנות
הסלפית-ג'האדסיטית .מדינת הח'ליפות ,שעל הקמתה הכריז דאעש ,כוללת כיום חבלי ארץ נרחבים
בעיראק ובסוריה ,מפאתי בגדאד ועד לפאתי חלב .דאעש חותר להרחיב את שטח "מדינת הח'ליפות"
לשאר חלקי עיראק וסוריה ,להפיל את המשטרים בבגדאד ובדמשק ,ולהתפשט משם בהמשך לשאר
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חבלי הארץ הנכללים בסוריה-רבתי )בלאד אלשאם( .חבלי ארץ אלו כוללים את עיראק ,סוריה ,כווית,
לבנון ,ישראל\פלסטין וירדן )ראו מפה(.
 .6אולם שאיפותיו של דאעש אינן מצטמצמות לתחומי סוריה-רבתי .בחזונו של דאעש הח'ליפות
בסוריה-רבתי צפויה להוות את הגרעין לח'ליפות אסלאמית בגבולותיה הרחבים .הללו כוללים את
מדינות המזרח התיכון; צפון אפריקה; אזורי איראן ,פקיסטאן ואפגניסטאן )ח'וראסאן(; מדינות באירופה,
שבעבר נכבשו בידי המוסלמים )ספרד ,הבלקן(; ומדינות מוסלמיות נוספות )תורכיה ,הקווקז(.
 .7להלן שלוש מפות של "מדינת הח'ליפות" ,שהופצו בפורומים של דאעש ובפורומים ג'האדיסטים:
א" .מדינת הח'ליפות" בגבולותיה הנוכחיים.
ב .שטחה של סוריה-רבתי )בלאד אלשאם( העתידה להיות בשליטת דאעש.
ג" .מדינת הח'ליפות" בגבולותיה הנרחבים ,ממערב אפריקה ועד למרכז אסיה )כולל כמה
אזורים בשטחה של אירופה(.

"מדינת הח'ליפות" ,שהקים דאעש )יוני  (2014בשטחים נרחבים במערב עיראק ,במזרח סוריה ובצפונה .המפה הופצה
בפורומים ג'האדיסטים ב 18-באוגוסט .(hanein.info ;alplatformmedia.com) 2014
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סוריה-רבתי )בלאד אלשאם( ועליה סמל דאעש ).(albawabhnews.com

מימין :מדינת הח'ליפות האסלאמית בגבולותיה הרחבים .שמותיהן של מדינות הלאום המודרניות אינם מופיעים במפה
אלא שמות אסלאמיים בלבד) .(hanein.infoמשמאל :מפת הח'ליפות האסלאמית באנגלית ומימינה תמונתו של
אלבע'דאדי ).(hanein.info

מוסד הח'ליפות בהיסטוריה המוסלמית

15

 .8רעיון הקמתה מחדש של הח'ליפות האסלאמית ,שדאעש החל לממש הלכה למעשה ,הינו חזונה של
תנועת הסלפיה הג'האדיסטית .זרמים וגופים שונים באסלאם )למשל ,מפלגת השחרור האסלאמית,
שהוקמה ב (1953-והוגי דעות אסלאמיים חרטו על דיגלם את סיסמת חידוש הח'ליפות .כמה מהם
)דוגמת עבדאללה עזאם ,המורה האידיאולוגי של אסאמה בן לאדן( אף ניסו להתוות דרך להקמתה.
משמעות הקמת הח'ליפות ,בעיני הסלפים הג'האדיסטים ,היא הכפפת כלל המוסלמים לשליט אחד
מקובל ומוסכם ,ביטול מדינות הלאום )פרי "המזימה של האימפריאליזם"( ,ביטול "משטרי הכפירה"
במדינות הערביות והמוסלמיות והקמת מדינת הלכה מוסלמית אחת ,אשר תתנהל על-פי מודל
 15תת-פרק זה מבוסס בחלקו על סיפרה של חווה לצרוס-יפה ,פרקים בתולדות הערבים והאסלאם )ת"א :הוצאת רשפים,
 ,(1968ע"ע  .127-102להלן:חווה לצרוס-יפה.
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הח'ליפות האסלאמית בעידן תור הזהב שלה ,בדורות שלאחר הנביא מחמד ,על-פי פרשנות
האסלאם הרדיקלי של הסלפיה ג'האדיה ,ובראשה יעמוד שליט יחיד ,הח'ליף.
 .9חזון הח'ליפות שואב את השראתו מהתקופה ,שלאחר מות הנביא מחמד ) 632לספירת הנוצרים(,
כאשר היה צורך למנות לו ממלא מקום )יורש למחמד לא מונה ,משום שאת הנביא מחמד בן תמותה
לא יכול היה לרשת( .התואר בערבית ,שניתן לשליטים ,שבאו לאחר הנביא מחמד היה ח'ליפת רסול
אללה ,קרי  -ממלא מקום שליח אללה ,או בקיצור ח'ליף )קרי – מחליף( .תקופת ארבעת הח'ליפים
הראשונים באסלאם – אבו בכר )שאת שמו אימץ לעצמו אבו בכר אלבע'דאדי( ,עמר ,עת'מאן ועלי
) ,(661-632הייתה תקופת הגיבוש המדיני החשובה ביותר בתולדות האסלאם ,הנחשבת לתור הזהב
שלו .ארבעת הח'ליפים הללו הם שהקימו למעשה את מדינת האסלאם הראשונה ,ניהלו את הכיבושים
הגדולים מחוץ לגבולותיה והניחו את היסודות הכלכליים והאדמיניסטרטיביים לאימפריה המוסלמית.
הערבים המוסלמים ,שעד אז לא נודעו בהיסטוריה העולמית ,הקימו תוך דורות מעטים אימפריה אדירה
והשליטו את השפה הערבית ואת דת האסלאם.
.10

מהסיבות הללו זכו ארבעת הח'ליפים הראשונים להערצה רבה באסלאם לדורותיו ותנועות

מוסלמיות סוניות רבות ראו בהם אבות רוחניים .מכאן כינויים אלראשדון ,קרי  -ההולכים בדרך הישרה
בה הנחה אותם שליח אללה .מוסד הח'ליפות הפך מאז ליסוד מובנה באסלאם וח'ליפים משבט
קריש )שבטו של מחמד( משלו בו להלכה עד ימי התורכים העות'מאנים ) .(1517את מקומם תפסו
ח'ליפים עת'מאנים-תורכיים ,אשר הוסיפו את התואר סלטאן לעצמם .הם משלו עד לשנת ,1924
כשהכריזה תורכיה ,שהפכה לרפובליקה בהנהגת אתאתורכ ,על ביטול הח'ליפות.
 .11באיזו מידה מוצדקת האידאליזציה של הח'ליפות? הגם שתקופת ארבעת הח'ליפים הראשונים
נחשבת בעיני מוסלמים רבים לתור הזהב של האסלאם ,בחינה מדוקדקת של תקופתם מלמדת ,כי
האידיאליזציה שלה מוגזמת :שלושה מהח'ליפים הראשונים נרצחו ובימיהם התגלו גם חולשת
האסלאם ,חוסר אחדותו ,וחוסר היכולת למנוע מלחמת אחים )פתנה( ושפיכות דמים ,זמן קצר לאחר
עליית בית עבאס לשלטון ) 750לספירת הנוצרים( החל מוסד הח'ליפות לשקוע בהדרגה .שליטים
מקומיים ,שקמו בסוף המאה התשיעית לספירה הנוצרית ,עם תחילת תהליך התפוררות האימפריה
העבאסית ,הכריזו על עצמם כח'ליפים כדי להעניק לגיטימציה לשלטונם ומוסד הח'ליפות באסלאם
בהדרגה רוקן למעשה מתוכנו.

ביטול קיומן של מדינות הלאום במזרח התיכון
 .12האסלאם ,מתחילתו ועד סוף מלחמת העולם הראשונה ,לא הכיר בגבולות לאומיים בתחומים
הטריטוריאליים ,שעליהם שלט תחת שושלות שונות )עד לסיומה של השושלת העת'מאנית( .מדינות-
לאום במזרח התיכון נוצרו רק החל מתחילת המאה העשרים ,לאחר מלחמת העולם הראשונה .דאעש
אינו מכיר בגבולות הלאומיים של המזרח התיכון ,כפי שעוצבו בהסכמי סייקס פיקו והתגבשו ע"י
המעצמות במהלך מלחמת העולם הראשונה ולאחריה.
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 .13כך ,למשל ,בסרטון ,שהפיץ אבו בכר אלבע'דאדי בינואר  ,2014הוא הביע התנגדות לגבולות
המדיניים באזור והדגיש ,כי בכוונת ארגונו להקים מדינה אסלאמית ללא גבולות לאומיים .את המדינה
האסלאמית המתבססת באזורים ,שעליהם השתלט דאעש ,הוא תאר במילים" :מדינה אשר סלל את
דרכה אבו מצעב אלזרקאוי )שהקים את שלוחת אלקאעדה בעיראק( ,והתמזג בה דם בכירינו אבו
עמר אלבע'דאדי )מי שעמד בראש המדינה האסלאמית בעיראק עד להריגתו בסיכול ממוקד( ואבו
חמזה אלמהאג'ר )יורשו של אבו מצעב אלזרקאוי כמנהיג שלוחת אלקאעדה בעיראק ,שנהרג בסיכול
ממוקד יחד עם אבו עמר אלבע'דאדי(".
 .14ב 29-ביוני  2014הפיק דאעש צמד סרטונים )באנגלית ובערבית( ,המבטאים את חתירתו לבטל
את הסכמי סייקס פיקו ו"לנפץ" את גבולות מדינות הלאום ,שקמו במזרח התיכון לאחריהם .הסרטון
באנגלית נקרא " ."The End of Sykes-Picotבסרטון מוצגת מפה בה נראה גבול עיראק-סוריה
ונאמר ,כי עתה הוקמה מדינה אסלאמית אחת ,חסרת גבולות לאומיים .הדובר בסרטון מצהיר ,כי תקום
מדינה מוסלמית אחת ,על-לאומית ,שבראשה יעמוד ח'ליף אחד והוא אבו בכר אלבע'דאדי .הדובר
נשמע אומר" :אבו בכר אלבע'דאדי תמיד אומר ,כי הוא שובר מחסומים ...בעזרת אללה נשבור את
המחסומים בעיראק ,ירדן ,לבנון ובכל המדינות ,עד שנגיע לירושלים ,בעזרת אללה"
).(youtube.com

שקופית הרקע של קלטת השמע ,שהופצה בין השאר ביוטיוב ) 29ביוני ,(2014
תחת הכותרת" :סופו של ]הסכם[ סייקס-פיקו".
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מטקס "ניפוץ הגבולות" בין עיראק לסוריה בסרטון שהפיץ דאעש ב 29-ביוני ) 2014ממר"י 2 ,ביולי .(2014

שורשי העוינות לארה"ב ,למערב ולערכי המערב
 .15דאעש רוחש עוינות עזה לארה"ב ,למדינות המערב ,לישראל ולערכי המערב המודרני
הליברלי )דמוקרטיה ,פלורליזם ,חרות הפרט ,חופש הפולחן הדתי ,שוויון הזכויות לנשים ועוד( .האנטי-
אמריקניזם והעוינות למערב ולערכיו אינם מייחדים את דאעש בלבד .זהו אחד מסימני ההיכר
הבולטים של האסלאם הרדיקלי ,הן במתכונתו הסונית )אלקאעדה( והן במתכונתו השיעית
)המשטר הח'ומיניסטי באיראן( .ג'בהת אלנצרה ,שלוחת אלקאעדה בסוריה ,אינה שונה מדאעש בהיבט
זה .מקור העוינות לארה"ב אינו רק פוליטי .מימד העומק של העוינות הינה דחייה כוללת של
התרבות האמריקאית )הביטוי המובהק של המודרניות( ושל התרבות המערבית בכלל .תרבות זאת
נתפסת כפיתוי מסוכן ,המאיים להרעיל את עולם האסלאם ,שלא באמצעות כיבושים צבאיים .זהו פיתוי,
שהמוסלמים עלולים להתמכר לו ,ועל כן הוא מסוכן שבעתיים.16
 .16כמו ארגונים אחרים מסוגו דאעש עוין את ארה"ב והמערב ורואה עצמו מחויב לנהל ג'יהאד
נגדם .דאעש הבהיר זאת בפרסומיו הרבים המכוונים למדינות המערב ,ובמעשיו בעיקר לאחר תחילת
המערכה האמריקאית נגדו )הוצאת בני ערובה להורג ,עידוד תומכיו לבצע פיגועים נגד אזרחים
מערביים ברחבי העולם( .עם זאת ,בפועל ,העדיפות האסטרטגית של דאעש נתונה ,לעת עתה,
למימוש השלב הראשון של חזונו ,קרי – השתלטות על עיראק וסוריה וביסוס מדינת הח'ליפות
שהוקמה בחלק ניכר משטחיהן.

 16ראו עמנואל סיוון ,התנגשות בתוך האסלאם )ת"א :עם עובד \ ספריית אופקים ,(2005 ,הפרק "שורשי האנטי-אמריקניזם"
ע"ע .65-57
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תפישת ה"תכפיר" )הכרזת האחר כ"כופר" ,שדמו מותר(
ומשמעויותיה
 .17חסן נצראללה ,מנהיג חזבאללה ,מרבה להתייחס לארגונים האסלאמים הסלפים-ג'האדיים
)שהבולטים שבהם הינם דאעש וג'בהת אלנצרה( כאל "קבוצות תכפיריות" )"ג'אמעאת תכפיריה"(,
קרי :קבוצות המכריזות על אדם מוסלמי או על קבוצת מוסלמים ככופרים ,משום שאינם מאמצים את
האסלאם במשמעותו הרדיקלית )על-פי תפיסת המכריזים( .הכרזה שכזאת משמעותה ,שדמם של
"הכופרים" מותר ולכן זוהי האשמה חמורה המתירה את דמם של אנשים וקבוצות אוכלוסייה .דאעש
וארגונים אסלאמיים סלפיים-ג'האדיים כמותו מתרגמים תפישה זאת להוצאות להורג ולהתנכלויות
כלפי שיעים ,נוצרים ,יזידים ובני עדות נוספים.
.18

בתפיסת ה"תכפיר" השתמשו בעבר קבוצות אסלאמיות סלפיות-ג'האדיות כגון ארגון אלתכפיר

ואלהג'רה

במצרים17

וארגון אלקאעדה .אולם את שורשי חוסר הסובלנות הקיצוני של דאעש כלפי

השיעים וכלפי קבוצות מיעוטים בעיראק ניתן לראות גם כמורשתו של אבו מצעב אלזרקאוי ,מייסד
שלוחת אלקאעדה בעיראק ,שממנה צמח דאעש .אלזרקאוי קרא למלחמה טוטאלית נגד השיעה
בעיראק ויישם זאת הלכה למעשה בשטח .הדבר בא לידי ביטוי בפיגועים רצחניים ללא אבחנה ,שביצע
)ועודנו מבצע( דאעש וקודמיו בעיראק כלפי השיעים וכלפי בני עדות/דתות אחרים ,תוך פגיעה באתרי
קבורה ובמקומות קדושים לדתות השונות.

פרסום של דאעש מטעם מחוז נינוא בו נראה פיצוץ מסגד שיעי בעיר מוצול ).(iraq.shafaqna.com

 17ארגון אלתכפיר ואלהג'רה ביצע גל של פיגועי טרור במצרים בשנות ה 70-ותחילת שנות ה 80-של המאה הקודמת.
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תחילת מימוש החזון :ההכרזה על הקמת הח'ליפות
האסלאמית
 .19ב 29-ביוני  2014הכריז דובר דאעש ,אבו מחמד אלעדנאני ,על הקמת ח'ליפות האסלאמית,
בראשות הח'ליף אבו בכר אלבע'דאדי .ההודעה על כך התפרסמה בקלטת שמע ,שהופצה בין השאר
ביוטיוב ,ע"י דובר דאעש .לרגל הקמת הח'ליפות הכריז הח'ליף אלבע'דאדי על חנינה לעצורים ,שבידי
דאעש.

שקופית הרקע של קלטת השמע של אלעדנאני ,שכותרתה "זוהי הבטחתו של אללה" ,בה הודיע על הקמת הח'ליפות
האסלאמית )יוטיוב(

 .20להלן עיקרי הקלטת בה הוכרז על הקמת הח'ליפות:
א .אללה שלח את שליחו ,הנביא מחמד ,והורה לו לקיים את הג'האד במטרה להקים בסופו של
דבר ח'ליפות אסלאמית .האומה הערבית שרויה במצב של בערות )ג'אהליה ,תקופת הבערות
שקדמה לאסלאם( ולפיכך היא נמצאת בשפל כה גדול .אללה הפך את הערבים משבטים לאומה
אסלאמית ועתה הגיעה העת לחדש את תפארתה .ישנם עתה סימנים לניצחון הקרב ולפיכך
חובה להקים כבר עתה את הח'ליפות.
ב .על רקע זה התכנסה מועצת השורא של דאעש )המוסד העליון של הארגון( .היא דנה בסוגיה
זאת והחליטה על הקמת הח'ליפות האסלאמית בשטחים אותם כבש דאעש בסוריה ובעיראק
)"מחלב ועד דיאלא"( .מועצת השורא החליטה גם על מינויו של אבו בכר אלבע'דאדי לח'ליף
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ולאמאם של המוסלמים בכל מקום .18נקבע ,כי במקום השם המדינה האסלאמית בעיראק
ובסוריה-רבתי )דאעש( ,יאומץ השם המדינה האסלאמית )אלדולה אלאסלאמיה(.
ג .אבו מחמד אלעדנאני קרא לכל פעילי הארגונים האסלאמיים להישבע אמונים )אלביעה(
לאלבע'דאדי ולפעול במשותף כדי לסייע למדינה האסלאמית .תושבי המדינה האסלאמית
נקראו ראשונים להישבע אמונים לאלבע'דאדי .אלעדנאני הזהיר את המוסלמים מאימוץ
אידיאולוגיות מערביות כגון הדמוקרטיה והלאומיות ,וקרא לכל אנשי המדינה האסלאמית להיות
מאוחדים.

פעילי דאעש באלרקה" ,עיר הבירה" של דאעש בסוריה ,חוגגים את יום הכרזת הח'ליפות האסלאמית )דף הטוויטר של
סוכנות הידיעות אלחק 2 ,ביולי (2014

קריאת אלבע'דאדי לג'האד וחזון השתלטות האסלאם
על כל העולם
 .21דאעש מבליט את הג'האד כדרך הפעולה הנבחרת להפלת משטרים בעיראק ובסוריה ,לביסוס
הח'ליפות האסלאמית ולמאבק נגד אויביו הרבים ,מבית ומחוץ ,עד למימוש חזונו – השתלטות
האסלאם על כל עולם )ובאופן סמלי – "כיבוש רומא" ,הסמל לנצרות( .ביטוי לכך ניתן למצוא בקלטת,
שהפיץ אבו בכר אלבע'דאדי לאחר ההכרזה על הקמת הח'ליפות.
 .22ב 1-ביולי  2014הפיץ אבו בכר אלבע'דאדי קלטת שמע בערבית ביוטיוב ,שכותרתה :מסר
ללוחמי הג'האד ולאומה האסלאמית בחודש הרמדאן .בקלטת ניצל אלבע'דאדי את חודש הרמדאן
ואת ההכרזה על הקמת הח'ליפות האסלאמיות כדי לעודד פעילים מוסלמים ברחבי העולם לתמוך

 18בח'ליפות ,שנוצרה לאחר מות הנביא מחמד בשנת  632לספירה ,נשא הח'ליף המוסלמי גם את התואר אמאם .כותב על
כך פרופ' משה שרון בספרה של פרופ' חוה לצרוס-יפה" :תפקידו של הח'ליף היה איפא תפקיד חילוני מעשי לחלוטין .לא היו לו
כל יתרונות רוחניים וכל סמכויות רוחניות שלא היו למוסלם מן השורה .אף על-פי כן הייתה משרתו אפופה הילה דתית ,מעצם
היווצרותה .כך ,למשל] ,הוא[ נשא את התואר "אמאם" )שהפך בהמשך הזמן גם לתואר המקביל לח'ליף( ,דהיינו – מנהיג
התפילה בציבור,והוא יכול היה ,אם רצה בכך ,לנהל את טקס התפילה וגם לשאת את ה"ח'טבה" )הדרשה( של יום השישי"...
)מקור :משה שרון" ,פרק ה' :הח'ליפות" לקוח מספרה של חוה לצרוס-יפה ,עמ' .125
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בח'ליפות ,להצטרף לשורות לוחמי הג'האד בסוריה ובעיראק ולבצע ג'האד ,שיוביל להשתלטות
האסלאם על כל העולם )על-פי ממר"י הופצו תרגומים לקלטת באנגלית ,גרמנית ,רוסית ,אלבנית
וצרפתית באמצעות מרכז אלחיאת ,אחת מזרועות התעמולה של דאעש(.
 .23להלן עיקרי דבריו של אלבע'דאדי:
א .קריאה לג'האד :אלבע'דאדי קרא למוסלמים לסייע לאומה האסלאמית באמצעות ג'האד למען
אללה .הוא הבטיח ללוחמי הג'האד ,כי בגן העדן ממתין להם אושר עילאי וציין" :דתו של אללה
היא זו המנצחת" .אלבע'דאדי הוסיף ,כי המוני מוסלמים ברחבי העולם חיים בסבל בהזכירו את
המדינות והמחוזות הבאים :אלשאם )סוריה-רבתי( ,מצרים ,עיראק ,פלסטין ]שהינה חלק
מסוריה רבתי[ ,חצי האי ערב ,תוניסיה ,לוב ,אלג'יריה מרוקו ,סין ,הודו ,סומליה ,קווקז,
אפגניסטאן ,פקיסטאן ,הפיליפינים ,אהואז )מחוז ח'וזיסטאן ,בעל האופי הערבי ,שבאיראן(.
לדבריו ,המוסלמים במקומות הללו מצפים למדינה האסלאמית וללוחמי הג'האד למען אללה,
שיבואו לסייע להם .אלבע'דאדי תאר את העולם כמפוצל לשני מחנות :המחנה האחד כולל את
המוסלמים ולוחמי הג'האד; מולו עומד מחנה היהודים" ,הצלבנים" )קרי ,הנוצרים( ובעלי בריתם
בכל "ארצות הכפירה" ובראשן ארה"ב ורוסיה.
ב .שבחים לח'ליפות האסלאמית :אלבע'דאדי קרא למוסלמים לתמוך בח'ליפות האסלאמית כדי
להציל עצמם מההשתעבדות לזרים .הוא ציין ,כי אומת האסלאם כשלה לאחר ביטול הח'ליפות
) (1924ונחשפה להשתלטות הכופרים .הכופרים הללו גזלו את משאביהם ,פגעו בזכויותיהם,
כבשו את ארצותיהם והציבו בראשם משתפי פעולה השולטים בכוח הזרוע במוסלמים .משתפי
פעולה אלה מנפנפים בסיסמאות שווא של שלום ,דמוקרטיה ,לאומיות פאן-ערבית ,מדינות לאום
ובעת'יזם .הח'ליפות ,לעומת זאת ,שעל הקמתה מחדש הוכרז" ,איחדה את הקווקזי ,ההודי,
הסיני ,האמריקאי ,הערבי ,הצרפתי ,הגרמני והאוסטרלי ,שהפכו אחים ,המגינים זה על זה
בשוחה אחת ...תחת דגל אחד ,דגל של אמונה" .לדבריו ,המוסלמים יפוררו בכוחם את מודל
הלאומיות ,ישמידו את מודל הדמוקרטיה ויחשפו את "טבעם השטני" של המודלים הללו.
ג .הגנה על שיטות הפעולה של דאעש :לדברי אלבע'דאדי ,מה שנקרא ע"י המשטרים הערביים
"טרור" הינו למעשה התנגדות לסיסמאות המזויפות שלהם ויישום ההלכה האסלאמית
)השריעה( .הוא הוסיף וציין באירוניה" :המצב שבו הורגים מוסלמים ושורפים את בתיהם
בבורמה ,רוצחים וקוטעים את איבריהם בפיליפינים ,קשמיר ,אינדונזיה ,מגרשים מוסלמים
בקווקז ,קוברים את המוסלמים בקברים המוניים בבוסניה והרצגובינה ,האין זה טרור? האם אין
זה טרור הריסת בתי מוסלמים בפלסטין ,גזילת אדמתם ופגיעה בזכויותיהם? האם אין זה טרור
שהמסגדים במצרים מועלים באש ,בתי המוסלמים נהרסים ,נשותיהם נאנסות ולוחמי הג'האד
מדוכאים בסיני ובמקומות נוספים? ...האין זה טרור מה שקורא בתורכסטאן ?19האין זה טרור
שמונעים את החיג'אב בצרפת? ."...כל זה אינו טרור ,אלא חירות ודמוקרטיה ,הוסיף
אלבע'דאדי בציניות.
 19תורכסטאן הינו כינוי בפי בדלנים מוסלמים סונים למחוז האוטונומי שינג'יאנג ,שבמערב סין ,בו מתגורר העם האויגורי בסין.
פעילים אוויגורים הצטרפו לשורות הארגונים הג'האדיסטים בסוריה.
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ד .קריאה למוסלמים להצטרף לח'ליפות ,אשר הוקמה ע"י המדינה האסלאמית בעיראק
ובסוריה :אלבע'דאדי פסל את תפיסת מדינות הלאום המודרניות וקרא למוסלמים להצטרף
למדינה האסלאמית ,שהקים .הוא אמר" ,אין ]טעם בסיסמאות כגון[ סוריה לסורים או עיראק
לעיראקים ,שכן האדמה היא של אללה ...המדינה היא של המוסלמים; לכן ,מוסלמים באשר הם
נמצאים ,היגרו למדינות האסלאם ,שכן ההגירה לשטח )או :תחום( מדינת האסלאם ]דאר
אלאסלאם[ היא חובה" .אלבע'דאדי קרא למוסלמים המסוגלים לכך לבצע הג'רה )קרי –הגירה -
מונח חשוב וסמלי בתולדות האסלאם ,הקשור בראיית אלבע'דאדי להקמת הח'ליפות .(20הוא
קרא לאנשי הדת המוסלמים ,ובראשם השופטים השרעיים ,לבעלי היכולות הצבאיות,
המנהלתיות והאקדמיות ,כמו גם לרופאים ולמהנדסים מוסלמים בכל התחומים ,להצטרף
למדינת האסלאם ,שעל הקמתה הכריז ,וטען שהדבר הינו כורח המציאות בשל מצבם העגום
של המוסלמים ברחבי העולם.
ה .החזון  -השתלטות האסלאם על כל העולם :אלבע'דאדי סיים את דבריו באומרו ,כי אם ידבקו
המוסלמים באסלאם ,אזי הם ישלטו בעולם כולו" :אם תדבקו בכך ]באמונה באללה ובעקרונות
האסלאם[ ,עוד תכבשו את רומא ]סמל לנצרות[ ,וכדור הארץ יהיה בבעלותכם ,בעזרת
אללה".

ההופעה הפומבית של אלבע'דאדי במסגד הגדול במוצול
) 5ביולי (2014
 .24ב 5-ביולי  2014פורסמה ביוטיוב קלטת ובה דרשת יום השישי ,שנשא אבו בכר אלבע'דאדי
במסגד הגדול במוצול .הדרשה נישאה ביום שישי ,ה 4-ביולי  .2014במהלכה היה ניתן להבחין
בחמושים ,ככל הנראה מאבטחיו של אלבע'דאדי ,שנכחו במסגד בעת הדרשה .הופעתו הפומבית של
אלבע'דאדי ופרסום תמונותיו הינם חריגים והם נועדו ,להערכתנו ,להדוף את הידיעות ,שהתפרסמו
באותה עת בתקשורת )ממקורות הממשל העיראקי( אודות פציעתו של אלבע'דאדי בהתקפה אווירית.
 .25אבו בכר אלבע'דאדי מכונה בקלטת במספר תארים אסלאמיים :ח'ליף ,אמאם ,ואמיר אלמא'מנין.
תארים אלו ציינו את היותו עומד בראשה של המדינה האסלאמית .עיקרי דבריו:
א .חשיבות יישום ההלכה האסלאמית והקמת הח'ליפות – "דתו של אללה לא תתקיים ,אלא
ביישום השריעה )ההלכה האסלאמית( .לאללה ספר ,אשר מדריך את המאמינים ]קרי ,הקוראן[,
וחרב המנצחת ]למען האסלאם[" .לדבריו לוחמי הג'האד הקימו את הח'ליפות ומינו עליהם
אמאם )קרי ,אבו בכר אלבע'דאדי עצמו( .הקמת הח'ליפות ,אשר אבדה במשך מאות שנים ]הגם
שפורמלית היא הייתה קיימת עד  [1924הינה חובה של המוסלמים.
ב .חשיבות דרך הג'האד – יש להמשיך בג'האד למען אללה חרף כל הקשיים ,כדי להלחם
בעובדי האלילים" :אללה ציווה לבצע את הג'האד באמצעות רכושכם ובאמצעות נפשותיכם."...

 20הג'רה – הגירת הנביא מחמד ונאמניו הראשונים ממכה לאלמדינה בשנת  622לספירת הנוצרים ,בשל הרדיפות ,שהיו מנת
חלקם בראשית דרכם .ההגירה הפכה סמל להתבדלות המאמינים הנאמנים מן החברה החוטאת והסוטה ומופת לראשיתה של
חברה אסלאמית נאותה ולתחיית האסלאם )אוריה פורמן ,אסלאמיון .תל אביב :צה"ל/הוצאת מערכת ,2002 ,עמ' .(322
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"מי שיבצע את הג'האד ,אללה ימחל על חטאיו ויכניס אותו בשערי גן עדן" .אלבע'דאדי סיים את
הדרשה בפניה לאללה להנחיל ניצחון למוסלמים וללוחמי הג'האד.

אבו בכר אלבע'דאדי נושא דרשה במסגד הגדול במוצול )יוטיוב 5 ,ביול (2014

מימין :מאבטח חמוש בעת הדרשה של אלבע'דאדי במסגד הכדול במוצול .משמאל :דגל דאעש
)יוטיוב 5 ,ביולי .(2014

 .26מטרת הופעתו הפומבית הנדירה של אלבע'דאדי נועדה ,להערכתנו ,בראש ובראשונה להזים
ידיעות ,שהתפרסמו בתקשורת )ממקורות של הממשל העיראקי( ,אודות פציעתו בהתקפה אווירית,
כאמור .אולם אין ספק ,כי הופעתו הפומבית בה הוצג כבן לשבט קריש ,שבטו של הנביא מחמד -
נוצלה גם לביסוס רעיון הח'ליפות וביסוס מעמדו האישי של אלבע'דאדי ומתן לגיטימציה לשלטונו
בעולם המוסלמי .היטיב לתאר זאת יריבו המר ,מנהיג חזבאללה חסן נצראללה ,משנשאל מדוע הופיע
אלבע'דאדי בתקשורת )אלאח'באר ,לבנון 15 ,באוגוסט :(2014
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"אין זו המדיניות שלו להופיע בתקשורת ,אולם אני סבור שהוא הופיע כדי לטפל בבעיה הלכתית .כאשר דאעש
הציג את הח'ליפות שלו התעורר ויכוח בעולם האסלאמי בין חכמי דת סונים ,שעיקרו :כיצד אנו יכולים להישבע
אמונים לאדם שאיננו יודעים את שמו ,איננו מכירים את אישיותו ,אין לנו מידע או נתונים על אודותיו .שכן,
לא ניתן להישבע אמונים לאלמוני ,עלינו להישבע אמונים למישהו מוכר .הוא נאלץ להופיע על-מנת שיהפוך
למוכר ויפתח את צוהר שבועת האמונים .זהו השיקול ,שעמד מאחורי המהלך ...בנוגע להכרזתו ,שהוא בן
לשבט קריש – הח'ליף צריך להיות בן לשבט קריש ,בשעה שאמיר ]קרי – שליט[ של מדינה ,כמו מלך ,נסיך או
נשיא ,אינו ]נחשב[ בעיני ]נתיניו[ כח'ליף של המוסלמים .הח'ליף של המוסלמים צריך להיות בן לשבט קריש.
בגלל שהמפעל של אבו בכר אלבע'דאדי הוא מפעל הח'ליפות ,עליו לומר להם אני בן לשבט קריש על-מנת
ששבועת האמונים שלהם תהייה אמיתית".

תגובות ראשוניות להכרזת הח'ליפות
 .27הקמת מדינת הח'ליפות זכתה להד ניכר הן בקרב הארגונים והפעילים האסלאמים הסלפים
ג'האדיסטים והן בקרב קבוצות אוכלוסיה בעולם הערבי\מוסלמי .מנגד ,היא נתקלה גם בגילויי התנגדות
רבים .בראייה לאחור ניתן לומר ,כי היא שירתה היטב את דאעש ,הגבירה את כוח המשיכה
האידיאולוגי שלו ,חיזקה את מעמדו של אבו בכר אלבע'דאדי והובילה בהמשך לשבועות אמונים
לאלבע'דאדי של ארגונים ג'האדיסטים ,שמחוץ לעיראק ולסוריה.
 .28ההכרזה על הקמת הח'ליפות התקבלה בשלילה מוחלטת הן בקרב יריביו המוסלמים-סונים של
דאעש )ובמרכזם ג'בהת אלנצרה( ,הן ע"י ארגוני מורדים אסלאמים בסוריה והן ע"י ארגונים ואישים
אסלאמיים סלפים ג'האדיסטים מחוץ לעיראק ולסוריה .כך למשל:
א .ארגון ג'בהת אלנצרה ,שלוחת אלקאעדה בסוריה ,הביע את התנגדותו להכרזת הח'ליפות
והכחיש ידיעות ,כי גם הוא מתכוון להכריז על הקמת אמירות אסלאמית .הארגון הפיץ קלטת
שמע בה התבטא מנהיגו ,אבו מחמד אלג'ולאני ,כי אין בדעתו להקים ח'ליפות אסלאמית בעיתוי
הנוכחי ,הגם שארגונו חותר להקמתה .בבוא הזמן ,ציין אלג'ולאני ,אנו נכריז על הקמת אמירות
אולם הדבר יעשה בהסכמת לוחמי הג'האד וחכמי הדת ) 13 ,The Long War Journalביולי
.(2014
ב .בהודעה ,שפורסמה בחשבון הטוויטר של החזית האסלאמית )קואליציה של ארגוני מורדים
אסלאמים בסוריה( ,ב 1-ביולי  ,2014נמסר ,שההכרזה על הקמת הח'ליפות בטלה ומבוטלת
מהסיבות הבאות :התנאים להקמת ח'ליפות אינם קיימים כיום; ההודעה משרתת סדר יום החותר
לחלוקת מדינות המוסלמים לקנטונים על חשבונם של הסונים; הגורמים האזוריים והבינלאומיים
ינצלו הכרזה זאת להתערבות ישירה באדמות המוסלמים כדי להכשיל את המהפכות בסוריה
ובעיראק; המשטר הסורי עשוי לנצל את ההכרזה לשם קבלת לגיטימציה בעיני העולם להגברת
פעילותו נגד "לוחמי הג'האד" .ההודעה מכנה את הכרזת הח'ליפות פתנה )מלחמת אחים ,מונח
שלילי ביותר באסלאם( וקוראת לכל הפלגים של ארגוני הג'האד בסוריה ובעיראק להגיע ל"אחדות
השורה" ול"אחדות המילה".
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ג .ביקורת נוספת על ההכרזה הגיעה מדמות סלפית-ג'האדסיטית בולטת ,אבו מחמד אלמקדסי
)עצאם בן מחמד טאהר אלברקאוי( ,מנהיג הזרם הסלפי-ג'האדיסטי בירדן .אבו מחמד
אלמקדסי ,העוין לדאעש ומתנגד למהלכיו ,פרסם הודעה בעמוד הפייסבוק שלו ,בה טען ,כי
ההכרזה על הח'ליפות מאיימת לפלג את המוסלמים )אלע'ד ,ירדן 2 ,ביולי  .(2014בהתבטאות
אחרת שלו אמר ,שהופעלו עליו לחצים לחזור בו מהודעה שפרסם בה תאר את עמדת דאעש
כ"סטייה" ,אולם הוא ממשיך לדבוק בעמדתו )אלסביל ,ירדן 1 ,ביולי .(2014

דגל דאעש ומשמעויותיו האסלאמיות
 .29דגל וסמל אלקאעדה ושל הארגונים האסלאמיים הסלפים-הג'האדים ,ובכלל זה דגל דאעש,
הינו דגל שחור ,עליו כתובת בלבן של העדות )אלשהאדה( ,לב האמונה המוסלמית" :אין אל
מבלעדי אללה" )לא אללה אלא אללה( .מתחת לכתובת עיגול לבן ,שהינו ,על-פי המקובל ,החותם
של הנביא מחמד ,ובתוכו כיתוב בשחור" :מחמד שליח אללה" )מחמד רסול אללה ,כתובת שאותה
יש לקרוא מלמטה למעלה – ראה בהמשך( .בכמה מקרים צורף לדגל )טרם ההכרזה על הקמת
הח'ליפות( הכיתוב המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם ,על מנת לייחד אותו מדגלים
ג'האדיסטים אחרים.

הכתובת שעל הדגל של דאעש.
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החותם של הנביא מחמד

פעילים נושאי דגלי דאעש ).(aawsat.com
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פעילים נושאים את דגל דעאש ועליו כתוב למטה :המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם ).(assakina.com

 .30הדגל בו משתמש דאעש ידוע בשמות שונים":דגל הייחוד" )ראית אלתוחיד(" ,21דגל הח'ליפות"
ולעיתים הוא אף נקרא בטעות "דגל הנביא" .בפועל ,אין זהות בין דגל הארגונים הסלפים
הג'האדיסטים ,ובכלל זה דאעש ,לבין דגל הנביא .על-פי המסורות דגל הנביא נקרא "דגל העיט"
)ראית אלעקאב( ונראה שונה .בדגל זה מופיעה השהאדה במלואה בקו אופקי ,כפי שהדבר נראה
בדגלי רוב הארגונים האסלאמיסטיים.
 .31הכיתוב "מחמד ,שליח ,אללה" המופיע בתוך העיגול הלבן נקרא מלמטה למעלה .לפי המסורות
המוסלמיות אימץ לעצמו הנביא מחמד חותם מכסף ,שבו היו שלוש שורות ,בכל שורה מילה :מחמד,
שליח ,אללה .על-פי רוב המסורות ,כתיבת המילים "מחמד שליח אללה" הייתה בסדר הרגיל ,כלומר
מלמעלה למטה ,לפי חלק מהמסורות הקריאה של שורות אלה הייתה מלמטה למעלה כמו בחותמת.
בדגלי הארגונים האסלאמיים הסלפים-הג'האדיסטים )המזוהים עם אלקאעדה( מאז  2006מופיעה
חותמת הנביא על הדגל עם השורות מלמטה למעלה .הדגל הג'האדיסטי אומץ ע"י ארגון "המדינה
האסלאמית בעיראק" ובהמשך ע"י דאעש.
 .32דאעש הפך את הדגל הג'האדיסטי שלו למותג ,ששווק על ידו בהצלחה ברחבי העולם ,כולל
במדינות המערב .בהיותו מודע לחשיבות המאבק התודעתי ,הרבה דאעש לעשות שימוש בדגל שלו
ע"י הכוחות הלוחמים וע"י מוסדות הממשל ,שהקים ,דגל דאעש הונף במרכזי הערים ,שבשליטתו ונישא
באירועים של הוצאות להורג .כלי התקשורת הערביים והמערביים ,המסקרים באינטנסיביות את
התנהלות דאעש ,עשו שימוש רב ב"חומרי הגלם" התודעתיים ,שסיפק להם הארגון ,ותרמו גם הם
למיתוגו של הדגל .השימוש בדגל ובסמל הפכו עד מהרה לכלי להבעת תמיכה בדאעש בעולם
הערבי והמוסלמי ,במדינות המערב וגם בישראל )ראו בהמשך(.
 21הדגל נקרא "דגל הייחוד" )ייחוד האל( ,שכן כתובה עליו אמירת הייחוד )כלמה אלתוחיד(" :אין אל מבלעדי אללה; מחמד
]הוא[ שליח אללה".
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הנפת דגל דאעש בכיכר המרכזית העיר אלבאב ,שבמחוז חלב כסמל לשליטה וריבונות ).(sef.ps

השורשים האסלאמיים של תופעת הרס קברים וניתוץ
פסלים ע"י דאעש
 .33בשנה האחרונה זכו להבלטה בתקשורת הערבית והעולמית פעולות הרס קברים וניתוץ פסלים
מוסלמים ושאינם מוסלמים ,שבוצעו ע"י פעילי דאעש וג'בהת אלנצרה ,בסוריה ובעיראק .לתופעה
זאת ,המאפיינת את התנהלותם של כמה ארגונים סלפים-ג'האדיסטים )ואלקאעדה בתוכם( שורשים
היסטוריים אסלאמיים ,המיוחסים לאמירה של הנביא מחמד.
 .34כבר מראשית דרכו התפצל האסלאם לאסכולה הסונית )גרסת הרוב( ולאסכולה השיעית )גרסת
המיעוט( .במהלך ההיסטוריה המוסלמית ,כל אחד מהצדדים היריבים נהג להרוס קברים של האחר
מעת לעת ,כדי להבליט את עליונותו .תופעת ניפוץ הקברים בלטה בתחילת תקופת השושלת העבאסית
הסונית )במאה ה (8-והשושלת הצפוית השיעית )במאה ה .(16-איש דת מוסלמי-סוני בכיר ,שיצא נגד
פולחן קברי הקדושים ,היה אבן תימיה )נפטר ב 1328-לספירת הנוצרים( .אבן תימיה ,בעל תפיסת
העולם האסלאמית הסלפית ,אסר על פולחן קברי קדושים משום ,שראה בכך ביטוי לפוליתיאיזם,
שהאסלאם אוסר ,נוכח האמונה הבסיסית והבלתי מתפשרת באחדות אללה )"תוחיד"(.
 .35בעידן המודרני החלה התופעה לקבל ביטוי בולט עם עלית הזרם הוהאבי בחצי האי ערב במהלך
המאה ה 18-לספירת הנוצרים .מייסד הזרם ,אבן עבד אלוהאב ) ,(1787-1691דגל באסלאם סוני
שמרני ביותר )קרי ,סלפיסטי( ,ואימץ את תפיסת אבן תימיה ביחס לאיסור המוחלט על פולחן קברי
קדושים )לרבות של מכובדים סונים( .במסגרת זו ,הוא יזם מסע נרחב של הרס קברי קדושים בחצי האי
ערב .לקראת סוף המאה ה 18-התחסלה האמירות הוהאבית בעקבות מסע עונשין ,שנערך נגדה ע"י
בנו של שליט מצרים ,דאז ,מחמד עלי ,בהוראת השלטון המרכזי העת'מאני .אולם ,היא הוקמה מחדש
בתחילת המאה ה 20-בעקבות ברית מחודשת בין הוהאבים לבין האמיר עבד אלעזיז אבן סעוד )שלט
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בשנים  .(1953-1926האמיר ,שאימץ את תפיסת העולם האסלאמית-והאבית ,היה המייסד בפועל של
ערב הסעודית .לאחר שהשתלט על רוב שטח חצי האי ערב ,החל אבן סעוד במסע טיהור קברי
קדושים ,בראש ובראשונה בערים הקדושות ,מכה ואלמדינה .במסע הטיהור הזה ,נהרסו גם קבריהם
של בני משפחה וחברים בולטים של הנביא מחמד.
 .36בשני העשורים האחרונים ,בעקבות עליית כוחם של אלקאעדה וארגונים סלפים-ג'האדיסטים
נוספים ,נחשפה פעילות הרס הקברים וניפוץ פסלים במקומות שונים בעולם .כך ,למשל ,נהרס פסל
ענק של בודהה בבאמיאן ,שבאפגניסטן ע"י הטאליבאן ב) 2001-הקבר שוקם רק לאחר כעשור( ,ב-
 2012נהרסו מוסדות תרבות מוסלמים בטימבוקטו ,בירת מאלי שבאפריקה ע"י ארגון אנצאר דין;
ונהרסו קברי קדושים )בעיקר צופים( בלוב ע"י אסלאמיסטים קיצונים ב) 2012-לא הרחק מטריפולי
הבירה ובמצראתה(.
 .37דאעש ממשיך במסורת זו של הריסת קברים וניתוץ פסלים .הדבר בלט בכיבושיו האחרונים
בעיראק בקיץ  .2014במסגרת זאת נהרסו על ידו קבר יונה הנביא במוצול ,קבר הנביא דניאל באזור
מוצול ,קבר השיח' הצופי אלשיח' אבראהים במחוז נינוא .כמו כן נותצו על ידו פסלים עתיקים בעיראק
ואוצרות תרבות מראשית הציוויליזציה האנושית .להלן כמה דוגמאות:

קבר יונה הנביא במוצול לפני ואחרי שנהרס על ידי דאעש ).(allibad.net ;alsumaria.tv
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מימין :קבר הנביא דניאל באזור מוצול לפני ,שפוצץ על-ידי דאעש ) .(youm7.comמשמאל :הרס של פסלים עתיקים
בעיראק ,אוצרות תרבות מראשית הציוויליזציה האנושית ).(islamist-movements.com

מימין :הרס קבר הנביא שת ,בנו של האדם הראשון ,הנחשב באסלאם לנביא ) .(abna.irמשמאל :קבר הנביא שת לאחר
הריסתו ).(room-alghadeer.net
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חלק ג' :ההישגים הצבאיים של דאעש בעיראק בקיץ
 2014והקמת מנגנוני ממשל על ידו.
מאפיינים כלליים
 .1ביוני  2014פתח דאעש במתקפה צבאית נרחבת בצפון עיראק ובמערבה ,במהלכה נחל הישגים
חסרי תקדים .פסגת הישגיו הייתה כיבוש עיר הנפט מוצול ,העיר שנייה בגודלה בעיראק ,והשתלטותו
על סכר מוצול ,הגדול בעיראק ,הממוקם מצפון לעיר .הישגיו אלו המחישו לארה"ב ולבעלות בריתה את
עוצמת האיום הנשקף מדאעש ועמדו בשורש המענה האסטרטגי האמריקאי ,שגובש נגדו )ראו להלן(.
 .2הישגיו של דאעש בקיץ  2014התאפשרו בעקבות השתלטותו על מחוז אנבאר הסוני במערב
עיראק ,בתחילת  ,2014בסיוע שבטים סונים .בשלב זה נכבשו העיר הסונית החשובה פלוג'ה וחלקה
של העיר רמאדי ,בירת מחוז אלאנבאר .מאז ועד היום נותר רובו של מחוז אלאנבאר ,הגדול
במחוזות עיראק ,מחוץ לשליטתו של הממשל העיראקי המרכזי ,הגם שנותרו בו עדיין מוקדי
התנגדות לדאעש .22במקביל הגביר דאעש את התקפותיו על יעדי ממשל ועל האוכלוסייה השיעית
בשטחים ,שבשליטת המשטר העיראקי ,תוך ערעור סמכותו והחלשת מעמדו.
 .3הישגים אלו העניקו לדאעש בסיס טריטוריאלי איתן ,שממנו יכול היה ליזום בקיץ  2014מתקפה
נרחבת במערב עיראק ובצפונה .בשלב הראשון של המתקפה )יוני-אוגוסט( נחל דאעש הצלחות
דרמטיות ,שבמרכזן ,כאמור לעיל ,כיבוש עיר הנפט מוצול והשתלטות על הסכר הגדול בעיראק,
שמצפון למוצול .בהמשך )המחצית השנייה של אוגוסט ובחודש ספטמבר( נדחקו כוחות דאעש מסכר
מוצול וניסיונותיהם להשתלט על סאמראא' )עיר הקדושה לשיעים( ועיר הנפט ביג'י ,שמצפון לבגדאד,
עלו עד כה בתוהו )כוחות דאעש עודם צרים על העיר ביג'י תוך פגיעה קשה בתשתיות הנפט שבה(.
 .4במהלך אוקטובר  2014חידש דאעש את תנופת ההתקפה כלפי הבירה בגדאד ודומה ,כי המערכה
על בגדאד ,עומדת בפתח .לתוצאותיה של מערכה זאת תהיינה השפעות מרחיקות לכת על דאעש ,על
דמותה של עיראק ואף על האזור כולו.

ההתקפה בצפון עיראק :שלב ההצלחות )יוני-אוגוסט(
 .5ב 10-ביוני  2014פתח דאעש במתקפה צבאית נרחבת בהשתתפות כ 5,000-פעילים בשני כיוונים:
בצפון כוונה המתקפה לעיר הנפט מוצול ובדרום לעבר שלוש ערים חשובות ,שמצפון לבגדאד )ביג'י,
תכרית וסאמראא'( .במתקפה זאת נחל דאעש הצלחות מהירות :צבא עיראק ,שבהקמתו ואימונו
השקיעה ארה"ב משאבים רבים ,כשל והתמוטט ללא לחימה של ממש .ההישג המרכזי בהתקפת
דאעש היה השתלטותו המהירה על העיר מוצול ,בירת מחוז נינוא .זוהי העיר השנייה בגודלה בעיראק
 22העיר רמאדי ,בירת מחוז אלאנבאר ,והמרחב שמסביבה עדיין אינם נמצאים בשליטה מוחלטת של דאעש.
בספטמבר\אוקטובר  2014נמשכו התכתשויות בין דאעש לבין צבא עיראק סביב השליטה בעיר רמאדי והמרחב הכפרי שלה.
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אחרי בגדאד המונה כ 1.8-מיליון נפש )רובם סונים( .כמו כן מצויים בה שדות נפט ,בתי זיקוק וצינורות
נפט והיא ממוקמת על צומת דרכים חשובה בין עיראק ,סוריה ותורכיה.
 .6במהלך כיבוש מוצול שחרר דאעש כ 3,000-אסירים מבתי הכלא של הממשל העיראקי ותפס
מתקנים צבאיים ,שבעבר שמשו את צבא ארה"ב .דאעש השתלט גם על נמל התעופה הבינלאומי של
מוצול ועל תשתיות מדינתיות נוספות )מתקני נפט ,בנקים( .מהלכיו אלו לוו במעשי טבח המוניים,
שבהם הרג מאות אזרחים ואנשי צבא עיראקים ,אשר נפלו לידיו בשבי .דאעש פרסם צילומים ממעשי
טבח אלו למטרות הרתעה והפחדה של אויביו מבית ומחוץ )ראו להלן( .כמו-כן הרס דאעש מסגדים
וקברים ופגע בכנסיות )בין השאר נהרס ע"י דאעש ב 24-ביוני  2014קבר הנביא יונה ,במסגד הנביא
יונה ,שבמוצול(.

מצעד הניצחון של כוחות דאעש ברחובות מוצול לאחר כיבושה )דף טוויטר של דאעש בבגדאד 24 ,ביוני (2014

 .7לאחר ההשתלטות על מוצול כבש דאעש את העיר תל עפר ) ,(Tel Afarהמונה כ80,000-
תושבים רובם הגדול סונים ומקצתם שיעים .העיר נמצאת כ 50-ק"מ מערבית למוצול .בהמשך,
בתחילת אוגוסט  ,2014השתלטו כוחות דאעש על המרחב הסמוך למפגש הגבולות בין עיראק ,סוריה
ותורכיה .במהלך המתקפה השתלטו כוחות דאעש על הסכר ההידרואלקטרי הגדול ביותר בעיראק,
הממוקם על נהר החידקל )כ 50-ק"מ צפונית למוצול( .סכר זה מווסת את זרימת המים בנהר ומספק
חשמל לאזורים נרחבים בעיראק .כוחות הפשמרגה ,הכוח הצבאי של האוטונומיה הכורדית בעיראק,
שהגנו על הסכר ,נסוגו מהמקום לאחר קרב שנמשך כ 24-שעות ) 4 ,CNNבאוגוסט .(2014

101-14

52

מימין :פעיל דאעש מניף את דגל הארגון סמוך לסכר מוצול ) .(aliraqnews.comמשמאל :סכר מוצול ).(kitabat.com

 .8במקביל למתקפה על מוצול תקפו כוחות דאעש את הערים ביג'י ,תכרית וסאמראא' ,שמצפון
לבגדאד .ב 11-ביוני  2014הם השתלטו על עיר הנפט ביג'י ,כ 200-ק"מ מצפון מערב לבגדאד ,בה
נמצאים בתי הזיקוק הגדולים במדינה) 23השליטה על העיר עברה בהמשך לידי צבא עיראק ,ראו להלן(.
כמו כן נכבשה ב 11-ביוני  2014העיר תכרית ,בירת מחוז צלאח אלדין ,עיר הולדתו של צדאם חסין
)צבא עיראק ניסה להשיב לידו את השליטה עליה אולם כשל ,ראו להלן( .כמו כן איים דאעש על העיר
הקדושה לשיעים סאמראא' ,אולם התקדמותו אליה נבלמה ע"י מליציות שיעיות ,ששוגרו למקום.

אזור תשתיות הנפט בביג'י ).(bousla.net

 23אתר בתי הזיקוק של ביג'י נמצא במחצית הדרך בין מוצול לבגדאד .הוא כולל בתי הזיקוק בעלי יכולת ייצור  310,000חביות
ליום המספק דלקים לצפון עיראק ולעוד  11מחוזות ,כולל לבגדאד .כמו כן מצויה באזור תחנת כוח המספקת חשמל לרוב צפון
עיראק )ניו יורק טיימס 18 ,ביוני  .(2014בתי הזיקוק הללו היו אחראים במחצית הראשונה של  2014ל 48%-מכלל תזקיקי
הנפט במדינה ) 14 ,gulfnews.comבספטמבר .(2014
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מימין :כוחות "יחידת נינוא" ,בתדרוך לפני יציאה לקרב .משמאל :פעילי דאעש מניפים את דגל הארגון על עמדה של
צבא עיראק במחוז נינוא ) 24 ,The Long War Journalביוני .(2014

 .9למרות שכוחות הפשמרגה הכורדים היו נתונים במגננה מול המתקפה הצבאית של דאעש הם נקטו
כבר בתחילתה של מתקפת דאעש ביוזמה התקפית ,שכוונה נגד המשטר העיראקי .ב 12-ביוני 2014
השתלטו כוחותיהם על העיר כרכוכ ,שהשליטה בה הייתה שנויה במחלוקת בין האוטונומיה הכורדית
לבין הממשל העיראקי .נראה ,כי צעד זה לא היה רק מהלך מנע אלא גם ניצול הזדמנות מצידם של
הכורדים להשתלט על עיר חשובה בה מצויות עתודות נפט גדולות של עיראק.

שלב הבלימה )המחצית השנייה של
אוגוסט  -ספטמבר (2014
 .10במהלך אוגוסט וספטמבר  2014המשיך דאעש בתנופת המתקפה ,בדרום ובצפון ,על מנת להשיג
שתי מטרות :האחת ,להשתלט על הערים החשובות ,שמצפון לבגדאד או לבסס אחיזתו בהן
)סאמראא' ,ביג'י ותכרית( .השנייה ,להרחיב את אזורי שליטתו במרחב העיר מוצול ובצפון עיראק.
הפעם ניתקל דאעש בהתנגדות עיקשת יותר ,בעיקר מצד כוחות הפשמרגה הכורדים ,אשר אימצו
לעצמם מדיניות התקפית יותר ,בניגוד למהלכי הבלימה שנקטו במהלך יוני .בשלב זה נהנו הכוחות
הכורדיים וצבא עיראק מסיוע אווירי אמריקאי ,שהלך והתרחב ,ותרם להצלחתם לבלום את התקדמות
כוחות דאעש ואף להשיב לידיהם כמה מקומות ,שנכבשו ע"י הארגון.
 .11להלן תמונת המצב במספר מוקדי עימות חשובים בשלב זה )סוף אוקטובר :(2014
א .סכר מוצול :ב 18-באוגוסט  2014הצליחו כוחות הפשמרגה הכורדים ,בסיוע צבא עיראק,
ובסיוע אווירי אמריקאי ,להחזיר לעצמם את השליטה על סכר מוצול בעל החשיבות
האסטרטגית .כמו כן הצליחו כוחות הפשמרגה ,בסיוע אווירי אמריקאי ,לדחוק את כוחות דאעש
מכמה כפרים ,שמצפון וממזרח לעיר מוצול.
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ב .עיר הנפט ביג'י :צבא עיראק הצליח לדחוק את כוחות דאעש מהעיר ביג'י וממתחם בתי
הזיקוק שבה .מאז צרו כוחות דאעש על העיר המהווה צומת לוגיסטית מרכזית במדינה .הם גם
שולטים על צינורות הנפט היוצאים ממנה ומונעים הפעלת בתי הזיקוק .בהמשך ,שלושה ימים
לאחר שאובאמה הודיע על המערכה נגד דאעש ,תקפו כוחות דאעש באש מרגמות את בתי
הזיקוק וגרמו לנזקים כבדים למיכלי דלק ,אשר עלו באש )הערה :בנובמבר  2014הודיעו כוחות
הביטחון העיראקים ,כי עלה בידם להסיר את המצור מעל העיר(.
ג .העיר תכרית :לאחר שני ניסיונות כושלים של צבא עיראק להשתלט על העיר ,ב 19-באוגוסט
 2014הדפו כוחות דאעש ניסיון נוסף של צבא עיראק להשתלט על העיר תכרית .כוחות הצבא
העיראקים נתקלו באש מקלעים ומרגמות מדרומה של העיר ובמוקשים וירי צלפים ממערב .צבא
עיראק הצהיר ,כי הוא ינסה להשתלט על העיר פעם נוספת.

שליטת כוחות הפשמרגה בסכר מוצול )(youtube.com

ד .סכר חדית'ה )סכר קדיסיה( :סכר חדית'ה הינו סכר גדול על נהר הפרת במחוז אלאנבאר,
סמוך לעיר חדית'ה .זהו הסכר השני בגדולו בעיראק לאחר סכר מוצול .מטרתו לייצר חשמל
ולהסדיר את זרימת מי נהר הפרת .ביולי  2014תקף כח דאעש )"יחידת אלאנבאר"( את בסיסי
צבא עיראק בעיר חדית'ה .מאז ועד תחילת ספטמבר  2014התחוללו קרבות על השליטה בסכר.
ב 8-בספטמבר  2014הצליחו כוחות צבא עיראק ,בתמיכת בני שבטים סונים ובסיוע אווירי
אמריקאי ,להדוף את כוחות דאעש מהאזור המקיף את הסכר .אזור הסכר נותר תחת שליטת
כוחות צבא עיראקים.
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סכר חדית'ה )אלמסתקבל 21 ,ביוני .(2014

סיור כלי רכב של דאעש סמוך לחדית'ה ) 19 ,longwarjournal.orgביולי (2014

ה .פריצת המצור על העיר אמרלי ) :(Amerliבעיר אמרלי ,שמדרום לכרכוך ,היו נצורים במשך
יותר מחודשיים ,מאז ה 18-ביוני  ,2014כ 17,000-15,000תושבים שיעים תורכמנים .בני עדת
מיעוט זאת נתפשים כ"כופרים" ע"י דאעש ולכן הם היו צפויים לטבח בעקבות כיבוש העיר .בסוף
אוגוסט  2014נפרץ המצור על אמרלי בעקבות תקיפה ,שבוצעה ע"י מליציות שיעיות וכורדיות,
מגובות בתקיפות אוויריות ,שבוצעו ע"י ארה"ב .בנוסף לפריצת המצור נכבשה מידי דאעש גם
עיירה בשם סלימאן בכ ,בקרבת אמרלי ,אשר שימשה כמעוז של דאעש .בנוסף לסיוע האווירי
לתקיפה הצניחו מטוסים של ארה"ב ,אוסטרליה ,צרפת ובריטניה סיוע הומניטארי לתושבי העיר
אמרלי "לבקשת ממשלת עיראק".
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כוח דאעש צר על אמרלי )(almustaqbalnews.net

חידוש הפעולות הצבאיות )סוף ספטמבר  -אמצע נובמבר
(2014
 .12בסוף ספטמבר  2014חידש דאעש את פעולתיו הצבאיות ,במחוז הסוני אלאנבאר .מטרתה הייתה
להשתלט על כלל המחוז ולטהר אותו ממוקדי התנגדות של צבא עיראק ,המסתייע בשבטים סונים,
להערכתנו כהכנה לקראת המערכה על בגדאד .היעדים המרכזיים למתקפה היו העיר רמאדי בירת
המחוז והעיר חדית'ה והסכר על נהר הפרת הסמוך לה .על העיר רמאדי ,סכר חדית'ה והסכר שעל
הפרת ,מגנים כוחות צבא עיראקיים בסיוע בני שבטים סונים .כמו כן תקף דאעש במרחב ,שמצפון
ומצפון מערב למוצול בין השאר את ג'בל סינג'אר .ההתקפות הללו עדיין לא הסתיימו ובמוקדי
הלחימה בשונים נמשכים ההתנגשויות.
 .13במסגרת המתקפה במחוז אלאנבאר כבש דאעש בתחילת אוקטובר את העיר הית ,השוכנת בין
הערים חדית'ה ורמאדי .דאעש הוציא להורג חיילי צבא עיראק שנפלו לידיו בשבי ועשרות שבויים של
בני השבט הסוני אלבו נמר ) .(Albu Nimrבתחילת אוקטובר  2014השתלט דאעש על שכונת
אלמאמנין ,שבחלקה הדרומי של העיר רמאדי .בסוף אוקטובר  2014נמסר על עימותים בעיר אבו
ע'ריב ,שממערב לבגדאד .באמצע נובמבר דיווח דאעש על קרבות קשים ברמאדי וטען ,כי יותר
ממחצית העיר נמצאת בשליטתו.24
 .14מנגד הפעילו כוחות צבא עיראק והכוחות הכורדים לחצים על דאעש ויזמו מבצעים צבאיים לכיבוש
אתרים ,שעליהם השתלט בעבר דאעש :האזור שמדרום לבגדאד ,אזור העיר ביג'י ,מעבר הגבול
ראבייה ,שבין עיראק לסוריה ,העיירה הצפונית זומאר .הצלחתם הבולטת עד כה הייתה – על-פי
הודעת כוחות הביטחון העיראקים ב 14-בנובמבר – הסרת המצור מעל העיר ביג'י .המצור נפרץ ע"י
צבא עיראק ומליציות שיעיות הנמצאים בקרבת בתי הזיקוק .בקרב המליציות השיעיות בלטה "חבורת
 24העיר רמאדי הינה מקום מגוריו של אחמד אבו רישה ,מנהיג שבטי רב כח ובעל ברית בעבר של ארה"ב .אבו רישה וכמה
שבטים סונים לוחמים לצד צבא עיראק ברמאדי ,פלוג'ה וחדית'ה ובערים נוספות במחוז אנבאר )16 ,The Long War Journal
בנובמבר .(2014
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אנשי האמת" )עצאא'ב אהל אלחק( ,25הנתמכת ע"י איראן ,שאנשיה שיחקו תפקיד חשוב בהסרת
המצור .חיל האוויר האמריקאי הגיש סיוע אווירי לצבא העיראקי ולמליציות השיעיות ) The Long War
 14 ,Journalבנובמבר .(2014
 .15במקביל יזם דאעש רצף של פיגועי התאבדות בשכונות מגורים ,בעיקר שיעיות ,ברחבי בגדאד,
במטרה לערער את הסדר בעיר ולהקשות על חיי היום-יום בה .על-פי  ,Iraq Body Countגוף עיראקי
העוקב אחר ההרוגים בעיראק ,במהלך חודש אוקטובר  590 2014בני אדם בפיגועי התאבדות
בעיראק .מרבית הפיגועים בוצעו בשכונות השיעיות בבגדאד או במחסומים המאוישים ע"י לוחמים
שיעיים ) 2 ,iraqbodycount.orgבנובמבר .(2014
 .16להלן פירוט כמה מהפיגועים הללו:
א 16 .באוקטובר  – 2014פיגוע באמצעות שתי מכוניות תופת הנהוגות בידי מחבלים מתאבדים,
שהתפוצצו בפרבר השיעי אלחריה בבגדאד .כתוצאה מהפיצוצים שלושה מבנים קרסו .עשרות
הרוגים היו בפיגוע .דאעש קיבל אחריות על הפיגוע ).(alnilin.com
ב 17 .באוקטובר  – 2014שלושה פיגועי התאבדות באמצעות מכוניות תופת באזורים סואנים
בבגדאד .לפחות  25בני אדם נהרגו בפיגועים )(aljazeera.net
ג 19 .באוקטובר  17 – 2014בני אדם נהרגו במסגד שיעי בשכונת אלחארת'יה במערב בגדאד.
מדובר בפיגוע התאבדות של מחבל ,שנשא חגורת נפץ ).(alalam.ir
ד 21 .באוקטובר  – 2014שלוש תקיפות בוצעו בבגדאד ,ובכלל זה פיגוע התאבדות ,בשולי
שכונת כאט'מיה .לפחות  21בני אדם נהרגו ו 23-נפצעו .בין ההרוגים כמה שוטרים כולל מפקד
המשטרה הצבאית העיראקית אחמד אלחפאזי .דאעש קיבל אחריות לביצוע שניים מהפיגועים
) 14 ,alarabiyaבאוקטובר .(2014
ה 27 .באוקטובר  – 2014מכונית תופת התפוצצה בשעות הלילה במרכז בגדאד .לפחות  15בני
אדם נהרגו .הפיצוץ אירע ברחוב הומה אדם בו מתגוררים מוסלמים סונים ושיעים ובני קבוצות
אתניות נוספות ) 27 ,csmonitorבאוקטובר .(2014
ו 2 .בנובמבר  – 2014לפחות  14שיעים נהרגו בבגדאד בפיגוע התאבדות במהלך תהלוכת
העאשורא' של השיעים .הפיגוע אירע סמוך לאוהל בו התרכזו שיעים )3 ,dailystar.com
בנובמבר .(2014
 .17מאמצי דאעש לביסוס שליטתו במחוז אלאנבאר עדיין לא הסתיימו .לכשיבסס שליטתו ישאף
דאעש ,להערכתנו ,לכבוש את הבירה בגדאד ,להפיל את המשטר העיראקי ,להשתלט על
התשתיות הממלכתיות ועל מוסדות הממשל שבה ואולי אף להכריז על בגדאד כבירת הח'ליפות
" 25חבורת אנשי האמת" הינה מליציה שיעית עיראקית ,שהוקמה ב 2006-ע"י כח קדס האיראני ופעלה בחסותו .אנשיה
הסתייעו בארגון חזבאללה הלבנוני .בשנים ,שקדמו ליציאת האמריקאים ,ביצעה המליציה שורה של פיגועים נגד צבא ארה"ב
ובעלי בריתו ובכלל זה חטיפת בני ערובה ,ירי רקטות והנחת מטעני חבלה .ה"התמחות" של המליציה הייתה הנחת מטענים
כיפתיים קטלניים ,EFPs ,בצירים שבהם נעו כוחות צבא אמריקאים .פעילי מליציה זאת ,שנותרו "חסרי תעסוקה" לאחר יציאת
צבא ארה"ב מעיראק ,שוגרו לסוריה ללחימה בשורות המשטר הסורי באכוונה ובעידוד של איראן.
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האסלאמית .אולם בכיבושה של בגדאד ,בה מתגוררת אוכלוסייה שיעית גדולה ,צפוי דאעש להיתקל
בהתנגדות קשה מצידם של צבא עיראק ומליציות שיעיות בסיוע אווירי של ארה"ב והקואליציה
)בסיוע איראן ,התומכת במשטר העיראקי השיעי ורואה עצמה כבעלת חסות על העדה השיעית
בעיראק(.
 .18להערכתנו ,יקשה על דאעש ובעלי בריתו לכבוש במתקפה צבאית מהירה את הבירה בגדאד )נוסח
ההתקפה על מוצול( .דאעש מודע לכך ,ולפיכך ,דרך הפעולה שלו עלולה להיות הטלת מצור על
בגדאד ושיבוש חיי היום-יום בה על מנת להביא בסופו של דבר לכניעתה .זאת ,ע"י ניתוק הצירים
המובילים אליה; מניעת הגעת האספקה לאוכלוסייה ותגבורות לאנשי הצבא שבעיר; פגיעה
בתשתיות חיוניות )פיצוצי גשרים למשל(; ירי רקטות ופצצות מרגמה לעבר העיר ופאתיה; ופיצוץ
מטענים ומכוניות תופת בתוך העיר )דרך פעולה ,אשר דאעש מיומן בה(.
 .19מנגד ,דיווחו כלי התקשורת האמריקאים ,בהסתמכם על פקידים אמריקאים )שזהותם לא צוינה( ,כי
צבא עיראק ,בסיוע ארה"ב ומדינות הקואליציה ,מתכנן מתקפת נגד גדולה באביב  .2015מטרת
המתקפה תהייה לשחרר את מערב עיראק וצפונה ,ובכלל זה העיר מוצול ,מכיבוש דאעש .כמו כן
המתקפה נועדה להשיב את שליטת ממשלת עיראק על הצירים הראשיים ועל אזור הגבול העיראקי-
סורי )ניו יורק טיימס 2 ,בנובמבר  .(2014לשם ביצוע התקפה שכזאת ,יהיה צורך להתגבר על מכשולים
קשים ובכלל זה בנייתו מחדש של צבא עיראק והגדלת סדר הכוחות שלו )בלוח זמנים קצר יחסית( ובו
בזמן מציאת פיתרון לבעיות פוליטיות סבוכות המקשות על תפקודו של הממשל המרכזי העיראקי.

הוצאות להורג של שבויים ורצח בני עדות מיעוטים
הוצאות להורג במוצול
 .20כיבושיו הצבאיים של דאעש בעיראק לוו בהוצאות להורג ומעשי זוועה ,שכוונו נגד אנשי צבא
עיראקים )בדגש על אלו ממוצא שיעי( ,אנשי ממשל ובני מיעוטים אתניים/דתיים הנתפסים ע"י דאעש
כ"כופרים" .ההוצאות להורג זכו לפרסום תקשורתי נרחב ע"י דאעש באמצעות הרשתות החברתיות
במטרה להפחיד ולהרתיע את אויביו מבית ומחוץ .ההוצאות להורג אכן זרעו אימה בקרב קבוצות
אוכלוסיה ,שהיו "על הכוונת" של דאעש ,והובילו למנוסה המונית של תושבים ולהתגברות בעיית
העקורים בעיראק .בעקבות כיבוש מוצול נמלטו ,על-פי הערכות האו"ם ,כחצי מיליון בני אדם ,מרביתם
נמלטו צפונה לעבר החבל הכורדי האוטונומי של עיראק )ניו יורק טיימס 14 ,ביוני; אלג'זירה 23 ,ביוני
.(2014
 .21ב 22-ביוני  2014הועלתה ביוטיוב כתבה של תחנת הטלוויזיה  CNNבערבית ,אשר תעדה הוצאה
להורג של אנשי צבא עיראקים ,שנפלו בשבי דאעש .בכתבה נראו משאיות עמוסות בגופות .הסרט,
צולם ,להערכתנו ,במוצול ,שם נפלו בשבי בידי דאעש מאות חיילים עיראקים .מרבית האנשים שצולמו
בתמונות נראו לבושים בגדים אזרחיים אך חלקם נראים לובשים מדים.
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הוצאה להורג של אנשי צבא עיראקים ממוצא שיעי ,אשר נפלו בשבי דאעש .בשורה האחרונה נכתב" :זהו גורלם של
השיעים ,אשר נורי ]אלמאלכי[ הטיל אותם למערכה נגד הסונים" )(alplatformmedia.com

הוצאה להורג של שבויים עיראקים על ידי "יחידת צלאח אלדין" של דאעש )(alplatformmedia.com
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חיילים עיראקים ,שנפלו בשבי "יחידת צלאח אלדין" של דעאש )(alplatformmedia.com

התנכלויות כלפי הנוצרים
 .22הנוצרים המתגוררים בעיר מוצול החלו לסבול מהתנכלויות מיד לאחר כיבושה של העיר .בין
הנמלטים מהעיר היה הארכיבישוף של מוצול ניקודימוס דאוד ) .(Nikodimos Daoudבראיון ,שהעניק
אותו ארכיבישוף מהעיר ארביל ,בירת האוטונומיה הכורדית ,מסר ,כי דאעש מתכוון לבצע ג'נוסייד
וטיהור אתני נגד הנוצרים במוצול .לדבריו ניתנה לנוצרים הברירה להתאסלם ,לשלם מס גולגולת או
להיות מוצאים להורג )ערוץ הטלוויזיה "רוסיה היום" 23 ,ביולי  ,2014על-פי ממר"י 8 ,באוגוסט .(2014

כנסייה ,שנפגעה בעיר מוצול ,שעליה השתלט דאעש ביוני  .2014בכלי התקשורת נטען ,כי הכנסייה פוצצה באמצעות
מטעני חבלה )(abna.ir

הוצאות להורג של חיילי צבא עיראק בעיר תכרית
 .23ב 2-בספטמבר  2014נחשפו על ידי ארגון  Human Rights Watchעדויות על הוצאות להורג
המוניות ,שנעשו על ידי דאעש בתכרית לאחר שהעיר נפלה בידיהם ב 11-ביוני  .2014על-פי
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העדויות ,מספר האנשים ,שהוצאו להורג בתכרית ,עמד על  770-560איש ,רובם חיילי צבא עיראק,
שנפלו בשבי דאעש .בעקבות בחינת עדויות ,סרטי וידאו וצילומי לוויין ,גילו אנשי Human Right
 Watchמספר אתרי קבורה ,אשר נוספו על אלו שזוהו בעבר ) 2 ,hrw.orgבספטמבר .(2014

סיוע לבני העדה היזידית בג'בל סינג'אר
 .24בסוף יולי/תחילת אוגוסט  2014השתלטו כוחות דאעש על מרחב העיר סינג'אר ,ממערב למוצול,
המעוז המסורתי של בני העדה היזידית .המדובר בעדת מיעוט ממוצא כורדי ,בעלי דת סבוכה
המכילה יסודות פולחניים מאמונות קדומות ורעיונות מיסטיים .26בני העדה היזידית נרדפו ע"י
האימפריה העת'מאנית ,שהאשימה אותם ,כי הם "עובדי אלילים" .הם נרדפו גם ע"י משטרו של צדאם
חסין .דאעש רואה בהם "כופרים" וכדרכו הוא העמיד את התושבים היזידים ,במקומות אותם כבש,
בפני הברירה להתאסלם או למות .במהלך השתלטותם על מרחב העיר סינג'אר רצחו אנשי דאעש
לפחות  500מבני העדה היזידית ,שסירבו להתאסלם.
 .25בני העדה היזידית עברו התנכלויות קשות מצד פעילי דאעש .דו"ח חקירה של האו"מ ,העוסק
בשלטון הטרור של דאעש בסוריה ובעיראק ,ציטט מאמר מתוך דאביק ,המגזין של דאעש בשפה
האנגלית ,המתאר מה שקרה לנשים יזידיות ,שנשבו ע"י דאעש וחולקו בין אנשיו כ"שלל

מלחמה"27

)אתר מועצת זכויות האדם של האו"מ 14 ,בנובמבר :(2014
After capture, the Yazidi women and children were then divided according to the Shariah
amongst the fighters… who participated in the Sinjar operations, after one-fifth of the slaves
were transferred to the IS's authority to be divided as khums [spoils of war].
)DABIQ (ISIS publication

 .26בעקבות הסכנה המוחשית ,שנשקפו לחייהם נמלטו כ 4,500-3,000-יזידים לג'בל סינג'אר ,הסמוך
לגבול עם סוריה )על-פי גירסאות אחרות דובר על עשרות אלפי פליטים ,שנמלטו למקום( .בג'בל
סינג'אר שהו הפליטים ללא מחסה ,ציוד ומזון .ארה"ב הגישו להם סיוע הומניטארי מהאוויר ומליציות
כורדיות מסוריה )  ,(YPGוייתכן גם מתורכיה ) ,(PKKהגיעו לג'בל סינג'אר ,התעמתו עם פעילי דאעש
וסייעו ליזידים לפרוץ דרך למחוז אלחסכה שבסוריה ולהינצל ממוות.

 26בני העדה היזידית מונים קרוב למיליון אנשים )הערכה מכסימלית( .כשני שליש מהם חיים בצפון עיראק ,רובם במחוז נינוא.
רוב החוקרים סבורים ,כי שמם של היזידים נובע משמו של הח'ליף השני מבית אמיה ,יזיד בן מעאויה ,שצבאו הביס בקרב
כרבלאא' את האמאם השיעי חסין בן עלי .ח'ליף זה נחשב בעיני היזידים כהתגשמות האל .תרבות היזידים הינה כורדית ורובם
דוברים קורמאנג'י ,שפת הקודש הייחודית להם .הדת היזידית מושפעת מהצופיות האסלאמית אך רוב המיתולוגיה שלה אינה
מוסלמית ותפיסת היקום שלה מזכירה במידה רבה דתות פרסיות קדומות.
 27התפיסה הרואה בבני עדות מיעוט הנופלים בשבי שלל מלחמה באה לידי ביטוי ב"עצות" ,שנתן פעיל דאעש ,לארגון הטרור
המצרי אנצאר בית אלמקדס ,שפורסמו בפורום דאעש ) 4בנובמבר  ,2014פרוט ראו בהמשך( .באחת ה"עצות" הללו נקראו
לוחמי הג'האד במצרים לפגוע בנוצרים ובשיעים "מפני ,שהן עדות ,שאין לתת בהן אמון ,ושלא ניתן להגיע איתן לשום הסכם.
הם אינם אלא שלל ,שאללה ייתן בידכם".
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פליטים יזידים נמלטים מג'בל סנג'אר )(www.24.ae

 .27במחצית הראשונה של אוקטובר  2014שבו פעילי דאעש ותקפו את ג'בל סינג'אר מכיוון צפון .על-
פי המדווח הם השתלטו על מספר כפרים והם מאיימים על הלוחמים היזידים שבמקום .במחצית השניה
של אוקטובר  2014דווח ,כי בג'בל סינג'אר שוהות כ 750-משפחות ,כ 5,000-לוחמים יזידים ומאות
לוחמים מה ,YPG-המליציות הכורדיות בסוריה )אלקדס אלערבי 20 ,באוקטובר  ;2014שפק ניוז20 ,
באוקטובר .(2014

הקמת מנגנוני ממשל במוצול
 .28בעיר מוצול ,ובאזורים שנכבשו בעיראק ,הקים דאעש מנגנוני ממשל ,שנועדו לבסס את שליטתו
על התושבים ולמלא את החלל הריק ,שנוצר לאחר התמוטטות מוסדות הממשל העיראקים באזורים
שנכבשו .כדרכו חייב דאעש את האוכלוסייה לאמץ קוד התנהגות אסלאמי נוקשה והטיל עונשים
חמורים על כל מי שמפר אותו .עם זאת ,בכמה מקרים אכיפת חוקי השריעה על האוכולוסיה המקומית
התבצעה בהדרגה ,על מנת שלא לגרום לניכור יתר על המידה של התושבים המקומיים.
 .29מערכת התעמולה של דאעש מנסה לשדר כלפי חוץ ,כי עלה בידי הארגון למלא את החלל
השלטוני ,שנוצר .משרד ההסברה של דאעש במוצול פרסם סרטוני וידיאו המנסים להנחיל את המסר,
לפיו חיי היו-יום והפעילות המסחרית בעיר מתנהלים ללא הפרעה .גם משרד ההסברה במחוז כרכוך
פרסם תמונות בהם נראים פעילי דאעש מנקים ומשפצים רחובות ,מתחזקים קווי חשמל ותעלות
השקיה )אלמנבר אלאעלאמי אלג'האדי 26 ,באוקטובר  .(2014עם זאת יש לזכור ,כי המדובר בסרטי
תעמולה ולא בתמונת מצב אובייקטיבית של הנעשה בשטחי הכיבוש של דאעש.
 .30בעקבות השתלטות דאעש על העיר הסונית מוצול פרסם הארגון מסמך מפורט אודות כללי
ההתנהגות הנדרשים מתושבי מחוז נינוא ,אשר רובם קיבל את הארגון בברכה .המסמך נקרא "מסמך
העיר" )ות'יקת אלמדינה( והוא פורסם ע"י משרד ההסברה )אלמכתב אלאעלאמי( של דאעש במחוז
נינוא .המסמך מסביר את חזון הח'ליפות האסלאמית וקורא לתושבים הנכללים בח'ליפות ליהנות
ממנעמי האסלאם .בו בזמן מחייב המסמך את התושבים להתנהג על-פי הקודים של האסלאם
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הקיצוני .למשל :המסמך קובע ,כי על הנשים להתלבש בצניעות )קרי -להופיע לבושות נקאב( ,אוסר
על עישון ,שתיית משקאות אלכוהוליים או צריכת סמים .כמו כן מורה המסמך להרוס קברים
ומקומות קדושים של "עובדי אלילים" ,ומחייב לקיים את חמשת התפילות היומיות של האסלאם
במועדן.28
" .31מסמך העיר" ,שכמוהו פורסמו ע"י דאעש גם בסוריה ,הזכיר גם שחרור אסירים מבתי הכלא של
הממשל העיראקי ואיפשר לאנשי הביטחון ולאנשים נוספים ,שהיו מזוהים עם הממשל העיראקי,
"לחזור בתשובה" .29המסמך הורה להחזיר כספים ,שהיו שייכים למשטר העיראקי ,לאמאם המוסלמי
)קרי ,לאבו בכר אלבע'דאדי( ,אשר הוא זה האחראי לשימוש בהם .המסמך הזהיר מפני בזיזת כספים
והבטיח למצות את הדין ולהעניש את "כנופיית הבזיזה" .המסמך הבהיר ,כי דאעש לא יסבול ארגונים
מתחרים אחרים וכי הוא לא יתיר נשיאת נשק או הנפת דגלים שאינם דגלי דאעש ע"י אזרחים.
אלה ,שיפרו את החוק צפויים לעונשים כבדים כגון עונש מוות או עונשים גופניים )כריתת ידיהם של
גנבים למשל(.

"מסמך העיר" )ות'יקת אלמדינה( ,שפרסם דאעש בעקבות כיבוש מחוז נינוא .המסמך עוסק בניהול שיגרת החיים בעיר
מוצול ובמחוז כולו ) 12 ,baqiya.blogspot.frביוני (2014

 28ניתוח מפורט של המסמך ראו מאמרו של אהרון זלין  13 ,theatlantic.comביוני .2014
 29לאחר כיבוש מוצול הוציא דאעש להורג מאות שבויים מבלי שהתאפשר להם "לחזור בתשובה".
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כותרת "מסמך העיר"

הקמת מערכת חינוך בעיראק
 .32כמו בסוריה כך גם בעיראק הקים דאעש מוסדות חינוך המתנהלים על-פי תוכנית לימודים משלו,
שהחליפה את תוכנית הלימודים הממלכתית העיראקית .עיקריה של תוכנית הלימודים של דאעש הוצגו
בפני תושבי מוצול בעלון בן שני עמודים ,שנתלה במסגדים ,בשווקים ועל עמודי חשמל .בעלון נאמר:
"להלן בשורות טובות בדבר הקמת מועצת החינוך של המדינה האסלאמית ע"י הח'ליף ,המבקש למגר
את הבערות ,להפיץ את מדעי הדת ,ולהיאבק בתוכנית הלימודים ]של הממשל העיראקי[" )סוכנות אי
פי ,המצוטטת ע"י הארץ 22 ,בספטמבר .(2014
 .33תוכנית הלימודים של דאעש המחייבת תושבי מוצול ,מעוררת גם הסתייגות בגלל תכניה
הסלפים ג'האדיסטים .על-פי כתבת סוכנות אי.פי ,תלמידים רבים כלל אינם מגיעים לבתי הספר.
משפחותיהם אינן מאפשרות להם לצאת מהבית בשל פחד והתנגדות לתוכנית הלימודים של דאעש.
כמה תושבים החליטו להעניק לבניהם חינוך ביתי" :מה שחשוב לנו כעת זה ,שהילדים ימשיכו לקבל ידע
נכון ,גם אם זה אומר שהם יפסידו שנת לימודים שלמה ותעודה" ,התבטא תושב מוצול ,שהזדהה בכינוי
"אבו חסאן" )סוכנות אי.פי ,על-פי הארץ 22 ,בספטמבר .(2014

הקמת מערכת משפט ומנגנוני אכיפה
 .34דאעש הקים בעיראק מנגנוני אכיפה ומשפט באזורים שבשליטתו .במסגרת זאת הקים דאעש
במוצול ,לאחר כיבושה ,שמונה בתי משפט אסלאמיים על מנת להעמיד לדין את עובדי הממשלה
העיראקית לשעבר )אלמיאדין 20 ,ביוני .(2014
 .35כמו בסוריה הקים דאעש בעיראק כוח אכיפה בשם "המשטרה האסלאמית" )אלשרטה
אלאסלאמיה( .כוח זה כולל שוטרים לבושי מדים ,מצוידים בכלי רכב ובנשק קל ובינוני ,הפועלים כדי
"להגן על המוסלמים" במחוזות השונים )חשבון ברשת החברתית  Vkontakteשל מחוז פרת של
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דאעש 12 ,בספטמבר  .(2014ניתן להניח ,כי כמו בסוריה גם בעיראק פועלת משטרת המוסר
)אלחסבה( לצד המשטרה המקומית הרגילה ,כדי לכפות את ההלכה האסלאמית על התושבים
המקומיים.

בית משפט אסלאמי )אלמחכמה אלאסלאמיה( ,שהקים דאעש בעיר מוצול )(qanon302.net

כחי רכב של המשטרה האסלאמית ,שהקים דאעש ,במחוז נינוא ).(alalam.ir ;new.elfagr.org
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שוטרי המשטרה האסלאמית במחוז נינוא ).(alalam.ir

מימין :הלקאה בציבור כביצוע גזר דין  ,שניתן בבית משפט שרעי ) .(alalam.irמשמאל :עריפת ראש כביצוע גזר דין,
שניתן בבית משפט שרעי ).(qanon302.net

סממני שלטון :הנפקת דרכונים וכוונה להטביע מטבעות
 .36במסגרת הקמת מנגנוני ממשל ושליטה בח'ליפות האסלאמית הנפיק דאעש דרכון רשמי מטעם
הח'ליפות האסלאמית ,שעל הקמתה הוכרז .הדרכון הונפק בתחילת יולי  .2014נמסר ,כי בשלב
הראשון הונפקו דרכונים ל 11,000-אזרחים ,באזורים בעיראק ,שבשליטת דאעש .לשם הנפקת
הדרכון הסתייע דאעש במרכז תעודות זהות והדרכונים של הממשל העיראקי.
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דרכון של דאעש עליו מוטבע למעלה הכיתוב "הח'ליפות האסלאמית" .בקצה התחתון נכתב "הנושא דרכון זה ,נוליך
אחריו צבאות ,אם ייגרם לו נזק ]כלשהו[" .במרכז ,בין כנפי נשר ,מופיע מסגד ומעליו דגל הנושא את השהאדה
)ההצהרה ,כי אין אלוה בלעדי אללה ומחמד הוא שליחו( .מתחת לכנפי הנשר מופיעה חרב ארוכה ).(sharkiapost.com

 .37ב 13-בנובמבר  2014הודיעה המדינה האסלאמית כי בעקבות הוראת "הח'ליף אבראהים" ]קרי,
אבו בכר אלבע'דאדי[ הוחלט להטביע מטבעות של המדינה האסלאמית ,שיחליפו את המטבעות
הקיימות )בסוריה ובעיראק( .המטבעות החדשות יהיו מיוצרים מזהב ,כסף ונחושת .פרויקט הטבעת
המטבעות יידון במוסדות המדינה האסלאמית ובכלל זה במועצת השורא )אלמנבר אלאעלאמי
אלג'האדי 13 ,בנובמבר .(2014
 .38בעיתון הבינערבי אלשרק אלאוסט ) 12בנובמבר  (2014נמסר ,כי דאעש מעוניין להחזיר
לשימוש את מטבעות הדינר מזהב ומכסף .זאת תוך רצון לחזק את שליטתו בשטחי הח'ליפות וכחלק
ממאבקו במערב .המטבע אותו רוצה להחזיר דאעש לשימוש הינו מטבע שבו השתמשו בימי האסלאם
הראשונים .בכל מטבע תהייה טבועה אמרה אסלאמית בצידו האחד ותאריך הטבעת המטבע ושם
המושל מצידו השני.
 .39בתחילת יולי  2014דווח ,כי בקרוב יתחיל דאעש להנפיק גם תעודות זהות )אתרי ,Yeni safak
תורכיה ,ואלסביל ,ירדן 5 ,ביולי  .(2014עד כה אין בידינו אימות לכך שדאעש הנפיק תעודות זהות
לאזרחים המתגוררים בתחומי שליטתו אך יתכן ,שהוא יעשה זאת בהמשך.

גיוס פעילים חדשים לשורות דאעש
 .40הישגיו הצבאיים של דאעש בעיראק ,ההצהרה על הקמת מדינת הח'ליפות בקיץ  2014והאבידות,
שספג הארגון במהלך הקרבות חייבו הגדלה מהירה של סדר הכוחות שלו והובילו למאמץ לגיוס
והכשרה של פעילים חדשים ,שיצטרפו לשורותיו ,בעיראק ובסוריה .יכולותיו הכספיות אפשרו
לדאעש לפתות צעירים עיראקים וסורים להתגייס ע"י תשלום משכורות גבוהות .מנגד ,דווח גם על
הפעלת לחצים על האוכלוסייה המקומית כדי "לשכנע" צעירים להתגייס לשורותיו.
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 .41במסגרת זאת גויסו פעילים מקומיים לדאעש במחוזות השונים בעיראק .המגויסים החדשים עברו
הכשרה של כמה חודשים במחנות אימונים והשתלבו בכוח הצבאי ובמוסדות הממשל של דאעש ,מספר
הפעילים החדשים ,שהצטרפו לשורות דאעש בעיראק ובסוריה בקיץ  ,2014הגיע להערכתנו לאלפים
רבים .על-פי חוקרים העוקבים אחר הרשתות החברתיות המזוהות עם דאעש למעלה מ6,300-
לוחמים ,רובם סוריים ,הצטרפו לארגון במהלך יולי  2014בלבד ) 30 ,gulfnews.comבאוגוסט
.(2014
 .42ברשות דאעש  11מחנות אימונים בעיראק מתוך  .25מחנות האימונים מצויים במחוזות
אלאנבאר ,צלאח אלדין ונינוא .כמו כן מצויים מחנות אימונים באזורי כרכוך ומוצול .באזור מוצול מאמנת
דאעש כוחות מיוחדים ) 24 ,The Long War Journalבאוקטובר  22 ,2014בנובמבר  .(2014הארגון
מפרסם מידי פעם תמונות של המתאמנים ושל טכסי סיום מחזורי אמונים .כך ,למשל ,בתחילת
אוקטובר  2014פרסם דאעש צילומים מטקס סיום מחזור אימונים במחנה באזור כרכוך הנקרא על
שמו של שיח' אבו עמר אלבע'דאדי )מי שעמד בראש המדינה האסלאמית בעיראק ונהרג בסיכול
ממוקד ע"י ארה"ב( .להלן כמה צילומים ,שפורסמו בפורום של דאעש ) 3 ,hanein.infoבאוקטובר
:(2014
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חלק ד' :התבססות דאעש במזרח סוריה ובצפונה

מפת המחוזות בסוריה ).(www-personal.mnich.ed

מאפיינים כלליים
 .1דאעש עושה מאמץ להתבסס במחוזות ,שבמזרח סוריה ובצפונה ולהרחיב את שליטתו על חשבון
יריביו השונים :צבא סוריה ,ארגוני המורדים ,ג'בהת אלנצרה והמליציות הכורדיות .במסגרת זאת הוא
כבש באזורים הללו בסיס חשוב של צבא סוריה )שדה התעופה אלטבקה( ומנהל עתה מערכה לכיבוש
מרחב העיר עין אלערב )קובאנה בשפה הכורדית( ,שבקרבת הגבול התורכי .במקביל משקיע דאעש
מאמץ רב לבניית מוסדות השלטון של "מדינת הח'ליפות" עליה הכריז .ההישגים של דאעש בעיראק
בקיץ  2014חיזקו את מעמדו גם במזרחה ובצפונה של סוריה .בפועל הם יצרו בין שתי המדינות
אזור שליטה על-לאומי ,בו ביסס דאעש את שליטתו על חשבון יריביו השונים.
 .2לעומת התבססותו במזרח ובצפון סוריה לדאעש נוכחות מעטה יחסית באזור הפריפריה של
דמשק .בדרום סוריה וברמת הגולן אין לדאעש נוכחות משמעותית .הכוח הדומיננטי באזורים הללו
הינו של הארגון הג'האדיסטי היריב ,ג'בהת אלנצרה ,שנדחק ע"י דאעש ממזרח וצפון סוריה
והתבסס בדרום סוריה ,ובכלל זה ברמת הגולן .בניגוד לדאעש פועל ג'בהת אלנצרה באזורים הללו
בשיתוף פעולה עם ארגוני המורדים האחרים.
 .3באזורים שבשליטתו ,בהם הוקמה היישות הקרויה הח'ליפות האסלאמית ,הקים דאעש תשתיות
ממשליות והוא משליט באופן ברוטאלי את ההלכה המוסלמית על האוכלוסייה המקומית )גם במחיר
של חיכוכים עם האוכלוסייה המקומית ,עם ג'בהת אלנצרה ועם ארגוני מורדים אחרים( .דאעש גם
מפעיל תשתיות מדינתיות ,שנפלו לידיו ובתוכם שדות נפט ,המהווים עבורו מקור הכנסה חשוב
ומסייעים לו לספק את צרכי האוכלוסייה המקומית ולבסס את שליטתו עליה .לשם הפעלת התשתיות
הממשלתיות מסתייע דאעש בכוח האדם הקיים ,אשר שרת את המשטר הסורי .עם זאת ,על רקע
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מצוקת כוח אדם מיומן ,הוא מנסה לגייס לשורותיו בעלי מקצוע איכותיים מקרב המתנדבים הזרים.
בתחילת יולי  2014פרסם אבו בכר אלבע'דאדי קריאה לבעלי מקצוע ובכלל זה מדענים ,שופטים,
רופאים מקצועיים ובעלי מיומנויות צבאיות ומנהליות להצטרף לשורות המדינה האסלאמית הזקוקה
לשירותיהם ).(al-monitor.com
 .4עד כה דומה ,כי מנגנון הממשל של דאעש באזורים הסונים של מזרח סוריה ובמערב עיראק נוחל
הצלחה .האוכלוסייה המקומית מזהה את המדינה האסלאמית כישות בעל יכולת תפקוד מנהלית
וביטחונית המספקת שירותים חיוניים ,משליטה חוק וסדר וממלאת בהצלחה יחסית את מקומם של
הרשויות הממלכתיות של סוריה ועיראק )הנתפסות כמושחתות וחדלו לתפקד(.

אלרקה" :עיר הבירה" של דאעש בסוריה
כללי
 .5אלרקה הינה עיר חשובה בצפון סוריה ,השישית בגודלה בסוריה ,אשר עד למלחמת האזרחים
מנתה כ 220,000-תושבים .העיר אלרקה שימשה בירת הקיץ של הח'ליף העבאסי אלמנצור .היא
נבנתה בשנת  ,722נקראה אלראפקה ,והייתה ממוקמת בקרבת העיר אלרקה .עד מהרה הפכה הבירה
אלראפקה לחלק מהעיר אלרקה ,שהלכה והתפשטה .בין השנים  808-796השתמש בה הח'ליף
העבאסי הארון אלרשיד כבירת הקיץ שלו ובסוף ימיו הוא בחר לשבת בה .לפיכך העיר הינה בעלת
משמעות סמלית עבור המדינה האסלאמית ,הגם שחשיבותה נופלת מזו של בגדאד ,בירת הח'ליפות
העבאסית וסמל תפארתה.
 .6מאז השתלט דאעש על העיר נמלטו ממנה עשרות אלפי אזרחים ,ובכלל זה מרבית הנוצרים
שהתגוררו בה .תופעת הבריחה מהעיר גברה עוד יותר לאחר תחילת התקיפות האוויריות האמריקאיות
על דאעש וניתן להניח איפא ,כי מתגוררים בה הרבה פחות תושבים מבעבר .במרץ  2013נשמטה
השליטה על אלרקה מידי המשטר הסורי והשלטון בעיר עבר לידי ארגוני המורדים .לאחר הקרע עם
ג'בהת אלנצרה החל דאעש להשקיע מאמץ רב להשתלטות על העיר ולביסוס שליטתו עליה ,כחלק
מתוכניתו להעמיק את שליטתו במזרח וצפון סוריה .בתהליך ,שנמשך כמה חודשים ,הצליח דאעש
לנטרל את כוחם של ג'בהת אלנצרה וארגוני מורדים אחרים ושל תומכי המשטר הסורי .במקביל
החל דאעש להשליט על האזרחים המקומיים את קוד ההתנהגות הנוקשה של ההלכה האסלאמית.

"מסמך העיר"
.7

דאעש מייחס חשיבות רבה לביסוס שליטתו בעיר אלרקה" ,עיר הבירה" שלו בסוריה .בספטמבר

 2014הפיץ דאעש באלרקה מסמך מפורט בשם "מסמך העיר" )ות'יקת אלמדינה( .כזכור הופץ
מסמך דומה )שפורט לעיל( גם בעיר מוצול שבעיראק ,מייד לאחר כיבושה .המסמך נועד להגדיר את
היסודות ההלכתיים )השרעיים( המחייבים את דאעש ואת האוכלוסייה המקומית ולהסדיר את
מערכת היחסים שבין דאעש לתושבים .על-פי עקרונות מסמך זה אמורים להתנהל מנגנוני הממשל
של דאעש בעיר אלרקה.
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.8

להלן עיקרי המסמך )המרכז הסורי לזכויות אדם 13 ,בספטמבר :(2014
א .פעילי דאעש הוגדרו כ"חיילי המדינה האסלאמית" ,אשר נטלו על עצמם "להחזיר את
תפארת הח'ליפות האסלאמית ולהרחיק את העושק והעוול מאחינו המוסלמים".
ב .היחס לתושבים ייקבע על-פי התנהגותם כלפי חוץ )"את צפונות לבם אנו משאירים
לאללה"( .המסמך קובע ,כי "מי שהיה מוסלמי כלפי חוץ ,ולא יהיה מעורב ולו בדבר אחד הסותר
את האסלאם ,נתייחס אליו כמוסלמי] .אנו[ לא נחשוד באדם ולא נאשים אותו ללא הוכחה חותכת
וטענה מוחצת"...
ג .התושבים המתגוררים תחת שלטון המדינה האסלאמית יחושו עצמם בטוחים ורגועים,
משום שהשלטון האסלאמי ערב לזכויותיהם של האנשים ,שתחת חסותו ,ודואג לעשוקים.
ד .כספי הציבור ,שהיו שייכים למשטר הסורי יחזרו כולם ל"קופת המדינה" )קרי ,לקופת
דאעש השולטת על "המדינה האסלאמית"( .ח'ליף המוסלמים )קרי ,אבו בכר אלבע'דאדי( הוא
זה ,שינהל את ענייני הכספים" ,לפי צרכי המוסלמים" .כל מי שיגנוב מהכספים הללו יועמד
למשפט בפני מערכת המשפט השרעית וידו תיכרת.
ה .אסור לסחור ביין ,סמים ,סיגריות ו"שאר דברים אסורים" או להתמכר להם.
ו.

יש להיזהר מפני שיתוף פעולה עם האויב ובפרט עם המשטר הסורי ועם "עובדי

האלילים" )ממשלו של באשר אלאסד מכונה בכינוי גנאי "הממשלה הצפוית" ,שושלת שיעית
מהמאה ה .(16-כל מי שיחזור בתשובה יזכה למחילה )"שער התשובה פתוח לאלה ,אשר רוצים
לעבור בו"( ,אולם באשר לאלה "שמתעקשים וממשיכים לפרוש מדת האסלאם ,דין אחד
להם-מוות".
ז .הריסת קברים ופסלים" :עמדתנו כלפי הקברים הקדושים ...ומקומות העלייה לרגל של
עובדי האלילים ,היא לפי דבריו הנכונים של הנביא מחמד ."...המסמך מצטט מסורת )חדית'(
המיוחסת לנביא מחמד לפיה יש להרוס את קברים ופסלים הנתפסים כ"עבודת אלילים".
ח .צנעת הנשים :המסמך פונה ל"נשים המכובדות" בקריאה" :דבקו בענווה ,בצעיפים
ובכיסויים" .המסמך קורא להן להישאר בבית" ,להסתגר בחצר הנשים" ,ולא לצאת ממנה אלא
אם יש צורך בכך ,שכן "זאת הייתה דרכן של אימהות המאמינים חברי הנביא."...

.9

המסמך מסתיים בקריאה לאנשים לזנוח את המשטר החילוני ולדבוק במשטר האסלאמי" :הוי

אנשים ,ניסיתם את המשטרים החילוניים ועברה עליכם תקופת המלוכה ,הרפובליקה ,תקופת הבעת'
ותקופת "השושלת הצפוית )כינוי גנאי למשטר אסד(" .עתה ,ממשיך המסמך ,החל העידן של אבו בכר
אלבע'דאדי )המכונה "האמאם אבו בכר אלקרישי" ,קרי-משבט קריש ,שבטו של מחמד( .אתם תראו את
כוחו של אללה ...ואת גודל הפער הרחב והעצום בין הממשלה החילונית והפחדנית ..לבין הח'ליפות של
אלבע'דאדי."...
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הממשל המקומי באלרקה
 .10דאעש הצליח להקים מרכז שלטוני בעיר אלרקה ,המכונה בתקשורת "עיר הבירה של הח'ליפות
האסלאמית" .בראש הנהגת דאעש באלרקה עומד אמיר מקומי ,המסתייע ,בין השאר ,בקבוצת פעילים
זרים ,אשר הגיעו מעיראק וממדינות ערביות אחרות .דאעש מספק לתושבי אלרקה את מרבית
השירותים ,המאפשרים להם לקיים שיגרת חיים היום יומית )מים ,חשמל ,דלק ,חינוך( .הוא מפקח
על המחירים ,קובע את סדרי המסחר ואוכף את ההלכה האסלאמית )השריעה( ביד ברזל ובדרכים
ברוטאליות .בנוסף לכך הוא מקיים באלרקה משרד תקשורת "שמזכיר חטיבת מדיה של חברה רב-
לאומית" )שירות הפיננשל טיימס ,כמצוטט ע"י גלובס 23-22 ,בספטמבר .(2014

הוצאה להורג של ילד במרכז העיר אלרקה ב 10-ביוני  2013בטענה ,שהביע זלזול בנביא מחמד ).(youtube.com

 .11דאעש מספק חשמל לעיר אלרקה והוא מחלק דלק לתושביה .הארגון גם החזיר את חיי היום-
יום בעיר למסלולם :כתבים אמריקאים ,שביקרו בעיר דיווחו ,כי שוטרי התנועה מפקחים על הצמתים,
הפשיעה בעיר נדירה וגובים מטעם דאעש מנפיקים קבלות לתושבים עבור מיסים ,שנגבו .בצד יתרונות
אלו כפה דאעש על תושבי העיר התנהגות על-פי ההלכה האסלאמית ,ובכלל זה :הנשים נאלצות לעטות
רעלה; נכרתו ידיהם של גנבים בטקסים פומביים :נאסר על צעירים וצעירות להתרועע בפומבי; נאסר
עישון סיגריות; נהרסו פסלים הנתפסים כחילול קודש ע"י דאעש .תושבים מקומיים ,שהתבטאו נגד
החוקים הדרקוניים של דאעש ,נשפטו בפני בתי דין אסלאמיים והואשמו בכפירה באסלאם או שסתם
"נעלמו" מהשטח )טיים 20 ,בדצמבר  26 ,The New York Times ;2013ביולי .(2013
 .12כתב הניו יורק טיימס ,ששהה שישה ימים באלרקה ,סיפר ,כי אבו בכר אלבע'דאדי ,מנהיג דאעש,
קרא לרופאים ולמהנדסים להגיע לאזורים שבשליטת דאעש ,כדוגמת אלרקה ,על מנת לסייע בביסוס
שליטת הארגון .הכתב הוסיף ,כי סימני ההתגייסות הבינלאומית לעזרת דאעש כבר ניכרים בעיר:
החמושים המאיישים את נקודות הביקורת הינם לעיתים קרובות סעודים ,מצרים ,תוניסאים או לובים;
ה"אמיר" של רקה הממונה על אספקת החשמל הינו סודני ואחד מבתי החולים מנוהל ע"י ירדני הכפוף
לאזרח מצרי .הכתב האמריקאי הוסיף ,כי לאחר ניצחונותיו של דאעש בעיראק ,ביקר המנהל הירדני של
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בית החולים במוצול על מנת לארגן בית חולים מקומי וחזר לאלרקה מלא התלהבות .לאחר חזרתו הוא
והתבטא בפני אחד הכפופים לו" :חליפות המדינה האסלאמית ,אשר החלה באלרקה ,תתפשט לאזור
כולו" ) 26 ,The New York Timesביולי .(2014
 .13יצוין כי מערכת התעמולה של דאעש מנסה להטמיע את המסר בפני קהלים פנים-סוריים
וחיצוניים ,כי חיי היום-יום בעיר אלרקה ,ובמקומות נוספים ,שבשליטת דאעש ,נמשכים כסדרם ללא
הפרעה )גם לנוכח הלחימה ,שמנהל דאעש ,והתקיפות האוויריות של ארה"ב ובעלות בריתה( .את
"אירוח" הכתבים המערביים באלרקה יש לראות בהקשר זה .מנגד ,קיים מחסור במידע מהימן שיצביע
על המצב באזורים הנשלטים ע"י דאעש מנקודת מבטה של האוכלוסייה המקומית ,החוששת להתבטא
בפני הכתבים.

המצעד הצבאי באלרקה
 .14ב 30-ביוני  2014קיים דאעש מצעד צבאי באלרקה .במצעד הוצגו אמצעי לחימה ,שנתפסו
במתקפה בצפון עיראק ,ובתוכם טנקים וכלי רכב מסוג האמר ,שנלקחו שלל מצבא עיראק .כמו כן
הוצגה במצעד רקטת סקאד )שעליה נראית הכתובת "המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם" ,אשר
נתפסה שלל במתקפה האחרונה בצפון עיראק( .המצעד נועד ,להערכתנו ,להוות הפגנת כח בפני
האוכלוסייה ,המשטר הסורי וארגוני מורדים אחרים ,בעקבות הישגיו הצבאיים של דאעש וההכרזה
על הקמת הח'ליפות )ראו להלן( .במהלך המצעד נאמו מספר פעילי דאעש בפני התושבים באחד
מכיכרות אלרקה וקראו להם להישבע אמונים למנהיג הארגון ,אבו בכר אלבע'דאדי.

רקטת סקאד מוצגת באלרקה
).(alhadathnews.net

רקטת סקאד מוצגת באלרקה ועליה הכתובת:
"המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם" )יוטיוב30 ,
ביוני (2014
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כלי רכב )כנראה מסוג האמר( עליהם דגלי דאעש
במצעד הניצחון באלרקה )(alarabiya.net

טנק באחד מכיכרות אלרקה
) 30 ,youtubeביוני (2014

פעילי דאעש על גבי טנק באלרקה ).(dotmsr.com
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מימין :כנסייה ארמנית באלרקה ,שהפכה ע"י דאעש למשרד דעוה ).(all4syria.infoמשמאל :פעילי דאעש ,אשר השתלטו
על ארמון המושל באלרקה ) 23 , www.vice.comבספטמבר (2013

השתלטות דאעש על שדה התעופה אלטבקה
 .15באוגוסט  2014התחוללו במשך מספר שבועות קרבות בין צבא סוריה לבין כוחות המדינה
האסלאמית סמוך לשדה התעופה אלטבקה ,שהיווה את מעוזו האחרון של צבא סוריה במחוז
אלרקה .לשדה התעופה אלטבקה ערך צבאי רב עבור שני הצדדים :לצבא סוריה הוא סיפק בסיס
לביצוע תקיפות אוויריות נגד מטרות-מפתח של המדינה האסלאמית סמוך ל"עיר הבירה" אלרקה.
בראייתו של דאעש נועדה השליטה בשדה התעופה אלטבקה לסייע לו להתבסס במחוז אלרקה כולו
ולנטרל את השפעת המשטר הסורי.
 .16ב 26-באוגוסט  2014הודיע דאעש ,כי הצליח להשתלט על שדה התעופה .בכך השלים דאעש
את ההשתלטות על כל המחוז .נראה ,כי עשרות חיילים סוריים נהרגו במהלך הקרבות ומאות נפלו
בשבי .דאעש הפיץ תמונות חיילים סוריים ,כולל טייס ,אשר נפלו בשבי במהלך התקיפה .כמו כן הפיץ
תמונות של אמצעי לחימה ,שנתפסו על ידו ,ביניהם לפחות שלושה מטוסי מיג ,מערכות טילי נ"מ
ומערכות נשק נוספות .הארגון פרסם גם ,כי לוחמיו השתמשו בכלי טיס בלתי מאוישים )כטב"מים( על
מנת לאסוף מידע מודיעיני על שדה התעופה לפני ההשתלטות עליו )ממר"י 13 ,בספטמבר .(2014
 .17ב 6-בספטמבר  2014פרסם מוסד התקשורת אלאעתצאם של דאעש סרטון בו נראו פעילי דאעש
לוכדים יותר ממאתיים חיילים סורים ,שניסו להימלט משדה התעופה אלטבקה ,לאחר ההשתלטות
עליו .החיילים הללו הוצעדו אל אתר בו הוצאו להורג ביריות מטווח קצר ) 29 ,dailymailבאוגוסט
 ;2014ממר"י 13 ,בספטמבר .(2014
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המערכה על עין אלערב )קובאנה בשפה הכורדית(
כללי
 .18הכורדים ,שהינם מוסלמים סונים ,מהווים כיום את המיעוט האתני הגדול בסוריה .מספרם
נאמד בקרוב ל 10%-מתושבי סוריה .מרביתם מתגוררים בצפון סוריה ובמזרחה ,בעיקר במחוזות
אלחסכה ,חלב ואלרקה .הכורדים ניצלו את "החלל הריק" ,שנוצר עם התפוררות הממשל הסורי ,כדי
לחזק את עצמם מהבחינה הצבאית ולבסס ממשל עצמי בקרב ריכוזי האוכלוסייה שלהם .על מנת להגן
על עצמם הם בנו לעצמם כוח צבאי מיליציוני בשם "יחידות ההגנה של העם" ) (30YPGהמזוהה עם
ארגון  PKKהתורכי .כוחות ה YPG-התבססו במחוזות אלחסכה ובצפון מחוז חלב בסמוך לגבול עם
סוריה.
 .19התנהלות זאת הובילה את הכורדים למסלול עימות עם דאעש ,המבסס את שליטתו במזרח
וצפון סוריה ,מגלה גישה עוינת כלפי המיעוטים והקבוצות האתניות השונות וחותר לכפיית נוסח רדיקלי
ונוקשה של ההלכה האסלאמית על האוכלוסייה המקומית .עניין מיוחד יש לדאעש בהשתלטות על
אזורים כורדיים הסמוכים לגבול עם תורכיה ,כדי לאפשר לארגון המשך זרימה בלתי מופרעת של
פעילים ואמצעי לחימה ולהקשות על הקשר של אויביו ויריביו עם תומכיהם מבחוץ .מניע אפשרי נוסף
עשוי היה להיות השתלטות על ממגורות חיטה גדולות המצויות באזור עין אלערב.
 .20זירת העימות הנוכחית בין דאעש למליציות הכורדיות הינה העיר עין אלערב )קובאנה( והמרחב
הכורדי שמסביבה .מרחב זה משתייך למחוז חלב ומצוי בקרבת הגבול הסורי-תורכי .בסוף יולי 2012
השתלטו המליציות הכורדיות של ה YPG-על עין אלערב )קובאנה בפי הכורדים( .הכורדים מצידם
רואים בקובאנה כחלק מכורדיסטאן הסורית ומנגד -דאעש שואף להחיל שליטתו על המרחב הכורדי
כולו .על רקע זה דאעש היה מעורב בקיץ  2014בעימותים עם מיליציות כורדיות בקרבת מעברי הגבול
תל אביצ' וראס אלעין ,שבקרבת עין אלערב )ראו מפה להלן(.

 30בתרגום לאנגלית.People's Protection Units :
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אזור עין אלערב ,שבסמוך לגבול סוריה-תורכיה ,מוקד הקרבות הנוכחי בין דאעש למליציות הכורדיות
)מפות גוגל.(google.co.il ,

 .21המתקפה של דאעש על מרחב עין אלערב החלה באמצע ספטמבר  .2014דאעש ריכז במרחב
לחימה זה כוח בנאמד בכ 3,000-לוחמים ) 4 ,APבנובמבר  .(2014במהלך המתקפה הצליחו כוחות
דאעש ,שהסתייעו בטנקים ובארטילריה ,להשתלט על ערים ,עיירות וכפרים במרחב ,שמסביב לעיר.
כוחות דאעש הטילו מצור על העיר עין אלערב .לאחר כשלושה שבועות הצליחו להיכנס ב 7-באוקטובר
 2014לתוך העיר ,השתלטו על פאתיה המזרחיים והדרומיים וניהלו קרבות רחוב עם המליציות
הכורדיות .המליציות הכורדיות ,בסיוע אווירי אמריקאי ,הצליחו לבלום את התקדמות דאעש ובשלב
זה נראה ,כי הם מקיימים את שליטתם על מרבית שטחה של העיר על-פי פעיל כורדי שולט עתה
דאעש על  30%משטחה של קובאנה )אלערבי אלג'דיד 12 ,בנובמבר ) (2014תמונת מצב עדכנית
לתחילת נובמבר .(2014

מימין :פעילי דאעש בכניסה לעין אלערב ) .(syriansnews.comמשמאל :טנק הנושא את דגל הארגון באזור עין
אלערב ).(youtube.com
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פעילי דאעש ברחובות עין אלערב ).(youtube.com

הסיוע האמריקאי
 .22ארה"ב ,מסייעת למליציות הכורדיות הנלחמות בעין אלערב בשני אופנים :היא ובעלות בריתה
לקואליציה מבצעים תקיפות אוויריות אינטנסיביות של יעדי דאעש בעין אלערב ובסביבותיה )תוך
הסטת מאמץ למרחב עין אלערב ממוקדי תקיפה אחרים(; בנוסף לכך הוצנחו מהאוויר  28חבילות של
אספקה עבור המליציות הכורדיות .חבילות אלו כללו אמצעי לחימה ,תחמושת וסיוע רפואי )פוקס ניוז,
 21באוקטובר  .(2014לפחות אחת מהחבילות הללו נפלה לידי דאעש .במישור המדיני הפעילה ארה"ב
לחצים על תורכיה כדי שזו תאפשר הגעת סיוע לעין אלערב משטחה )ראו להלן(.

רימוני יד ,שהוטלו מהאוויר עבור המליציות הכורדיות ונתפסו על ידי דאעש )יוטיוב 20 ,באוקטובר (2014
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ההיבט התורכי
 .23במהלך העימות בעין אלערב נערכו כוחות צבא תורכיים בעברו השני של הגבול ,עקבו אחר
הקרבות ,והיו מוכנים למנוע "זליגתה" של הלחימה לשטח תורכיה .בשבועות הראשונים של הקרבות
סירבה תורכיה להתיר מעבר תגבורות כורדיות לעין אלערב .מדיניות תורכית זאת נבעה ,להערכתנו,
בראש ובראשונה ,מעניינה הבסיסי של תורכיה למנוע התחזקותם הצבאית של הכורדים בסוריה
)תורכיה רואה ב YPG-ארגון טרור וחוששת שמא התחזקותו השאיפות הבדלניות של הכורדים בסוריה
ותחזק את  .(PKKכמו כן מעוניינת תורכיה להימנע מהסתבכות צבאית במלחמת האזרחים בסוריה
ולמקד את עיקר המאמץ של ארה"ב ובעלות בריתה נגד משטר אסד )ולאו דווקא נגד דאעש( .נראה גם,
כי תורכיה גם חוששת שמא היא תהפוך למטרה לפיגועי טרור של דאעש וארגוני הג'האד העולמי.
 .24במחצית השנייה של אוקטובר  2014השתנתה המדיניות התורכית בעניין הסיוע לעין אלערב,
יתכן בלחץ של ארה"ב .לראשונה מאז תחילת המערכה על עין אלערב התירה תורכיה לכוחות
הפשמרגה וחיילי צבא סוריה החופשית להיכנס לשטחה ולתגבר את המיליציות של  .YPGב28-
באוקטובר  2014יצאה מארביל ,בירת האוטונומיה הכורדית של עיראק ,תגבורת של  150חיילי
פשמרגה .חלקם יצאו בטיסה ,נחתו בשטחה של תורכיה ,ומשם עשו דרכם לעין אלערב .חלק
מהתגבורת יצא מארביל דרך היבשה בשיירה ,אשר העבירה לעין אלערב ארטילריה ונשק נ"ט.
 .25בנוסף לכך התירו התורכים ל 150-חיילי צבא סוריה החופשי לתגבר את עין אלערב דרך
שטחה של תורכיה .כוח של צבא סוריה החופשי חצה את הגבול ב 29-באוקטובר  2014והצטרף
למליציות הכורדיות )סוכנות הידיעות הצרפתית 29 ,באוקטובר .(2014
 .26הייתה זאת הפעם הראשונה ,מאז תחילת הקרבות במרחב עין אלערב ,שתגבור משמעותי הגיע
למליציות הכורדיות .בשלב זה עדיין לא ברורה השפעתו על הנעשה בשטח .יתכן שהתגבורות שהגיעו
עשויות להקל על  YPGלבלום את כוחות דאעש בתוך העיר עין אלערב ואולי גם לסייע להדיפת כוחות
דאעש מכמה שכונות\אזורים שנכבשו.

תוצאות הקרבות עד כה )אמצע נובמבר (2014
 .27מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם דיווח ) 10בנובמבר  (2014כי מאז תחילת ההתקפה על עין
אלערב נהרגו  1,013אנשים 609 .הרוגים הינם פעילי דאעש ו 363-הינם לוחמים ביחידות  .YPGעל-
פי מקורות כורדים ודיווח באלג'זירה נהרגו בעין אלערב שני המפקדים המקומיים הבכירים של דאעש:
אבו עלי אלעסכרי )ולפי גרסא אחרת אלאנצארי( ,שהיה המפקד של דאעש בעין אלערב ועוזרו אבו
מחמד אלמצרי )אלדרר אלשאמיה 16 ,בנובמבר  ;2014ערוץ אלג'זירה 17 ,בנובמבר .(2014
 .28מרבית תושביה של העיר עין אלערב נמלטו ממנה :כתוצאה מהלחימה בעיר ובמרחב שמסביבה
נמלטו מבתיהם כ 160,000-כורדים ,מרביתם לתורכיה ,שממילא מתמודדת עם גל פליטים גדול
מסוריה .בתקשורת דווח ,כי מקצת מהפליטים שוהים עדיין בסוריה בקרבת הגבול הסורי-תורכי.
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פליטים כורדים מאזור עין אלערב מגיעים לתורכיה ).(assafir.com

משמעויות
 .29קשה להעריך בשלב זה את תוצאות המערכה על העיר עין אלערב ועל המרחב שסביבה ,שכל
הצדדים המעורבים מייחסים לה חשיבות רבה .לכיבוש אפשרי של העיר והמרחב שסביבה ונפילתם
בידי דאעש עלולות להיות המשמעויות הבאות:
א .נפילת המרחב עלולה לבסס את שליטת הארגון בצפון סוריה ,וליצור רצף שלטוני לאורך
הגבול הסורי-תורכי ,שבו נמצאים שלושה מעברים בינלאומיים :תל אביצ' ,עין ערב
וג'ראבלוס .הדבר יקל על דאעש לאבטח את העורק הלוגיסטי החיוני העובר דרך תורכיה,
דרכו מגיעים פעילים ואספקה לכוחותיו בסוריה ויקשה על קשרי יריביו ואויביו עם תומכיהם
מבחוץ.31

 31דווח ,כי הארגון הג'האדיסטי היריב ג'בהת אלנצרה ,נערך בתחילת נובמבר  2014להתקדם לעבר מעבר באב אלהוא,
שבמערב )מחוז אידלב( כדי להשתלט עליו .מעבר זה נמצא בשליטת צבא סוריה החופשי )אלערביה 3 ,בנובמבר .(2014
נראה ,כי המעברים שבין סוריה לתורכיה ימשיכו להוות זירה למאבקי כוח ושליטה בין הכוחות היריבים השונים.
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מעברי הגבול הבינלאומיים בין תורכיה לסוריה )ממזרח למערב( :קאמישלי ,ראס אלעין ,תל אביצ' ,עין אלערב ,ג'ראבלס,
באב אלסלאמה ,באב אלהוא וכסב ) (assafir.comמעברי תל אביצ' וג'ראבלוס )שעליהם שולט דאעש( ומעבר עין
אלערב )שעליו ניטשת עתה הלחימה( מסומנים באדום.

ב .נפילת המרחב תפגע בכוחן הצבאי והפוליטי של המליציות הכורדיות בסוריה .מההיבט
הפוליטי הפנים-תורכי העדר הסיוע של הצבא התורכי לכוחות הכורדים בעין אלערב עלול לסכן
את הפסקת האש ואת תהליך השלום שבו מצויה תורכיה עם המחתרת הכורדית )(PKK
ולהחריף מתחים בין תורכיה ולבין ארה"ב בסוגיית מקומה של תורכיה בקואליציה נגד דאעש.
ג .נפילת המרחב תהווה את ההישג הבולט של דאעש מאז החליט הנשיא אובאמה על ביצוע
המערכה נגד הארגון .לפיכך היא תתפרש ככישלון אמריקאי ,מה גם שארה"ב משקיעה מאמץ
רב בתקיפות אוויריות ,שמטרתן למנוע את נפילת העיר .מנגד ,כישלון דאעש במערכה על עין
אלערב יהווה מכה קשה עבורו לאחר רצף של הצלחות בסוריה ויחזק את יריביו ,בפרט את
המליציות הכורדיות בסוריה.

מאמץ דאעש להתבסס בפריפריה של חלב ובמעברי הגבול
 .30המערכה לכיבוש מרחב עין אלערב מידי המליציות הכורדיות מהווה חלק מהמאמץ ,שמנהל
דאעש להתבסס בפריפרית חלב ,מפאתי העיר ועד לגבול הסורי-תורכי .בחודשים האחרונים הפעיל
דאעש לחצים צבאיים ,שנועדו להחליש את ארגוני המורדים בפריפרית חלב ובתוכם ג'בהת אלנצרה,
אחראר אלשאם וצבא סוריה החופשי .במקביל מנסה דאעש לרכוש את לב התושבים המקומיים
באמצעות ביסוס מערכת ממשל חלופית המעניקה לאוכלוסייה שירותים חיוניים )כפי שעשה במחוזות
אחרים( ופיתויים כספיים )הבטחות ,כי סכומי הכסף הגדולים שבידו ,שמקורם ברווחי מכירת תוצרי
הנפט ,ינוצלו למתן שירותים לאוכלוסייה המקומית(.
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ביסוס ממשל דאעש במחוז חלב

מימין :משרד הצדקה )דיואן אלזכאת (32של דאעש בג'רבלוס ,שבמחוז חלב ) .(sef.psמשמאל :משרד הדעוה
)הטפה ,אינדוקטרינציה דתית-פוליטית( של דאעש בעיר מסכנה ,שבמחוז חלב ).(sef.ps

מימין :משרד השירותים )הסוציאליים( המוסלמים בעיר אלבאב ,שבמחוז חלב ) .(sef.psמשמאל :חלוקת סיוע
הומניטארי ע"י דאעש בפריפריה של חלב ).(sef.ps

 32זכאת – מס צדקה ,אחד מחמש מצוות היסוד של האסלאם.
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איסוף שקי מזון לשם חלוקת צדקה בג'ראבלס שבמחוז חלב ).(sef.ps

גיוס פעילים חדשים לשורות דאעש
 .31כמו בעיראק ,כך גם בסוריה עשה דאעש בקיץ  2014מאמץ לגיוס פעילים חדשים לשורותיו מקרב
האוכלוסייה המקומית .הישגיו הצבאיים ,הקמת מדינת הח'ליפות והגדלת משאביו הכספיים של דאעש
הגבירו את המוטיבציה של התושבים להתגייס לשורותיו והגדילו את מספר המתגייסים .מרבית מחנות
האמונים של הארגונים הג'האדיסטים שייכים לדאעש .
 .32הגיוס לדאעש מתבצע במחוזות השונים באמצעות לשכות גיוס מקומיות .המגויסים החדשים
עוברים אימונים במשך כמה חודשים ומצטרפים לשורות הארגון .לשכות גיוס ומחנות אימונים קיימים
במחוזות השונים ,שעליהם שולט דאעש במזרח וצפון סוריה :חלב ,אלרקה ,דיר אלזור ואלחסכה.
משרדי ההסברה של דאעש במחוזות הללו נוהגים לפרסם מעת לעת צילומים של טקסי סיום מחזורי
אימונים .לדאעש  14מחנות אימונים בסוריה מתוך  .25מרביתם נמצאים במחוזות חלב ,אלרקה ודיר
אלזור .כמו כן נמצאים מחנות אימונים במחוזות אלחסכה ,לאד'קיה ודמשק .המחנות הללו היוו יעד
לתקיפות האמריקאיות החל מתחילת אוגוסט  24 ,The Long War Journal) 2014באוקטובר22 ,
בנובמבר .(2014
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צילום ,שהופץ ע"י מחוז חלב של דאעש בו נראית קבוצה חדשה של מג'האדין )לוחמי ג'האד( ,שסיימה את מחזור
האימונים שלה ) 26 ,The Long War Journalביולי .(2014

משרד הגיוס המגייס פעילים חדשים לשורות דאעש ,כולל נערים במחוז חלב ,אזור אלבאב )(alfetn.com
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מגויסים בפתח לשכת גיוס של דאעש באזור בעיר אלבאב ,שמצפון מזרח לחלב .המגויסים הנראים בתמונה הינם ברובם
ילדים ונערים ).(islahjo.com

טקס סיום קורס של פעילי דאעש במחנה על-שם אלזרקאוי באלרקה ) (alarabiya.netהתמונה הופצה במרץ .2014

עמר הצ'צ'ני ,דמות בולטת בשורות דאעש במזרח וצפון
סוריה
 .33בהתבססות במזרח סוריה הסתייע דאעש במיומנויות הצבאיות של פעיל ג'האד צ'צ'ני מגיאורגיה
המכונה עמר הצ'צ'ני .פעיל זה עמד ,עד סוף  ,2013בראש מסגרת צבאית מובחרת בשם "צבא
המהגרים" ,שהייתה מזוהה עם ג'בהת אלנצרה .בתחילת  2014הוא ערק לשורות דאעש ומונה לשמש
כמפקד האזור הצפוני של סוריה מטעמו .בתחילה התמקדה פעילותו של עמר הצ'צ'ני באזור חלב ,מקור
כוחו .אולם במחצית הראשונה של  2014התרחבה פעילותו גם מזרחה למרחב המשתרע עד לדיר
אלזור .במהלך פעילותו במזרח סוריה התגלעו סכסוכים קשים בין דאעש לבין קבוצות אסלאמיות
נוספות בשל יחסו הברוטאלי של דאעש לאוכלוסיה וניסיונו לכפות את האסלאם הרדיקאלי עליה ,במידע
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הטעון אימות נמסר כי הוא משמש כיום כראש המטה של המועצה הצבאית של המדינה האסלאמית
)פרטים נוספים עליו ראו חלק ה'(.

הקמת מנגנוני אכיפה במזרח וצפון סוריה
מנגנוני אכיפת ההלכה האסלאמית
 .34דאעש כופה את האידיאולוגיה האסלאמית הסלפית-ג'האדיסטית שלו באופן ברוטאלי על
האוכלוסייה באזורים ,שבשליטתו בסוריה ובעיראק .שני מנגנוני האכיפה המרכזיים של דאעש הינם
המשטרה האסלאמית ,העוסקת בתפקידי השיטור ה"שגרתיים" ,ומשטרת המוסר )אלחסבה(,
העוסקת באכיפת מצוות הדת הנפרד מהמשטרה הרגילה.
 .35לרשות דאעש תשתית נרחבת של בתי כלא ומתקני מעצר באזורים שבהם הוא שולט .ועדת
חקירה של האו"מ ,שבחנה את חיי האוכלוסייה תחת שלטון הטרור של דאעש ,תארה בדו"ח שפרסמה
)סעיף  (38את מערכת בתי הכלא ומחנות המעצר כדלקמן )אתר מועצת זכויות האדם של האו"מ14 ,
בנובמבר :(2014
"ISIS has set up detention centres in former Government prisons, military bases ,hospitals,
schools and in private houses. Former detainees described being beaten, whipped,electrocuted
and suspended by their arms from walls or the ceiling. Witnesses to public executions
remarked that the victims often bore signs of prior beatings. Detainees are held in dirty and
overcrowded cells. Many spent long periods of time in handcuffs. Detainees interviewed stated
that neither they nor their cellmates received medical treatment. One detainee recalled a FSA
fighter being left in his cell beaten, with his hands cuffed behind his back and an open fracture
on his leg".

מימין :כלי רכב של המשטרה האסלאמית של דאעש במחוז אדלב ) .(enqazsyria.comמשמאל :החרמת סיגריות במחוז
אדלב )(theshamnews.wordpress.com
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מימין :תחנת המשטרה האסלאמית של דאעש בעיר מסכנה ,שבמחוז חלב ) .(sef.psמשמאל :תחנת המשטרה של דאעש
בעיירה מנבג' בפריפריה של חלב ).(breakingnews.sy

תחנת המשטרה האסלאמית של דאעש בעיר חלב ).(coptstoday.com

משטרת המוסר )אלחסבה(
 .36אלחסבה הינו מונח אסלאמי ,שתוקפו נובע מהצו הקוראני "לצוות את הטוב ולמנוע את המגונה",
שאותו ניתן לתרגם כ"פיקוח על קיום הצדק" .בעל התפקיד במדינה האסלאמית ,אשר אחראי ליישום
הצו הזה ,נקרא מחתסב ,שמילא בימי הביניים )לפחות מאז ימי השושלת העבאסית( את תפקיד
הפיקוח על השווקים .תפקיד זה כלל פיקוח על המשקלים והמידות בשווקים ,פיקוח על כללי הבנייה ,על
היושר במשא-ומתן המסחרי ועל המוסר הציבורי והדתי )כולל פיקוח על כללי הצניעות(.
 .37בהיסטוריה האסלאמית נחשב המחתסב לאיש אכיפת החוק ,מעין שוטר ,ובמקרים שבהם ראה
צורך ,עצר עבריינים והביאם לשופט אסלאמי )קאצ'י( .למחתסב היו גם זכויות שיפוט והענשה מסוימות
)מעין שיפוט מהיר במקום( ,וכן זכות לפעול כבורר בין הניצים .ספרי החסבה הרבים ,שהתפרסמו
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במשך הדורות ,מפרטים את תפקידו ואת התנהלותו של בעל תפקיד זה ומהווים מקור חשוב להכרת
עולם האסלאם בימי הביניים .כיום "משמרות הצניעות" בסעודיה ובאיראן פועלות במתכונת דומה לזו
של המחתסב ומתוקף אותו צו קוראני.
 .38על-פי גרסת דאעש קיימות כיום עשר מפקדות של משטרת המוסר במחוז חלב ומפקדות
נוספות במחוז אלרקה ) .(ISW, Isis Governance in Syria, July 2014אנשי משטרת המוסר של
דאעש עוסקים באכיפת מצוות הדת בשונה מהשיטור הרגיל העוסק בסוגיות פליליות .כך למשל ,הם
מזכירים לתושבים המקומיים להשתתף בתפילות יום השישי ,אוסרים לנהל עסקים בעת התפילה;
נלחמים בסמים ומפקחים על הריסת פסלים ואתרים של אלו הנחשבים ל"עובדי אלילים".
 .39דוגמאות לכפיית ההלכה האסלאמית ניתן למצוא בכרוזים לאזרחים ,שהפיץ דאעש במחוז
אלרקה ,בכרוזים הוא הודיע להם ,שזרם החשמל ברקה ינותק במהלך חודש הרמדאן .זאת משום
שחודש הרמדאן הינו חודש של עבודת האל ולא של בילויים .בכרוזים נמסר ,כי בתקופת הנביא מחמד
לא היה קיים חשמל .כמו כן החליט הארגון למנוע מהאזרחים המקומיים להפעיל גנראטורים )למעט
במתקנים חיוניים( כדי למנוע צפייה במשחקי הכדורגל במונדיאל ,שלשיטתו עלולים להסיח את דעתם
של התושבים מעבודת האל )אלספיר 16 ,ביוני .(2014

מטה משטרת המוסר בעיר מנבג' במחוז חלב ) .(ynewsiq.comהכתובת על גבי המכונית "לצוות את הטוב ולמנוע את
המגונה" ,צו הקוראני ,שמתוקפו פועלת משטרת המוסר.
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ניידת משטרת המוסר באלרקה ).(syrianews.com

 .40במשטרת המוסר משרתות גם נשים ,העוסקות ביישום קוד ההתנהגות האסלאמי ,על-פי
פרשנות דאעש ,על הנשים .במסגרת זאת הן מפקחות על לבושן הצנוע של הנשים ואוכפות את האיסור
החל על הנשים ללכת או לעבוד בחברת גברים ללא גבר מלווה )בעלה או פטרונה של האישה(
) .(syrianews.comהמכון הסורי לזכויות אדם דיווח כי ב 12-בנובמבר  2014נראו "נשים מפקחות"
של דאעש מסיירות בשווקים של העיר אלמיאדין ,שבפריפריית דיר אלזור  .הנשים שנשאו רובים ,עצרו
תושבת של העיר ,משום שלא לבשה לבוש הולם )"לבוש שרעי"(.

ניידת של משטרת המוסר באלרקה ובו אישה המשתייכת למשטרת המוסר ).(alkhabar-ts.com
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נשות גדוד אלח'נסאא' של דאעש באלרקה ,השייכות למשטרת המוסר )על שם המשוררת אלח'נסאא' ,שחייתה בימיו של
מוחמד ,איבדה בקרב קאדסיה את ארבעת בניה והפכה לסמל של הקרבה ומות קדושים( ).(onlinenews.cc

נערה סורית בשם פטום אלג'אסם ,רגע לפני סקילתה באבנים על-ידי אנשי דאעש בסוריה .התמונה פורסמה באתרי
אופוזיציה סוריים .לא ברורה מידת מהימנותה ולא ידוע היכן צולמה ) .(hasa.co.ilדאעש ביצע הוצאות להורג של נשים
באשמת ניאוף בערים אלטבקה ואלרקה ביולי .2014
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מסמך של דאעש ,שפורסם בסוריה ,המזהיר את האוכלוסייה ,כי מי שיקלל את הנביא מחמד ייגזר עליו גזר-דין מוות על-
פי חוקי השריעה )(all4syria.info

משפט ראווה בו הוצאו להורג שני "מרתדין" )כאלה שנטשו את האסלאם או חזרו בהם מהאסלאם( בעיר אלבאב,
שבמחוז חלב ).(sef.ps

הוצאה להורג של אישה ,שהואשמה בזנות
 .41ב 21-באוקטובר  2014שודר בערוץ אלערביה סרט תעמולה של דאעש בו נראית אישה,
שהואשמה בזנות ,מובלת לסקילה ע"י אביה .האב התבקש ע"י פעיל דאעש לסלוח לבתו לאחר
שהביעה חרטה אך הוא סרב .פעיל דאעש ,הנראה בסרט ,פנה למוסלמים בכל העולם וקרא להם
לשמור על נשותיהם ולפעול באופן מוסרי.
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מימין :פעיל דאעש )מימין( מבקש מהאב )משמאל( ,שימחל לבתו על מעשיה .האב עונה ,כי לא יסלח לה )הבת עם גבה
למצלמה( ,ברקע למעלה נראה דגל דאעש .משמאל :האב קושר את בתו טרם הסקילה.

 .42על הוצאתה להורג של האישה ועל הניצול התעמולתי ,שעשה בכך דאעש ,כותב הפובליציסט עבד
אלרחמן אלראשד ביומון הערבי אלשרק אלאוסט ) 24באוקטובר :(2014
"מדוע ארגון דאעש שקד על הפצת סרטון ,שבו נראים לוחמיו סוקלים אישה למוות באבנים ,בהשתתפות
אביה? סרטון זה יישאר אחד הסרטונים הנתעבים ביותר והפוגעים ביותר כלפי המוסלמים .במקביל
הוא משמש ראיה לא בנוגע לברבריות של הארגון ,שכן דבר זה כבר התבסס ,אלא בנוגע ליכולתו
להישאר בולט בתקשורת ,להשתמש בה לצרכיו ולהשיג בכך יתרון בולט .מעשיו הנתעבים של הארגון
השיגו עבורו את מטרותיו באמצעות התקשורת.
מטרת דאעש היא להראות לאנשים את הצילומים הקיצוניים והאכזרים ביותר של כריתת ראשים ,טבח
אזרחים חסרי מגן ,מרדף אחרי נשים וסקילתן באבנים .אפילו ארגון אלקאעדה ,שעשה שימוש באלימות
מצולמת ,לא התמיד בכך כמו לוחמי דאעש.
האלימות והברבריות הללו אינן "נמכרים" לכל האנשים כהוכחה לאכזריות של דאעש ,אלא במקביל פועל
הארגון כדי לשכנע שהוא נוהג על-פי האסלאם הנכון ,ולשכנע שהוא מהווה שלטון חלופי; ושהוא
מסוגל לגייס רבים באמצעות פרובוקציות ,שינויים והפצה של תפישתו בנוגע לאסלאם .הסרטון הפוגעני
מראה כיצד הקיצוניים משכנעים את האב הבור שאם הוא יסקול את בתו ,היא תגיע לגן עדן תוך זמן קצר
כשהיא מטוהרת מחטאיה ,וכך מצליחים לשכנע את הנערה להסכים לסקילה ,משום שהיא תכפר בכך על
פשעיה.
סרטון זה פורסם ע"י פעילים הכפופים לדאעש ,אולם הם לא דאגו לדבר על מה ,שקרה בעיר אלרקה
בסוריה ,כאשר התושבים התאספו בכיכר בקרבת המגרש העירוני כדי לסקול נערה ,אך סירבו להשתתף
בכך ,ולוחמים בדאעש סקלו אותה .הארגון לא הפיץ את הסרטון ]אודות אלרקה[ ,שכן הוא ידע התושבים
נגדו והגינויים שהם ישמיעו לא יהווה חומר תעמולתי מתאים" )ההדגשות הן של מרכז המידע(.
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תקיפות והתנכלויות כלפי הנוצרים ועדות מיעוט אחרות
 ועדת חקירה בינלאומית. באזורים שבשליטתו מתנכל דאעש לנוצרים ולבני עדות מיעוט אחרות.43
"Rule of : פרסמה דו"ח שכותרתו, שבחנה את שלטון הטרור של דאעש בסוריה,מטעם האו"מ
 להלן שלושה סעיפים מהדו"ח המתייחסים להתנכלויות.terror: Living under ISIS in Syria33"
:(2014  בנובמבר14 ,לנוצרים )אתר מועצת זכויות האדם של האו"מ
24. Where ISIS has occupied areas with diverse ethnic and religious communities,
minorities have been forced either to assimilate or flee. The armed group has undertaken
a policy of imposing discriminatory sanctions such as taxes or forced conversion – on the
basis of ethnic or religious identity – destroying religious sites and systematically expelling
minority communities. Evidence shows a manifest pattern of violent acts directed against
certain groups with the intent to curtail and control their presence within ISIS areas.
25. Between September and October 2013, ISIS fighters attacked three Christian
churches in Ar-Raqqah governorate, destroying the Greek Catholic church; occupying AlShuhada Armenian Orthodox church in Raqqah city and burning an American chirch in
Tel Abyad. As ISIS spread throughout eastern Syria, Christians and their places of
worship continued to be attacked. In September 2014, ISIS fighters destroyed an
Armenian church in Dayr Az-Zawr.
26. On 23 February 2014, ISIS published a statement addressing Christians that had fled
Ar-Raqqah establishing conversion to Islam and the payment of a jizya tax as conditions
for their return. The forced conversion of several Assyrian Christians has been
documented.

מערכת החינוך של דאעש
כללי
 בעקבות מלחמת האזרחים קרסה מערכת החינוך הממלכתית בסוריה באזורים רבים וחדלה.44
 ארגון דאעש השתלט על תשתיות החינוך הסוריות באזורי שליטתו והקים בהן מערכות חינוך.מלתפקד
 בראייתו קיימת חשיבות גדולה. שהקים משקיע דאעש משאבים רבים, במערכות החינוך.34חלופיות
 כחלק מהאסטרטגיה, זאת. מדינה בעלת מסורת ארוכה של חינוך חילוני,לחינוך דור העתיד בסוריה
של דאעש החותרת לטפח בסוריה דור חדש של נערים התומכים באידיאולוגיה האסלאמית

33

Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syria Arab Republic.
 מיליון )למעלה ממחצית( מהילדים בגיל בית הספר בסוריה לא יכולים לקבל חינוך2.8- כ2014 פי דיווח יוניצ"ף ממרץ- על34
 רוב הכיתות הופצצו או שהפכו. מיליון( מצויים בתחומי סוריה2.3- רוב הילדים )כ,באופן סדיר בגלל מלחמת האזרחים
 למספר זה ניתן להוסיף עוד. מכלל ילדי גיל בית ספר בסוריה אינם הולכים לבית הספר40%- כ.למקלטים או עמדות צבאיות
2- במצרים להערכת יוניצ"ף כ4,000- בעראק ו26,000 , בתורכיה78,000 , בירדן93,000- כ, ילדים סוריים בלבנון300,000-כ
.(2014  במרץ11 ,www.huffintonpost.com) מיליון ילדים נזקקים לתמיכה פסיכולוגית או לטיפול

101-14

95
הקיצונית של דאעש .השליטה בתחום החינוך גם מחזקת את מעמדו של דאעש בקרב האוכלוסייה
המקומית כמי שמספק לה את השירותים החיוניים.
 .45באזורים שבשליטתו הקים דאעש מערכת של חינוך פורמאלי בבתי הספר הממשלתיים ,שאינם
מתפקדים באופן סדיר .הארגון גם מקים במקביל מוסדות חינוך חדשים משלו .בצד זאת מקיים דאעש
מערכת חינוך בלתי פורמאלית הכוללת בעיקר מחנות אימונים צבאיים עבור הילדים ובני הנוער.
במחנות הללו עוברים הילדים אינדוקטרינציה אסלאמית ברוח האידיאולוגיה של דאעש ומתקיימים בהם
אירועים שונים בעלי אופי מוסלמי )כגון תחרויות קריאה בקוראן(.

מערכת החינוך הפורמאלית

מימין :ילדים בסוריה לומדים בבית ספר של דאעש כשברקע נראה הדגל של הארגון )דף טוויטר של הארגון בחלב25 ,
ביוני  .(2014משמאל :תיק בית ספר של ילדה בחלב ועליו הלוגו והשם של דאעש )ממר"י 9 ,בספטמבר (2013
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מימין :ילדי בית ספר בחלב עם דגל דאעש )ממר"י 9 ,בספטמבר  .(2013משמאל :ילדי בית ספר מניפים דגל דאעש
) 5 ,https://twitter.com/Islamic_Statesבאפריל (2014

 .46בבתי הספר ,אותם מנהל דאעש ,כפה הארגון הפרדה בין המינים .דאעש דורש גם מהבנות ,החל
מגיל גן הילדים ,ללבוש לבוש אסלאמי כתנאי להשתתפותן בלימודים .דאעש הציע שירותים ,שנועדו
לעודד את הילדים להגיע לבתי הספר ,למשל שירותי הסעות ) The Dawn of the Islamic State of
Iraq and asham, Aymenn Jawad al Tamimi, Current Trends in Islamic Ideology, Vol
.(16
 .47העדות הראשונה אודות מערכת החינוך של דאעש נראתה בסרטון וידיאו ששחרר מוסד אלפרקאן,
אחד מגופי התקשורת הייעודיים של דאעש ) 6בספטמבר  .(2013בסרטון נראה שיח' ,שהזדהה כאבו
עמר הסורי ,מעביר שיעור קוראן באלרקה "עיר הבירה" של דאעש .בשיעור השתתפו כחמישים
ילדים ,כולם עוטים סרטי מצח של דאעש ,שקראו בספר הקוראן .על הלוח בכיתה נכתב :הסיבות
לתפילה ,כיצד יש להתפלל ,חשיבות התפילה .צילומים ,שהופצו על ידי דאעש בספטמבר  2013הראו
בית ספר במחוז חלב המנוהל על ידי דאעש .בצילומים נראו תיקים עבור התלמידים ועליהם לוגו של
דאעש ) Charles C. Caris, Samual Reynolds, Middle East Security Report, ISIS
.(Governance in Syria, July 2014
 .48באפריל  2014פרסם דאעש ,כי הוקם בית ספר חדש בעיר אלרקה המיועד לבעלי הישגים
גבוהים .קודם לכן ,במרץ  2014חיפש דאעש מורים במקצועות שונים .על-פי תמונות המבנים מבפנים
ומבחוץ נראה שבתי ספר רבים של דאעש הינם בתי ספר קיימים של הממשל הסורי ,המופעלים עתה
ע"י דאעש .הארגון גם מספק ספרי לימוד .לתלמידים בכיתות לומדים תלמידים רבים בחלקן עד לשישים
תלמידים) Charles C. Caris, Samual Reynolds, Middle East Security Report, ISIS
.(Governance in Syria, July 2014
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 .49המאמץ ה"חינוכי" של דאעש היה ממוקד בבתי הספר היסודיים ,לפחות במהלך שנת 2014
בשל צרות האופקים של מערכת החינוך של דאעש אין לארגון מה להציע בתחום הלימודים הגבוהים
ברמה אוניברסיטאית .באלרקה נעשה שימוש בכמה מכונים הלכתיים )שרעים( ,כדי לקיים מפגשי
הטפה אסלאמית )דעוה( עבור סטודנטים .כמו כן מספקת דאעש מסגרות חינוכיות-דתיות במסגדים
באלרקה ובערים נוספות ) The Dawn of the Islamic State of Iraq and asham, Aymenn
.(Jawad al Tamimi, Current Trends in Islamic Ideology Vol 16

חינוך דתי :המכון ההלכתי )השרעי( למקורות הדת לגברים בעיירה מסכנה שבמחוז חלב ).(sef.ps

מימין :בניין "משרד החינוך והתרבות" של דאעש באלרקה )דף הטוויטר של הארגון( .משמאל :הכניסה למכון על-שם
אבו מצעב אלזרקאוי ללימודי ההלכה האסלאמית )השרעיה( בעיר אלבאב ,שבמחוז חלב ).(sef.ps
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תוכנית הלימודים
 .50תוכנית הלימודים של דאעש ממוקדת בלימודי האסלאם ולימוד הקוראן על חשבון מקצועות
חילוניים או רכישת מיומנויות טכנולוגיות .משרד החינוך של דאעש הוציא שורה של הנחיות האוסרות
ללמד מקצועות כמו מוסיקה ואמנות ,היסטוריה ,מדעי החברה ,פילוסופיה ופסיכולוגיה או לימוד
הדת הנוצרית.
 .51הנחיות משרד החינוך דורשות למחוק מהספרים את המונח "הרפובליקה הערבית הסורית"
ולהחליפו ב"מדינת האסלאם" .ניתנה גם הוראה לסלק מבתי הספר כל תמונה המוגדרת כבלתי
הולמת מבחינה הלכתית ולהפסיק לנגן את ההמנון הלאומי הסורי .נאסר על התלמידים לטפח את
הלאומיות הסוריות ,שכן "מדינתו של כל מוסלמי היא כל מקום בו שולטת ההלכה הדתית" .כמו כן חל
איסור על לימוד התיאוריה הדרוויניסטית ,שהרי הכל נברא בידי אללה .בשיעורים המלמדים את חוקי
הכימיה והפיסיקה מודגש ,כי מקורם באלוהים .המורים נדרשים לעבור הכשרה מיוחדת בנושאי
הלכה כדי שיוכלו להמשיך לעסוק במקצועם ) 1 ,ibtimes.co.ukבספטמבר .(2014

הכשרה דתית של ילדים על ידי המדינה האסלאמית במחוז אלרקה )טוויטר 10 ,במאי (2014
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ספר לימוד של דאעש בשם אלתוחיד )ייחוד האל( המיועד לכיתה א' בבית הספר היסודי )מתוך דף הטוויטר של הארגון(

פעיל דאעש מרצה בפני סטודנטים על חשיבות הידע אודות האסלאם )מתוך דף טוויטר של דאעש 20 ,במרץ (2014

מסגרות חינוך בלתי פורמאליות
 .52במקביל למערכת החינוך הפורמאלית מקיים דאעש מסגרות "חינוכיות" בלתי פורמאליות.
המדובר בעיקר במחנות אימונים עבור ילדים ובני נוער בהם הם עוברים אימונים צבאיים
ואינדוקטרינציה אסלאמית רדיקאלית .מחנות אימונים אלה מסייעים בהכשרת הדור הבא של לוחמי
הארגון בסוריה .במסגרת זאת הוקמה ,באזורים שבשליטת דאעש בסוריה ,מסגרת עבור ילדים ונוער
בשם "גורי-אריות אלזרקאוי" .יחידה זו הינה המשכה של "יחידת ציפורי גן עדן" מעיראק המיועדת
לגיוס ילדים מתחת לגיל  .15היחידה נועדה לאמן ילדים למשימות צבאיות כמו העברת חומרי נפץ,
איסוף מידע ואף ביצוע פעולות התאבדות.
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הכשרת ילדים ללחימה במחנה אימונים של דאעש )דף הטוויטר של אלרקה 2 ,בינואר .(2014

 .53באחד מסרטי הוידיאו ,שתעדו את הפעולות במחנה אימונים המיועד לילדים ,נראו כמה עשרות
ילדים במדים צבאיים נושאי קלצ'ניקובים העוברים אימונים צבאיים )ממר"י 7 ,בפברואר  .(2014סרט
וידאו נוסף של "גורי-אריות אלזרקאוי" הועלה ליוטיוב ב 25-במאי  2013ובו נראה מחנה נוער באבו
כמאל ,שבמזרח סוריה .בסרט נראו ילדים עוטי מסכות מקבלים נשק ותחמושת ממדריך המחנה,
צועדים כשהם נושאים דגל ג'האדי שחור ,מקבלים אינדוקטרינציה דתית ,ועוברים אימונים בהפעלת כלי
נשק )ממר"י 7 ,בפברואר .(2014

מימין :מחנה אימונים של דאעש לילדים באזור דמשק )סרטון יוטיוב 2 ,בינואר  .(2014משמאל :ילדים במחנה גורי אבו
מצעב אלזרקאוי במהלך אימונים צבאיים )דף טוויטר של דאעש 22 ,במרץ (2014

 .54דו"ח ,שהתפרסם על ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם ב 13-באוגוסט (A/HRC/27/60) 2014
טוען ,כי ארגון המדינה האסלאמית "מספק באופן שיטתי אמצעי לחימה ואימונים לילדים"  .לדברי
הדו"ח הקים הארגון מחנות אימונים ברחבי המדינה במיוחד במחוזות חלב ואלרקה לגיוס ילדים
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והכשרתם לתפקידי לחימה .על-פי הדו"ח הדבר מהווה פשע מלחמה ופשע נגד האנושות המחייב
פנייה לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג .בדו"ח גם מוזכר מחנה אימונים באלבאב שבחלב ,עליו
השתלט דאעש בסתיו  .2013על-פי הדו"ח למחנה זה גויסו ילדים בגילאי  ,15-14שקיבלו תמורה
כספית עבור שירותיהם .האימונים במחנה כללו אימונים צבאיים וחינוך דתי ) 13 ,ohchr.orgבאוגוסט
.(2014

תמונה שהועלתה לרשתות החברתיות בה נראים ילדים באלרקה מתאספים סביב גופה של אזרח שהוצא להורג )טוויטר,
 1באוקטובר (2014

מערכת המשפט של דאעש
 .55הקמה של בתי משפט אסלאמיים הינה בעלת חשיבות רבה עבור דאעש בכל מקום בו שולט
הארגון .אימוץ החוק המוסלמי כמקור הסמכות הבלעדי הוא מרכיב חשוב בחזון הח'ליפות של דאעש.
מערכת המשפט אותה כופה דאעש על האוכלוסייה כוללת עונשים חמורים המוטלים על המפרים את
ההלכה האסלאמית ,בראיית דאעש.
 .56כאשר דאעש הרחיב את ההשפעה שלו בצפון סוריה במהלך קיץ  2013הוא הקים בתי משפט
הלכתיים )שרעיים( במספר ערים .אחד מבתי המשפט הראשונים שתועדו היה בג'ראבלוס ,שבצפון
מחוז חלב בתחילת יולי  .2013בנובמבר  2013התרחבה מערכת המשפט של דאעש למחוז אדלב.
ב 30-ביוני  2014פרסמה לשכת ההסברה של דאעש במחוז חלב ,בדף הטוויטר שלה ,כי במחוז
פועלים חמישה בתי דין הלכתיים .כמו כן הוקמו באביב  2014במחוזות אלרקה וחלב בתי משפט
בפניהם מתבררות תלונות תושבים נגד פעילי דאעש או נגד אמירים מקומיים ) Charles C. Caris,
.(Samual Reynolds, Middle East Security Report, ISIS Governance in Syria, July 2014
 .57במהלך נובמבר  2013רואיין שופט של דאעש במחוז אדלב .השופט הסביר כיצד ממלא דאעש
את הואקום ,שנוצר באזור ,לאחר התמוטטות מערכת המשפט של המשטר הסורי .לדבריו כאשר
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דאעש נכנס לאזור היו בעיות רבות של פשיעה באזור אבל לאחר הקמת בית המשפט של דאעש ניכרה
ירידה משמעותית בהיקף הפשיעה .בראיון ,שנערך עם אזרחים מחוץ לבית המשפט טען אחד מהם
שהוא הגיע ממחוז חלב במיוחד כדי להישפט ) Charles C. Caris, Samual Reynolds, Middle
.(East Security Report, ISIS Governance in Syria, July 2014

 .58לסיכום :דאעש הקים מערכת בתי משפט באזורים שבשליטתו .התרשמותנו היא שמערכת
המשפט של דאעש מתקבלת עד כה בהשלמה ,וייתכן אף באהדה ע"י האוכלוסייה המקומית ,אף
שאינה שותפה לאידיאולוגיה האסלאמית הסלפית ג'האדיסטית של דאעש .נראה ,כי התושבים
רואים תועלת בקיומה של מערכת המשפט .זאת משום שהיא ממלאת ואקום ממשלי שנוצר לאחר
התמוטטות המשטר הסורי ומסמלת את החזרת החוק והסדר ,והן משום שבתי המשפט הללו נתפשים
בשלב זה כפחות מושחתים מבתי המשפט החילוניים.
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חלק ה' :יכולותיו של דאעש :מספר פעיליו ,מערכת
השליטה ,כוחו הצבאי ,ההנהגה ,בעלי בריתו ויכולותיו
הכלכליות שלו
אומדן עדכני של מספר פעילי דאעש
 .1בקיץ  2014חלה עלייה משמעותית במספר פעילי דאעש ,שהוערך עד ליוני  2014בכ15,000-
פעילים .35בחודשים האחרונים התגייסו לשורות דאעש אלפי פעילים חדשים מסוריה ,עיראק וממדינות
נוספות .העלייה במספר פעילי הארגון באה בעקבות הצלחותיו הצבאיות של דאעש וההכרזה על
הח'ליפות ,שהגבירו את האטרקטיביות שלו .הגדלת רווחיו הכספיים של דאעש בעקבות השתלטותו
על תשתיות מדינתיות ,בעיקר שדות נפט )ראו להלן( ,תרמו אף הם להגברת יכולותיו לגייס פעילים
חדשים באמצעות הבטחה לתשלום משכורות גבוהות למתגייסים.
 .2להערכתנו מונה כיום דאעש כ 25,000-פעילים בעיראק ובסוריה ,הגם שקיימים אומדנים מערביים
גבוהים במקצת )ראו להלן( .להערכתנו עד כ 12,000-פעילים מהם הינם סורים ועיראקים )משקלם
בקרב כלל פעילי הארגון עלה בקיץ  (2014ולמעלה מ 13,000-הינם מתנדבים זרים מהעולם
הערבי\מסולמי וממדינות המערב )פרוט ראו בהמשך(.
 .3האומדנים מערביים באשר למספר פעילי דאעש נעים בין  20,000לכ .30,000-כך למשל:
א .דובר ה CIA-פרסם ב 11-בספטמבר  2014הודעה לפיה הערכת מודיעין חדשה גורסת,
שארגון המדינה האסלאמית יכול להפעיל כיום בין  20,000ל 31,500-לוחמים בעיראק
ובסוריה .ההודעה על האומדן החדש התפרסמה ע"י ה CIA-מייד לאחר שהנשיא אובאמה
הודיע על האסטרטגיה שלו למערכה נגד דאעש .האומדן החדש מבוסס ,על-פי ההודעה ,על
דו"חות מודיעין ,שהתקבלו בין מאי לאוגוסט  .2014הוא משקף את מאמצי הגיוס
האינטנסיביים ,שנעשו ע"י המדינה האסלאמית ,מאז הצלחותיו הצבאיות וההכרזה על
הח'ליפות האסלאמית )אי.פי 11 ,בספטמבר .(2014
ב .אומדן דומה הוצג ע"י שר ההגנה הצרפתי  .Jean-Yves Le Drianלהערכתו דאעש מונה
 30,000-20,000לוחמים מזוינים היטב )סי"צ 5 ,באוקטובר .(2014
ג .אומדן נמוך יותר הוצג ע"י מפקד הפיקוד המרכזי של צבא ארה"ב ) ,(CENTCOMהגנרל
 .Lloyd Austinלדבריו מספר הלוחמים המובהקים )" ("committed fightersשל דאעש נע בין
 9,000ל 17,000-איש ) 7 ,CNNבנובמבר  .(2014להערכתנו זהו אומדן ממעט של כוח דאעש.

 35אומדנים מערביים ,שפורסמו בכלי התקשורת במערב ,נקבו עד ליוני  2014במספרים ,שנעו בין  11,000ל15,000-
פעילים .כך למשל ,על-פי כתבת תחקיר בעיתון הצרפתי ליברסיון ) 12ביוני  ,(2014השתתפו במתקפה ביוני  2014בעיראק
 5,000פעילי דאעש בעוד שבסוריה מנה הארגון  7,000- 6,000פעילים .על-פי הפיננשל טיימס ) 19ביוני  ,(2014מנה דאעש
ביוני  2014כ 15,000-לוחמים .בעבר נאמד מספר פעילי דאעש ע"י ה CIA -ב 11 ,The Hill) 10,000-בספטמבר .(2014
לעומת זאת ,פואד חסין ,ראש המטה של נשיא כורדיסטאן העיראקית מסעוד ברזאני ,טען כי הערכות ה CIA-שגויות וכי בפועל
עומד מספרם של לוחמי דאעש על הינו לפחות  200,000פעילים ) 17 ,Belfast telegraph.co.ukבנובמבר  .(2014אנו
סבורים כי מספר זה מוגזם ביותר.
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מוסדות ההנהגה של המדינה האסלאמית
 .4בראש המדינה האסלאמית עומד מנהיג הארגון אבראהים עואד אבראהים עלי אלבדרי המכונה
אבו בכר אלבע'דאדי .מאז ה 29-ביוני  2014הוא נושא בתואר ח'ליף ואמאם .כמו כן הוא נושא בתואר
מולאנא אמיר אלמא'מנין )אדוננו אמיר המאמינים( אמיר המאמינים היה במקורו הינו כינוי לח'ליף
המוסלמי ,שעמד בראש המדינה האסלאמית במאות הראשונות של האסלאם .כינוי נוסף לאלבע'דאדי
הינו אמיר אלדולה אלאסלאמיה פי אלעראק ואלשאם )קרי ,שליט או העומד בראש המדינה
האסלאמית בעיראק ובסוריה-רבתי( .36כמו כן הוא מכונה האמאם אבו בכר אלקרשי )קרי ,צאצא של

הנביא מחמד ,בן שבט קריש(.
 .5למדינה האסלאמית מבנה היררכי ריכוזי ,סביב דמותו של מנהיג המדינה האסלאמית ,שהינו
הפוסק העליון .המנהיג הוא זה ,אשר ממנה את בעלי התפקידים הבכירים בארגון ,והללו אחראים
בפניו באופן אישי .שלושת הגופים העליונים במוסדות המדינה האסלאמית הם:
א .מג'לס אלשורא )המועצה המייעצת(  -המוסד העליון של המדינה האסלאמית .המועצה
המייעצת כוללת  11-9חברים הנבחרים וממונים ע"י אלבע'דאדי .בראשה עומד אבו ארכאן
אלעאמרי ) .(alalam.irמועצת השורא אחראית להעברת הנחיותיו של אלבע'דאדי בשרשרת
הפיקוד של הארגון ולוודא ביצוען .היא גם מחוקקת חוקים ,תחום שבו עוסקת גם מועצת
השריעה .מועצת השורא אמורה באופן תיאורטי לאשר את המינויים של אבו בכר אלבע'דאדי.
כמו כן בידה הסמכות להדיח את הח'ליף אם הוא נכשל במילוי משימותיו על-פי ההלכה
האסלאמית ,שעל בסיסה מתנהל הארגון .על פי עבודת מחקר מקיפה אודות המדינה
האסלאמית ,שנעשתה ע"י מכון אמריקאי נראה ,כי כל חברי המועצה המייעצת הינם עיראקים
ורבים מהם היו מזוהים בעבר עם מפלגת הבעת' ) The Islamic state ly: Richard Barrett,
 senior vice president, The Soufan Group, November 2014.להלן :ריצ'רד ברט(.
ב .אלמג'לס אלעסכרי )המועצה הצבאית(

37

– גוף העוסק בתכנון המהלכים הצבאיים ופיקוח על

המפקדים המקומיים הפועלים בשטחי השליטה של דאעש .בזמנו דווח ,כי המועצה הצבאית
כוללת יו"ר ושלושה חברים ,שהיו בעבר קצינים בצבא צדאם חסין )ערוץ אלערביה15 ,
בפברואר  .(2014בראש המועצה הצבאית עומד כיום פעיל המכונה אבו אחמד אלעלואני,
בעת'יסט ,קצין לשעבר בצבא עיראק )ראו להלן( .על-פי מידע הטעון אימות ראש המטה של
המועצה הינו פעיל צ'צ'ני ,אשר שרת בכוחות המזוינים של גיאורגיה המכונה עמר הצ'צ'ני,
לשעבר מפקד כוחות דאעש בצפון סוריה )ראו להלן(.
ג .מג'לס אלשריעה )קרי ,מועצת ההלכה( – גוף בעל עוצמה רבה הכפוף ישירות לאלבע'דאדי
מונה שישה חברים .תפקידיה כוללים:בחירת הח'ליף ופיקוח על כך ,שההתנהלות הממשלית של
 36התואר האסלאמי אמיר בהקשר זה הינו כינוי ,למי שעומד בראש הארגון או המדינה האסלאמית .האמיר ,על-פי תפיסת
האסלאם מראשיתו ,הינו בעל סמכות בלעדית בתחום האזרחי ,הדתי והצבאי .אמיר יכול להיות גם מי שעומד בראש הכוחות
הלוחמים .לתואר אמיר אלמא'מנין חשיבות ,שכן הוא מעניק לנושא בו לגיטימציה אסלאמית )כך למשל ,גם מלך מרוקו נושא
בתואר זה( .אמיר הוא גם תואר לעומדים בראש ארגונים אסלאמיים קיצוניים בני-זמנינו.
 37הנקראת גם המועצה הצבאית הכללית )אלמג'לס אלעסכרי אלעאם(.
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הח'ליפות תעלה בקנה אחד עם ההלכה האסלאמית .המועצה אחראית על פיקוח על המשמעת,
הענשת מפירי חוק ,חקיקת חוקים ,פיקוח על מנגנוני האכיפה והמשפט והכוונת ההטפה
האסלאמית )דעווה( בשטחים ,שבשליטת המדינה האסלאמית )ריצ'רד ברט(.
 .6הנהגת המדינה האסלאמית כוללת מעין מטה )או אולי מעין "קבינט" ,(38בו משרתים ממלאי
תפקידים ,האחראים על נושאים שונים ,שבתחומי פעילות הארגון ,למשל :הממונה )מסאול( על
העניינים הצבאיים; האחראי על ביטחון הפנים והמודיעין במחוזות השונים ,הכפוף כנראה ישירות
לאלבע'דאדי ) ;(alkhabarpressהאחראי על ייצור אמצעי הלחימה; האחראי על הכספים ועל גוף
הכספים של דאעש )בית אלמאל( .האחראי על התקשורת; האחראי על האסירים; האחראי על בתי
ההארחה למתנדבים הזרים המגיעים מהמדינות השונות; האחראי על ענייני השלל ,ועוד.
 .7דאעש מייחס חשיבות רבה לפעילות התודעתית שלו .הדמות הבולטת במערכת ההסברתית של
דאעש הינה מחמד אלעדנאני אלשאמי ,הדובר הרשמי של הארגון ,המרבה להופיע בתקשורת.
בהנהגת דאעש פועלת מחלקת הסברה המפיצה את פרסומי הארגון ברשת האינטרנט בעיקר
באמצעות גופים ואתרים ייעודים )על מערכת ההסברה של דאעש ראו בהמשך( .במחוזות השונים
בעיראק ובסוריה פועלות גם לשכות הסברה האחראיות על הנושאים התקשורתיים ברמה המקומית.

החלוקה הניהולית
 .8לאבו בכר אלבע'דאדי שני סגנים האחראים על ניהול המחוזות השונים בעיראק ובסוריה .הראשון
הוא פאצ'ל אחמד עבדאללה אלג'באלי ,שכינוייו אבו מעתז או אבו מסלם אלתרכמני ,משמש
כ"מתאם לענייני המחוזות של אמירות עיראק" .על-פי כלי תקשורת ערבים הוא נהרג במהלך תקיפה
אווירית במוצול ב 7-בנובמבר  .2014סגן נוסף לענייני המחוזות של אמירות סוריה ,הינו עבדאללה
אלאנבארי ,או אבו עלי אלאמבארי ,אשר שימש כקצין מודיעין בצבא עיראק בתקופת צדאם חסין.

 38על-פי מחקר )ספטמבר  (2014של מכון המחקר  ,(Terrorism Research and Analysis Consortium) TRACפועל
לצידו של אלבע'דאדי מעין "קבינט" ,המונה שבעה חברים .אנשי ה"קבינט" ממונים על ידו ,כפופים לו ,ומדווחים לו ישירות .על-
פי המחקר של ריצ'רד ברט פועלות מועצות האחראיות לתחומים הנושאיים השונים )מועצת הביטחון והמודיעין ,מועצת כספים,
המועצה לענייני מחוזות וכו'(.
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פאצ'ל אחמד עבדאללה אלג'באלי )(almadapaper.net

 .9לשני הסגנים הללו כפופים מושלי המחוזות השונים בסוריה ובלבנון הממונים ע"י המדינה
האסלאמית .על-פי המחקר של  TRACמכהנים  12מושלי מחוזות בסוריה ו 12-בעיראק .על-פי
כתבת  CNNתחת כל מושל )ואלי( פועלות מועצות האחראיות על תחומים שונים :ניהול כספים ,אכיפת
החוקים ,עניינים צבאיים )הגנה על המחוז( ,אכיפת החוק )מניעת פשעים וענישה( ,סיוע )אבטחת
תגמול הוגן ללוחמים( ,ביטחון פנים ,מודיעין ותקשורת ) CNNכמצוטט ע"י  21 ,MailOnlineבספטמבר
.(2014
 .10מהבחינה הניהולית מחולקת המדינה האסלאמית למחוזות )ולאיאת(

39

)ראו מפה( .המחוזות

שהקים דאעש תואמים לעיתים את החלוקה הניהולית הקיימת בעיראק ובסוריה ולפעמים הם שונים
ממנה או שהמחוזות הקיימים נקראים בשמות אחרים .כך למשל:
א .בעיראק  -מחוז הדרום )ולאית אלג'נוב( ,אשר הוקם ע"י דאעש אינו מקביל לשום מחוז
בעיראק .הוא כולל את החלק הצפוני של מחוז באבל ומרכז העיר פלוג'ה )הנמצאת במחוז
אלאנבאר( .בסוף אוגוסט  2014הודיע דאעש על הקמת מחוז הפרת )ולאית אלפראת( ,אשר בו
יכללו העיר אבו כמאל הסורית ,העיר אלקאא'ם העיראקית והכפרים ,שבסביבתם .הקמת המחוז
החדש בשטחים עיראקיים וסוריים נועדה לסמל את "ניפוץ" גבולות הסכם סייקס פיקו.
ב .בסוריה  -מחוז דיר אלזור מכונה ע"י דאעש מחוז אלח'יר )מחוז הטוב/החסד( בעוד שמחוז
חסכה מכונה על ידו מחוז אלברכה )מחוז הברכה(.

 39ולאיה )מחוז( הינו מונח ,שהיה מקובל בתקופת הח'ליפות האסלאמית בראשית האסלאם .גם העת'מאנים השתמשו בו.
המונח מחאפט'ה )מחוז( ,בו נעשה שימוש ע"י מדינות הלאום ,הינו מונח מודרני ,שדאעש אינו משתמש בו.
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מפת המחוזות של דאעש בסוריה ובעיראק המסומנים בשחור ) .(mobtada.comבפועל ,רמת השליטה או ההשפעה
של דאעש משתנה ממחוז למחוז .דרום עיראק השיעית מסומנת באדום .צפון עיראק הכורדית המסומנת בלבן .דרום
סוריה ורמת הגולן )בהן אין לדאעש נוכחות משמעותית מסומנות בלבן( .לבנון מסומנת גם היא בלבן.

מפת המחוזות בעיראק ).(alplatformmedia.com
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שלט ועליו הכתובת :המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם ,מחוז )ולאיה( אלרקה.

סממני שלטון של דאעש בסוריה :תמונה ,שהתפרסמה ברשתות החברתיות ,ובה נראה כלי רכב סורי בעל לוחית
זיהוי עליה כתוב "מדינת הח'ליפות – מחוז דמשק" ).(albawabhnews.com

 .11במחוזות השונים ממוקמים משרדים של מוסדות ההנהגה של המדינה האסלאמית )למשל של
מועצת השריעה( ובהם נציגים הפועלים למעשה באופן עצמאי .בחלב ,למשל ,המושל )ואלי( מסתייע
במפקדים מטעם מועצת השריעה ומטעם הגופים הממונים על ענייני הצבא והביטחון )ריצ'רד ברט(.
 .12המפקדים המקומיים של בכירי דאעש במחוזות השונים ובערים הגדולות מכונים אמירים,
למשל :אמיר העיר פלוג'ה )עיראק( ,אמיר העיר דיאלא )עיראק( ,אמיר העיר אלרקה )סוריה( ועוד.
ההצטרפות לדאעש וההכרה במנהיגות אלבע'דאדי מתבצעת באמצעות שבועת אמונים )ביעה( ,כפי
שהייתה מקובלת בראשית ימי האסלאם ועדיין מקובלת כיום )למשל בסעודיה ובקרב ארגונים אסלאמים
קיצוניים( .הצטרפות פעילים חדשים לארגון מתבצעת באמצעות לשכות גיוס במחוזות השונים
והמתגייסים עוברים אימונים במחנות הפזורים במחוזות השונים.

101-14

109

אמצעי הלחימה של דאעש ומקורם
כללי
 .13להערכתנו מרבית הנשק של דאעש מקורו בשלל ,שנלקח מהצבא העיראקי והצבא הסורי.
כמויות גדולות של אמצעי לחימה ,שמקורם בצבא העיראקי ,נפלו לידי דאעש בעת כיבוש העיר מוצול
ביוני  .402014לכך ניתן להוסיף אמצעי לחימה ,שהועברו לידי דאעש מארגוני מורדים אחרים בסוריה
)או נפלו לידי דאעש בעימותים נגדם( וכלי נשק ,שנרכשו על ידו מחוץ לעיראק ולסוריה ,או בעיראק
ובסוריה .אין בידינו די מידע מהימן ,שיאפשר מיפוי מפורט של אמצעי הלחימה המצויים בידי דאעש,
ואופן חלוקתם במחוזות השונים שבשליטת דאעש.
 .14מחקר שנערך על ידי מוסד מחקר בריטי בשם  ,Conflict Armament Researchשתיעד את
אמצעי הלחימה ,שנתפסו על ידי הכוחות הכורדים בעיראק וסוריה ,הוכיח ,כי פעילי דאעש עושים
שימוש בנשק ותחמושת של צבא ארה"ב ,שנתפסו על ידם .הנשק והתחמושת הללו סופקו על ידי
סעודיה לארגוני מורדים מתונים בסוריה .על-פי המחקר תפסו פעילי דאעש כמות משמעותית של
נשק קל מתוצרת ארה"ב כולל רובי  ,M16שעליהם מוטבע "רכוש צבא ארה"ב" )ראו צילום( .כמו כן
עולה מממצאי המחקר ,כי רקטות נ"ט ,שנעשה בהן שימוש על ידי הארגון בסוריה ,זהות למטולי
רקטות נ"ט מדגם  ,M79שהועברו מסעודיה לכוחות צבא סוריה החופשי בשנת  .2013הרקטות יוצרו
בשנות השמונים של המאה הקודמת ביוגוסלביה לשעבר ) ,conflictarm.comאוגוסט ,אוקטובר
 .(2014מהמחקר עלה ,כי ברשות דאעש נמצאה גם תחמושת מתוצרת איראן מהשנים 2013-2006
)סביר להערכתנו ,שהמדובר בשלל שנפל לידי דאעש מידי צבא סוריה וגורמים התומכים בו כגון
חזבאללה(.
 .15אמצעי הלחימה של דאעש כוללים נשק קל ,רקטות מסוגים שונים )תקניות ומייצור עצמי(,
מרגמות ,טילים נגד טנקים ומטולים ונשק נגד מטוסים .בידי דאעש מצויים גם האמרים ,רכבי שטח
ממוגנים ,שנלקחו שלל מצבא עיראק בעת כיבוש מוצול .כמו כן בידיו כלי רכב מסוג טויוטה עליהם
מותקנים מקלעים.
 .16בידי דאעש מצויים גם אמצעי לחימה כבדים ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים ,שנתפסו שלל מידי
צבא עיראק וצבא סוריה .על-פי דיווחים בתקשורת ותמונות ,שהופצו ע"י דאעש )ראו בהמשך( מצויים
בידיו :טנקים ,כלי ארטילריה מסוגים שונים ,טילי כתף נגד מטוסים מדגמים שונים ,טיל\כמה טילים
מסוג סקאד ,מטוס/כמה מטוסים מסוג מיג  ,21טילי אוויר-קרקע ,טנקים ורק"מ )רכב קרבי
משוריין( מסוגים שונים .ברשות דאעש נמצא נשק כימי מסוג גז חרדל וייתכן גם מסוגים נוספים,
שהופעל נגד כוחות הביטחון העיראקים ונגד הכורדים בעין אלערב )קובאנה( ,שבסוריה .כמו כן מצויים
בידי דאעש טילים נגד טנקים מסוגים שונים .על-פי דיווחים בתקשורת מצויים בידי דאעש ,ובין היתר,
טילי נ"ט מתקדמים מסוג קונקורס וקורנט.

 40על-פי ערוץ אלערביה ) 3באוקטובר  (2014נפלו לידי דאעש במוצול כמויות השלל הבאות 50 :טנקים 150 ,שריוניות ,מאות
משאיות 60,000 ,רובים וטילים מתקדמים כגון טילי סקאד.
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מימין :רקטה מייצור עצמי המכונה "בן לאדן" ) .(muslm.orgמשמאל :רקטות מייצור עצמי המכונות אלפתח
).(twitter.com

טנקים ונגמ"שים שבידי דאעש
 .17ברשות דאעש כמה עשרות טנקים מתוצרת סובייטית .על-פי מאמר ,שסקר את אמצעי הלחימה
שנתפסו מצבא עיראק ,מצויים בידי דאעש כ 30-טנקי  T-55ובין  5ל 10-טנקי ) 72-Tמאמרו של
 Jeremy Benderב 8 , Business Insider-ביולי  .(2014כמו כן מצויים בידיו תומ"תים )תותחים
מתנייעים( ונגמ"שי ) BMP-2ראו צילומים(.
 .18הטנקים שבידי דאעש מפוזרים בין מוקדי הקרבות השונים בסוריה ובעיראק ומהווים יעד לתקיפות
אוויריות של ארה"ב ובעלות בריתה .בין השאר הופעלו טנקים ע"י דאעש במערכה על עין אלערב
)קובאנה(.

פעילי דאעש על גבי טנקים ותותחים מתנייעים באלרקה ) .(dotmsr.comמימין :פעיל דאעש על גבי תומ"ת רוסי מדגם
 (M-1974) S21בקוטר  122מ"מ .משמאל :טנק מדגם .T-54\55
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מטוסים ברשות דאעש
 .19בסוף אוקטובר  2014פרסם דאעש סרטון וידאו בו נטען ,שמטוס מיג הוטס ע"י טיס של דאעש
בשמי חלב )ממר"י 25 ,באוקטובר  .(2014דאעש פרסם גם צילום של פעיל שלו על גבי מטוס מיג 21
)ראו להלן( .תושבים מקומיים דיווחו מספר פעמים ל ,SOHR-ארגון זכויות אדם סורי הפועל מלונדון ,כי
הם ראו מטוס ממריא משדה התעופה אלג'ראח ,שבמחוז חלב ,וטס בגובה נמוך )17 ,CBS
באוקטובר .(2014
 .20ארגון  SOHRואתר חדשות ערבי דיווחו ,כי דאעש השתלט על בסיס חיל האוויר הסורי
אלג'ראח ,שבאזור הכפרי של חלב .על-פי אתר החדשות הערבי נפלו לידי דאעש באתר זה שישה
מטוסים .דווח גם ,כי דאעש מנסה לאתר אנשי מקצוע ,שיטיסו אותם .בסביבות אוגוסט  2014הגיעו
לאלג'ראח טייסים מעיראק והצטרפו לשורות דאעש )אח'באר אלאא'ן 19 ,באוקטובר  .(2014על-פי
ערוץ לבנוני ,המצטט את  ,SOHRמצויים בשדה אלג'ראח שלושה מטוסים כשירים מסוג מיג21-
ומיג .23-קצינים לשעבר מצבא עיראק מאמנים את פעילי דאעש להטיס את המטוסים .בדאעש לפחות
טייס אחד שערק מצבא סוריה ) 14 ,LCLבנובמבר .(2014
 .21מפקד סנטקו"ם ,הגנרל  ,Lloyd Austinשנשאל אודות המצאות מטוסים בידי דאעש ,השיב
) 7 ,CNNבנובמבר "I don’t think that's currently a significant threat. I know I have :(2014
".some fighter pilots who are hopeful that happens

מימין :מטוס מיג  21של חיל האוויר הסורי ,שנפל בידי דאעש ,בעת כיבוש שדה התעופה אלטבקה .משמאל :טילי אוויר-
קרקע עליהם השתלט הארגון בשדה התעופה )סרטון של דאעש 26 ,באוגוסט .(2014
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טילי כתף נישאים בידי דאעש

פעיל דאעש נושא טיל כתף נגד מטוסים מדגם ) SA-7סטרלה( או מקבילו כשברקע דגל הארגון
)צילום ,שפורסם בטוויטר ע"י דאעש(.41

 .22בתחילת אוקטובר  2014הודיע הפנטגון ,כי במסגרת המערכה האווירית נגד דאעש תפעיל ארה"ב
מסוקי אפאצ'י במשימות סיוע לכוחות הקרקע של צבא עיראק ושל והכורדים .מייד לאחר מכן פרסם
דאעש בטוויטר הנחיות לפעיליו כיצד ליירט את המסוקים באמצעות מערכות נ"מ נישאות המכונות
 .(Man Portable Air Defense System) MANPADSקודם לכן ,בספטמבר  ,2014פרסם דאעש
סרטון אודות יירוט מסוק עיראק באזור העיר ביג'י באמצעות טילי כתף נ"מ מונחי חום מתוצרת
סינית )) (Chinese FN-6 Manpadsוושינגטון פוסט 28 ,באוקטובר  ;2014ניו יורק טיימס27 ,
באוקטובר  .(2014מקורם של טילי כתף הללו עשוי להיות מקטר ,סעודיה ,או מהמורדים הסורים.

 41באתר החדשות של ערוץ הטלוויזיה העיראקי העצמאי אלסומריה נמסר ,כי פעילי דאעש במחוזות אלאנבאר וצלאח אלדין
החלו להשתמש בטילי כתף נגד מטוסים מדגם סטרלה .הטילים הללו הועברו לעיראק מסוריה )אלאמריה 8 ,באוקטובר
.(2014
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מתוך סרטון המתעד פגיעה של טיל כתף במסוק עיראקי .מימין :כיוון הטיל לפני הירי לעבר המסוק העיראקי .משמאל:
המסוק העיראקי הנפגע בדרכו להתרסקות ) .(youtube.comבפועל הסרטון מציג פעיל דאעש מחזיק משגר כתף
לרקטות נ"ט .יתכן ובאמצעות משגר זה אכן בוצע הירי שהפיל את המסוק.

 .23העיתון הגרמני  Bild am Sonntagדיווח בסוף אוקטובר  ,2014כי בידי דאעש טילי כתף נישאים
נגד מטוסים ) .(MANPADSעל-פי הדיווח ,שהסתמך על מקורות מודיעין גרמניים ,מקורם של הטילים
הללו הינו ממאגרי הנשק של צבא סוריה ,שנפלו שלל לידי דאעש .העיתון האמריקאי ניו יורק טיימס
דיווח ,כי בידי המורדים בסוריה נמצאות מערכות הגנה אווירית ניידות הנישאות ע"י אדם החל מ,2012-
וכי לדאעש יכולת לרכוש מערכות אלו )ניו יורק טיימס 27 ,באוקטובר .(2014

פעיל דאעש נושא טיל כתף נ"מ ).(roayahnews.com
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 .24לא ידועה לנו כמות טילי הנ"מ המצויה בידי דאעש בעיראק ובסוריה .מכל מקום הימצאותם
בידיו עלולה ,להערכתנו ,לסכן מטוסים\מסוקים של צבאות סוריה ועיראק ולהקשות בעתיד על השימוש
במסוקים לפעילויות מיוחדות של ארה"ב ומדינות הקואליציה .מעבר לכך הימצאותם של טילים כאלו
עלולה לסכן את התעופה האזרחית סמוך לנמלי תעופה של סוריה ועיראק בעת המראה או נחיתה.
מערכת נשק זאת עלולה בעתיד "לזלוג" לידי גורמים ג'האדיסטים גם מחוץ לעיראק ולסוריה.

כלי טיס בלתי מאוישים )להלן :כטב"מים( ,שבידי דאעש
 .25ב 25-באוגוסט  2014העלה דאעש ליוטיוב סרטון ממנו עלה ,כי דאעש מפעיל כטב"מים במשימות
מעקב ואיסוף מידע באזורי העימות בעיראק ובסוריה .בסרטון ,שתיעד את הוצאתו להורג של העיתונאי
האמריקאי ג'ימס פולי צולמו ,בין היתר ,תמונות מהאוויר של בסיס צבא סוריה הממוקם בצפון סוריה
סמוך לאלרקה .בסרט הופיעה כיתובית "צולם מכלי טיס לא מאויש של צבא המדינה האסלאמית"
) 25 ,ibtimes.comבאוגוסט .(2014
 .26ב 27-באוקטובר  2014הועלה סרטון ליוטיוב בו הופיע העיתונאי הבריטי ג'והן קנטלי הנמצא בידי
דאעש ,אשר דיווח על הקרבות בעין אלערב )קובאני( .בתחילת הסרטון הופיעו תמונות ,שצולמו לכאורה
על ידי כלי טייס בלתי מאויש ,הנמצא בידי דאעש .בתמונות אלה המופיע הכיתוב "כלי טיס בלתי מאויש
של צבא המדינה האסלאמית" )יוטיוב 27 ,באוקטובר  .(2914ראמי עבד אלרחמן ,מנהל מרכז
המעקב הסורי לזכויות אדם ציין ,כי דאעש )כמו גם ג'בהת אלנצרה( עושים שימוש נרחב בכלי טיס לא
מאוישים בעיר אלרקה ,בפריפריה המזרחית של חלב ובדיר אלזור )אלשרק אלוסט 29 ,באוקטובר
.(2014

צילום שצולם לכאורה על ידי כלי טייס לא מאויש של דאעש באוגוסט  .2014בתמונה נראה בסיס צבאי סורי.
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סרטון וידאו של דאעש ,שצולם מכלי טיס בלתי מאויש ,בעיר עין אלערב )קובאנה( ).(dotmsr.com

 .27הסרטונים הללו עשויים איפא להצביע ,כי דאעש עושה שימוש בכטב"מים במשימות מעקב
ואיסוף מודיעין .מעבר לכך ,זוהי עדות נוספת לכך שבידי דאעש מצויים אמצעי לחימה וטכנולוגיות
מתקדמות ,שבעבר היו נחלתם של מדינות וצבאות סדירים וכיום הם נחלתם של דאעש ושל ארגוני
טרור נוספים ) גם ארגוני טרור כגון חזבאללה ,עושים שימוש בכטב"מים(.

הפעלת נשק כימי ע"י דאעש
 .28באוקטובר  2014עלו מספר דיווחים ,בכלי תקשורת ערביים ומערביים ,לפיהם דאעש עשה
שימוש בנשק כימי נגד המליציות הכורדיות במהלך הלחימה בעין אלערב )קובאנה( ,ב 21-או ב22-
באוקטובר  .2014יתכן ודאעש עשה גם שימוש קודם בנשק כימי בעין אלערב )קובאנה( .על-פי
תסמינים שונים שנבדקו אצל הנפגעים המדובר בגז כלור או בנשק כימי אחר ,בעבר דווח ,כי דאעש
עשה שימוש בגז כלור גם בעיראק .יצויין ,כי לגז כלור היסטוריה ארוכה של שימושים צבאיים – היה
זה הגז הראשון בו השתמשו הגרמנים במלחמת העולם הראשונה.
 .29להלן כמה מהדיווחים אודות הפעלת נשק כימי ע"י דאעש )קובאנה(:
א .העיתון הבריטי  24) The Guardianבאוקטובר  (2014דיווח ,כי קיים חשד שדאעש עשה
שימוש בנשק כימי בקובאנה .על-פי רופא ,שטיפל בנפגעים כללו התסמינים שראה כוויות בכל
חלקי הגוף ,צריבה בעיניים ,בעיות נשימה ,כאבי גרון ,הקאות ועוד.
ב .ממקורות תקשורת אלג'ירים דווח ,כי ב 21-באוקטובר  2014בוצעה מתקפת גז בשכונה
מזרחית של עין אלערב ,שגרמה לתושבים לאובדן הכרה וקושי בראייה ו\או קושי בנשימה .לדעת
אחד הרופאים בעיר המדובר בגז כלור או בפגזי זרחן .אחד התושבים ,שקיבל טיפול רפואי
בתורכיה ,טען ,כי הרופאים שטיפלו בו קבעו שפצעיו נגרמו מנשק כימי .עם זאת הרופאים בבית
החולים בקובאנה קבעו ,כי אין בידיהם היכולת לפסוק בוודאות ,האם המדובר בנשק כימי
)אלשרוק ,אלג'יר 22 ,באוקטובר .(2014
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ג .אתר כורדי בשם  Kurdish Questionדיווח ,כי נעשה שימוש בגז רעיל )ע"י דאעש( בקרבות
בליל  22-21באוקטובר  2014בשכונה המערבית של קובאנה.
ד .בחשבון טוויטר פורסמה עדות של רופא מקומי בקובאנה ,אשר אמר ,כי טיפל בחולים לאחר
שדאעש השתמש בגזים רעילים ותיעד אותם.

תמונות של פציעות מקובאנה העשויות להעיד ,כי נעשה ע"י דאעש שימוש בנשק כימי נגד הכורדים .התמונות הועלו
לרשתות החברתיות ע"י פעילים כורדים )דף הטוויטר של אחד הפעילים הכורדים 22 ,באוקטובר .(2014

 .30להלן מידע קודם אודות הימצאות נשק כימי בידי דאעש והקושר את דאעש לשימוש בנשק כימי:
א .ביוני  2014השתלט דאעש על אתר אחסנת אמצעי לחימה אלמת'נא ,הממוקם בקרבת העיר
סאמראא' ,צפונית מערבית לבגדאד ,שם אוחסנו חומרים כימיים עוד בתקופת צדאם חסין.
במכתב ,ששלח מחמד עלי אלחכים ,שגריר עיראק באו"ם למזכ"ל האו"ם ,באן קי מון ,נמסר כי
באתר אוחסנו  2,500רקטות בעלות ראש כימי המכיל גז סארין וחומרים נוספים
) 9 ,theguardian.comביולי  .(2014הערה :ההערכה הרווחת היא ,כי פג תוקפם של החומרים
הכימיים שנמצאו באתר האחסנה אלמת'נא וכנראה שהנשק לנשיאתם )רקטות( לא היה תקין.
עם זאת ניתן לעשות שימוש "נקודתי" מאולתר בחומרים הכימיים ,שנמצאו במקום.
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אתר נשק כימי באלמת'נא ,שנתפס ע"י דאעש ואמצעי לחימה ,שנמצאו באתר )15 ,ibtimes.com ,CIA
באוקטובר .(2014רוב אמצעי הלחימה שבצילום נראים ישנים ולא שמישים.

ב .בספטמבר  2014נמסר ,כי האמריקאים חוקרים דו"חות לפיהם דאעש עושה שימוש באמצעי
לחימה כימיים נגד צבא עיראק .זאת ,לאחר שהגיעו כמה דיווחים מצבא עיראק ומעובדי בתי
חולים ,שטיפלו בקורבנות ולפיהם נעשה שימוש בגז הכלור )24 ,israelnationalnews.com
באוקטובר .(2014
 .31לסיכום :להערכתנו אכן עשה דאעש שימוש בעין אלערב בגז כלור ויתכן גם בחומר לחימה
כימי נוסף הגורם לכוויות )כדוגמת חרדל( .גז כלור נפוץ מאוד בתעשיות הכימיות והנגישות אליו קלה.
ניתן להעריך כי מקורו של גז הכלור שבידי דאעש הינו מאתרים ,שעליהם השתלט בסוריה ובעיראק.
אפשרות אחרת הינה שדאעש רכש גז זה בשוק החופשי .השימוש בו בסוריה ובעיראק נעשה לצרכים
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טקטיים–מקומיים ,שכן אין המדובר בנשק קטלני ועיקר השפעתו הינה פסיכולוגית-תודעתית .ניתן
להעריך שדאעש ינסה לפתח יכולות נוספות בתחום הנשק הכימי ואפשר גם הביולוגי.

אמצעי לחימה שבידי דאעש

מימין :טילי נ"ט  M79שנתפסו מידי דאעש ) .(conflictarm.comמשמאל :כיתוב על גבי רובה  16Mשנתפס מידי
דאעש "רכוש צבא ארה"ב" )(conflictarm.com

פעילי דאעש משגרים רקטות )מסוריה?( לעבר בריתל ,שבבקעת הלבנון )טוויטר ,פברואר .(2014
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פעיל דאעש על גבי מטוס מיג.(eltira.com) 21-

מימין :נגמ"ש דגם  BMP-2שהוצג במצעד באלרקה ) 30 ,state of al raqqahביוני  .(2014משמאל :טיל סקאד,
כנראה סקאד  Dבעל טווח של  700ק"מ ) 30 ,state of al raqqahביוני  .(2014להערכתנו ,אין ביכולתו של דאעש
להפעיל טיל זה )בצילום נראות תיבות האלקטרוניקה והבקרה של הטיל שרופות( ,לפיכך הצגתו של הטיל במצעד
נעשתה קרוב לודאי לצורכי תעמולה

101-14

120

מצעד ניצחון ,שקיים דאעש בעיר מוצול ,בו הציג אמצעי לחימה וכלי רכב ממוגנים )האמרים ,בצילום השמאלי למטה(,
שנפלו שלל בידיו במהלך כיבוש העיר ) 24 ,The Long War Journalביוני (2014

מימין :תותח הוביצר מתוצרת ארה"ב מדגם  M198בקוטר  155מ"מ ,שהוצג במצעד באלרקה ),state of al raqqah
 30ביוני  .(2014משמאל :תותח נ"מ דו קני  23מ"מ' שהיה בשימוש דאעש' ונלקח על ידי הכורדים בעין אלערב
)קובאנה( ) 25 ,conflictarm.comביולי (2014

הנהגת דאעש
מנהיג דאעש אבו בכר אלבע'דאדי
 .32בראש דאעש עומד פעיל ג'האדסטי עיראקי כריזמטי ,מוסלמי סוני ,בשם אבראהים עואד
אבראהים בן עלי אלבדרי אלקרשי אלסמראא'י .הוא מכונה אבו בכר אלבע'דאדי או אבו דעאא'.
כינויו הנפוץ הינו אבו בכר אלבע'דאדי ,על שם הח'ליף ,שבא אחרי מחמד ,והיה הראשון מארבעת
הח'ליפים ,שהקימו את הח'ליפות האסלאמית הראשונה )אשר נחשבת לתור הזהב של האסלאם(.
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מוצא משפחתו של אבו בכר אלבע'דאדי הינו משבט אלבו בדרי ,השבט הגדול באזור סאמראא'.42
רבים מבני משפחתו הינם אנשי דת המזוהים עם הזרם האסלאמי הסלפי.
 .33אבו בכר אלבע'דאדי מונע ע"י שאיפתו להשתלט על עיראק וסוריה ולהקים מחדש את מדינת
הח'ליפות )המדינה האסלאמית( בראשותו .צעד חשוב לקראת מימוש שאיפותיו עשה אלבע'דאדי
ב 29-ביוני  ,2014עם הכרזתו כח'ליף העומד בראש המדינה האסלאמית .בהופעתו במסגד הגדול
במוצול ) 5ביולי  (2014הוצג אלבע'דאדי בכינוי "הח'ליף אבראהים ,אמיר המאמינים במדינה
האסלאמית" .אלבע'דאדי ומשפחתו רואים עצמם כצאצאי הנביא מחמד ,בני שבט קריש.

אבו בכר אלבע'דאדי נושא דרשה במסגד הגדול במוצול ב 4-ביולי )יוטיוב 5 ,ביולי  .(2014התמונות לקוחות מקלטת
וידאו ,שפורסמה בין השאר על מנת להפריך את הידיעות על פציעתו של אלבע'דאדי בהתקפה אווירית.

 .34אלבע'דאדי נולד ככל הנראה ב 1971-בעיר סאמראא' בעיראק .הוא למד ככל הנראה בפקולטה
ללימודי האסלאם באוניברסיטת בגדאד שם השלים תואר ראשון ,שני ותואר דוקטור במדעי
האסלאם .43לפני נפילתו של צדאם חסין הוא היה צעיר אדוק ,שנראה מבקר לעיתים תכופות במסגד
) 12 ,Liberation.frביוני  .(2012על-פי מידע ,שמקורו בממשל העיראקי ,הוא שימש כמרצה
באוניברסיטה )כנראה באוניברסיטה של בגדאד( בתחום לימודי האסלאם ושימש כאמאם במסגד
בסאמראא' ולאחר מכן בפלוג'ה ).(alarabiya.net
 .35לאחר הכניסה האמריקאית לעיראק ב ,2003-אלבע'דאדי ,ששיתף פעולה עם אבו מצעב
אלזרקאוי ,עמד בראש התארגנויות ג'האדיסטיות קטנות .בהמשך הוא הפך מנהיג ארגון ג'האדי בשם
מג'לס שורא אלמג'אהדין .זהו אחד מהארגונים ,אשר לחמו נגד כוחות ארה"ב בעיראק והצטרפו
 42זהו שבט ערבי עיראקי ,הגדול ביותר באזור סאמראא' .השבט מחולק למספר ענפים ,חלקם מתגוררים בבגדאד ,דרום עיראק
ודיאלא .בשבט ענפים המתגוררים בדרום עיראק ,שאימצו את השיעה .עם זאת ,באזור סאמראא' הענפים הם סוניים ,אשר
סבלו מהצקות מצד המליציה השיעית ג'יש אלמהדי ,בראשותו של מקתדא אלצדר .אבו בכר אלבע'דאדי הוא מענף אלסאדה
של השבט ,ענף שיש לו בתי אב בסאמראא' ,בגדאד ,עמארה ועקובה .אנשי ענף זה נחשבים לצאצאי הנביא מחמד ,ולכן הינם
בעלי מעמד דתי רם ).(samaracity.net
 43על-פי ידיעות שהתפרסמו בתקשורת למד אלבע'דאדי באוניברסיטה האסלאמית של בגדאד .הכוונה כנראה לפקולטה
ללימודי האסלאם באוניברסיטה של בגדאד .אפשרות אחרת היא שהוא למד באוניברסיטה האסלאמית על שם צאדם חסין
)ג'אמעת צדאם אלאסלאמיה(.
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למסגרת-העל של המדינה האסלאמית בעיראק .ב ,2006-לאחר הקמת המסגרת החדשה ,הוא הפך
לחבר הנהגה ושימש כאחראי ההלכתי של הארגון .לאחר חיסול שני מנהיגי המדינה האסלאמית
בעיראק )אפריל  (2010הפך אבו בכר אלבע'דאדי למנהיג הארגון .למרות שתחום התמחותו של
אלבע'דאדי הינו לימודי האסלאם הוא רכש ניסיון צבאי עשיר במהלך פעילותו הממושכת נגד הכוחות
האמריקאים בארה"ב .מחלקת המדינה של ארה"ב הכריזה עליו באוקטובר  2011כפעיל טרור והציעה
עשרה מיליון דולר תמורת מידע שיביא לתפיסתו או להריגתו.
 .36בכתבת דיוקן ,שהתפרסמה בשבועון האמריקאי טיים ) 20בדצמבר  (2013התקיים ראיון עם פעיל
דאעש מחמץ ,שכינויו עבד אלרחמן חמאד .המדובר בפעיל ,אשר החלים אותה עת מפציעה בדירת
מבטחים בטריפולי )לבנון( .עבד אלרחמן חמאד ציין ,כי הוא זוכר את אלבע'דאדי משנת  ,2004בעת
שהותו במחנה אימונים במחוז דיאלא בעיראק .במחנה זה שהה המרואיין יחד עם מאות ג'האדיסטים
סוריים ,שזרמו לעיראק אותה עת ,כדי להילחם באמריקאים .הוא זוכר כי אלבע'דאדי דיבר לעיתים
רחוקות ,אך כשדיבר "היה לו קול רגוע ומשכנע" ,אפילו במהלך התקפה של האויב .לדבריו ,אלבע'דאדי
דאג לביטחון אנשיו ודאג לתכנן לא רק את הפעולות ההתקפיות אלא גם את אופן הנסיגה של אנשיו.
הוא הוסיף ,כי אלבע'דאדי נהג להסתיר פניו באמצעות צעיף ומעולם לא חשף את סודותיו בפני אנשים
אחרים.
 .37אבו בכר אלבע'דאדי נעצר על-ידי האמריקאים בפלוג'ה בשנת  .2004הוא הוחזק ע" במחנה
המעצר קמפ בוקה ) (Camp Buccaכחשוד בתמיכה באלקאעדה .בשנת  2009הוא הועבר לידי
הממשל העיראקי אך ממשלת עיראק החליטה לשחררו .זמן קצר לאחר שחרורו ,במאי  ,2010הוא
הוכתר כמנהיג המדינה האסלאמית בעיראק )במקומו של אבו עמר אלבע'דאדי ,שנהרג ע"י
האמריקאים באפריל  .(2010החל מה 9-באפריל  ,2013בעקבות הכרזת האיחוד עם ג'בהת אלנצרה,
השלוחה הסורית של הארגון ,הפך אלבע'דאדי למנהיג המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם )דאעש(
וסולק מארגון אלקאעדה ,שבהנהגת אימן אלט'ואהרי.

תמונות של אבו בכר אלבע'דאדי ,אשר הופצו על-ידי ממשלת עיראק )ככל הנראה הן צולמו בזמן שהייתו בכלא(.
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 .38בתקשורת האמריקאית מתואר אלבע'דאדי כמנהיג מוכשר ובעל יכולות .השבועון טיים ,בכתבת
פרופיל עליו מדצמבר  ,2013שצוינה לעיל ,תאר אותו כ"יורשו האמיתי של אסאמה בן לאדן(Osama :
) .Bin Laden's true heirאחת הדוגמאות ,שנתן הטיים ליכולת הפיקוד והתכנון של אלבע'דאדי הינה
התפקיד המרכזי אותו מילא בתכנון הפריצה לכלא אבו ע'ריב ) 21ביולי  .(2013בתקשורת הערבית
אכן דווח בזמנו ,כי אלבע'דאדי תכנן את המבצע וכי לא הייתה זאת הפעם היחידה ,שבה הוא תכנן
מבצעי שחרור אסירי אלקאעדה מבתי כלא בעיראק.
 .39ב 9-בנובמבר  2014דווח בכלי התקשורת העיראקים ,כי אבו בכר אלבע'דאדי נפצע בתקיפה
אווירית אמריקאית בעיר אלקאא'ם ,שבמערב עיראק )בקרבת הגבול עם סוריה( .נמסר ,כי יחד עימו
נהרגו או נפצעו בכירים נוספים .אבו מחמד אלעדנאני ,דובר דאעש הודה כי אלבע'דאדי נפצע וביקש
להתפלל להחלמתו המהירה .בשלב זה לא ברורה לנו חומרת הפציעה .על מנת להזים שמועות על מות
מנהיגו הפיץ דאעש ב 13-בנובמבר  2014קלטת שמע ובה נאום מוקלט בן כ 17-דקות של אבו בכר
אלבע'דאדי )פורום אלמנבר אלאעלאמי אלג'האדי 13 ,בנובמבר .(2014

אבו מחמד אלעדנאני בפוסט מה 9-בנובמבר " :2014האם אתם חושבים כי הח'ליפות תסתיים עם מות הקדושים של
הח'ליף? אנו מרגיעים את האומה ]האסלאמית[ בכך שהאמיר שלה ,אבו בכר אלבע'דאדי ,חש בטוב ,תודה לאל .התפללו
להחלמתו המהירה" ).(twitter.com

מפקדים בכירים נוספים
 .40דאעש שומר על חשאיות ומידור באשר לשמות האמיתיים של מפקדיו ותפקידיהם ,בעיקר אלו
הממלאים תפקידים בכירים .כמו כן מתקיימת בשורות מפקדיו תחלופה רבה בין אם מסיבות ארגוניות
ובין אם כתוצאה ממותם או פציעתם של מפקדים בקרבות .על כן ידיעות רבות המתפרסמות אודות
מפקדי דאעש ותפקידיהם אינן מדויקות ויש להתייחס אליהן בזהירות.

 .41להלן קוים לדמותם של מפקדים בכירים נוספים בדאעש )חלקם נהרגו בקרבות(:
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א .טרחאן בטירשווילי ) (Tarkhan Tayumurazovich Batirashviliהמכונה עמר הצ'צ'ני או אבו
עמר הצ'צ'ני – פעיל צ'צ'ני ממוצא גיאורגי ,שבעבר שירת כסמל בכוחות המזוינים של גיאורגיה,
הוא היה המפקד הצבאי הבולט של דאעש בצפון סוריה .במחקרו של ריצ'רד ברט נמסר ,כי
כיום הוא משמש כראש המטה במועצה הצבאית .אין בידינו אימות לכך .עמר הצ'צ'ני הינו יליד
 ,1986בן לאב נוצרי ואם מצ'צ'ניה .ב 2012-הוא הגיע לסוריה והצטרף לשורות ג'בהת אלנצרה
ופקד על יחידה בשם "צבא המהגרים" )שבה משרתים פעילים זרים מצ'צ'ניה וממדינות נוספות(.
בסוף  2013הוא עזב את ג'בהת אלנצרה ,יחד עם חלק מאנשיו ,ועבר לשורות דאעש .הוא נשבע
אמונים לאבו בכר אלבע'דאדי ומונה על ידו כמפקד האזור הצפוני של סוריה .44מספר פעמים
דווח ,כי נהרג אך אין בידינו אימות לכך.45

מימין :עמר )או אבו עמר( הצ'צ'ני .משמאל :צילום מתקופת שירותו כסמל בצבא גיאורגיה )(voltairenet.org

ב .טאה צבחי פלאחה המכונה אבו מחמד אלעדנאני אלשאמי – פעיל בכיר בדאעש ,ממוצא
סורי ,אשר לחם נגד כוחות צבא ארה"ב במסגרת הארגון הג'האדי מג'לס שורא אלמג'אהדין
שבהנהגת אלבע'דאדי .הוא נעצר ע"י האמריקאים ושהה בכלא בין השנים  .2010-2005בתחילת
 2013הוא מונה כאחראי המבצעים במעבר סוריה וכנראה כיהן גם כחבר מועצת השורא )ריצ'רד
ברט( .משמש כדובר הרשמי של דאעש .הוא מגלה פעילות נמרצת ויעילה בתחום התעמולתי
בנצלו את קרבתו למנהיג דאעש )נוהג להפיץ סרטונים וקלטות בהם הוא מציג את עמדת
הארגון( .אלעדנאני היה זה שהכריז ) 29ביוני  (2014על הקמת הח'ליפות האסלאמית בשטחים,
שאותם כבש דאעש בסוריה ובלבנון .ב 2-בנובמבר  2014דווח בכלי התקשורת ,כי אבו מחמד
אלעדנאני נפצע בהתקפה אווירית של צבא עיראק בנפת אלקאא'ם ,שבמחוז אלאנבאר ) All 4
 2 ,Syriaבנובמבר .(2014
 44פרטים נוספים על עמר הצ'צ'ני והביוגרפיה שלו ראו פרסום מרכז המידע מה 13-באפריל " :2014תופעת המתנדבים הזרים
ממדינות ומחבלי ארץ שונים באסיה ,הלוחמים נגד המשטר הסורי ,רובם פועלים בשרות ארגונים המזוהים עם אלקאעדה
והג'האד העולמי".
 45במהלך  2014הוא הוביל מתקפה של דאעש נגד קבוצות מורדים בדיר אלזור .בכלי התקשורת דווח ,כי הוא נהרג במהלך
עימותים בדיר אלזור .על-פי גרסא אחרת ,שמקורה בכוחות פשמרגה הכורדים ,הוא נהרג בעת מתקפת הכורדים בסכר מוצול.
בדיווח נוסף מה 13-בנובמבר  2014מסר אתר חדשות עיראקי על מותו של עמר הצ'צ'ני )אלסומריה 13 ,בנובמבר .(2014
נשיא צ'צ'ניה רמצ'אן קדירוב הודיע לאחרונה בחשבון האינסטגרם שלו ,כי עמר הצ'צ'ני נהרג ).(Arabic.rt.com
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אבו מחמד אלעדנאני אלשאמי ).(algharbiyanews.com

ג .וליד ג'אסם מחמד אלעלואני המכונה אבו אחמד אלעלואני – איש מפלגת הבעת' בעבר,
שרת כקצין בדרגת נקיב )סרן( בצבא עיראק בתקופת צדאם חסין .שרת בעבר כראש המטה של
המועצה הצבאית וכאחראי על מחוז דיאלה ,שבעיראק .משמש כיום כראש המועצה הצבאית
)ריצ'רד ברט( .על-פי אחד הדיווחים הוא נהרג במחוז צלאח אלדין בעיראק ) (vetogate.comאך
אין לנו אימות לכך.

אבו אחמד אלעלואני ).(iraq4chat.com

ד .עדנאן לטיף חמיד אלסוידי )או אלסוידאני( המכונה אבו מהנד אלסוידי או אבו אימן
אלעיראקי – פעיל צבאי בכיר של דאעש בסוריה .מפקד דאעש באדלב ,חלב והרי לאד'קיה .איש
מפלגת הבעת' בעבר ,שהיה מקורב לעיזת אלדורי ,בכיר במשטרו של צדאם חסין .בתקופת
צדאם חסין שרת בצבא עיראק כקצין בדרגת סא"ל במודיעין ההגנה האווירית .נעצר ע"י
האמריקאים בשנת  .2007שוחרר ב 2010-ומונה לאחראי הביטחון במדינה האסלאמית בעיראק.
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ב 2011-עבר לסוריה שם מונה כאחראי המבצעים במערב סוריה .נמסר ,כי במהלך שהותו
בסוריה גייס  1,000איש ,שנשבעו אמונים לאבו בכר אלבע'דאדי ) .(alarabiya.netבנקודת זמן
מסוימת הוא שימש כמושל מחוז אנבאר .ידוע כבעל מוניטין של אכזריות כמעט פתולוגית )ריצ'רד
ברט(.

אבו אימן אלעראקי תמונה ,שפורסמה על-ידי משרד הפנים העיראקי ).(alarabiya.net

ה .עדנאן אסמאעיל נג'ם אלבילאוי המכונה אבו עבד אלרחמן אלבילאוי או אבו אסאמה – יליד
 ,1971שימש כרס"ן בצבא עיראק בתקופת צדאם חסין .כמו בכירים נוספים בדאעש היה עצור
במתקן המעצר האמריקאי בקמפ בוקה ) .(Camp Buccaשימש כראש המועצה הצבאית של
דאעש,

וחבר

מועצת

השורא

של

הארגון.

התגורר

באלח'אלדיה,

שבמחוז

אנבאר

) .(alarabiya.netנמסר ,כי נהרג ב 5-ביוני  2014בעת התקפה על ביתו ,שבוצעה ע"י כוחות
הביטחון העיראקיים .ההתקפה ,שבמהלכה נכבשה העיר מוצול ,שהתבצעה מייד לאחר מותו,
נקראה על שמו .התכנון הממושך והמפורט של מבצע התקיפה נגד בעיר מוצול נעשה ככל
הנראה באחריותו )ריצ'רד ברט(.
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אבו עבד אלרחמן אלבילאוי תמונה  ,שפורסמה על-ידי משרד הפנים העיראקי ).(alarabiya.net

ו .עלאא' עבד אלוהאב אלרזוק אלמשהדאני מכונה אבו בלאל או חאג' בכר – קצין לשעבר
בדרגת עקיד )אל"מ( בצבא עיראק בתקופת שלטונו של צדאם חסין .מתואר כיד ימינו של אבו
בכר אלבע'דאדי .מפקד אזור אנבאר מטעם הארגון ).(alarabiya.net

בעלי בריתו המוסלמים הסונים של דאעש
כללי
 .42דאעש איננו מהווה שחקן יחידי במערכה המתנהלת נגד המשטרים בעיראק ובסוריה ,אלא
מרכיב אחד בקרב קבוצות מורדים הנלחמות נגד המשטרים הללו .אולם מצבו הפוליטי של דאעש
שונה באופן מהותי בשתי המדינות:
א .בעיראק מסתייע דאעש בקואליציה של ארגונים מוסלמים סונים ,המרחיבה את מעגל תומכיו,
בקרב האוכלוסייה הסונית .בקרב קואליציה זאת מהווה דאעש את הכוח הצבאי הדומיננטי ואת
חוד החנית במערכה הצבאית ,שבה פתח בקיץ .2014
ב .בסוריה דאעש הינו ארגון מורדים חשוב ,אחד מארגוני מורדים רבים ,הנלחמים נגד המשטר,
דאעש אינו נוטה לשיתוף פעולה משמעותי עימם ,אלא בתנאיו בלבד .לפיכך יחסיו עם שאר ארגוני
המורדים מתוחים ,חלק מארגונים אלו רואים בדאעש סכנה פוטנציאלית לעצמם וגורם המזיק
למערכה נגד המשטר הסורי ,שצריך יהיה לטפל בו במוקדם או במאוחר )במיוחד תצוין היריבות
בין דאעש לבין ג'בהת אלנצרה ,שלוחת אלקאעדה בסוריה ,אשר מצאה ביטויה בעבר בהתנגשויות
אלימות ביניהם .מתיחות זאת שככה מעט בעקבות הכרזת הנשיא אובאמה על המערכה נגד
דאעש(.
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עיראק
 .43הקואליציה המוסלמית הסונית בעיראק ,אשר מסייעת לדאעש ,כוללת מרכיבים רבים ,הנבדלים
מדאעש באידיאולוגיה ובמטרות אך מאוחדים בעוינותם למשטר בבגדאד בעל האופי השיעי .בקרב
התומכים הסונים של דאעש נכללים בני השבטים הסונים במערב עיראק ובצפונה ,פעילי בעת' וקציני
צבא עיראקים תומכי צדאם חסין לשעבר ,קבוצות ג'האדיסטיות ,שאינן משתייכות לדאעש )כגון
אנצאר

אלאסלאם(46

)תנט'ים אלטריקה

ואנשי ארגון אסלאמי צופי אופוזיציוני בשם "ארגון המסדר הנקשבנדי"

אלנקשבנדיה(.47

 .44תמיכתה של קואליציה זאת משקפת עוינות נרחבת בקרב האוכלוסייה הסונית למשטר
בבגדאד ,בעל הזהות השיעית .היא מסמלת את השינוי המבני ,שחל במערכת הפוליטית בעיראק
מאז הכניסה האמריקאית )סיום שליטת המיעוט הסוני ,הקמת ממשל משטר בעל צביון שיעי הנתמך
ע"י איראן ,הקמת ישות כורדית אוטונומית( .קואליציה סונית זאת ובמרכזה דאעש נטלה חלק בכיבוש
העיר פלוג'ה בינואר  2014ובמתקפה על מוצול ומקומות נוספים בצפון עיראק בקיץ .2014

פעילי אנצאר אלאסלאם ,ארגון כורדי ג'האדיסטי ,המשתף פעולה עם דאעש ,מניפים את דגל הארגון )"דגל האמונה
באחדות אללה"( באחד משערי הכניסה לעיר תכרית )מתוך פרסום של אנצאר אלאסלאם בטוויטר ,על-פי The Long
 23 ,War Journalביוני .(2014

 .45מקום בולט בקואליציה הסונית התומכת בדאעש תופסים בני השבטים הסונים במערב עיראק,
שאת תמיכתם הצליח דאעש לרכוש בשנה האחרונה .במהלך כיבוש העיר פלוג'ה בתחילת 2014
הסתייע דאעש בהתארגנות שבטית בשם "המהפכנים מקרב בני השבטים בעיראק" )ת'ואר עשאא'ר
אלעראק( .במחוז אלאנבאר ,שעליו השתלט דאעש ,נמסר על התארגנות שבטית ,המשתפת עימו
פעולה בשם "המורדים המהפכנים בני השבטים באנבאר" )ת'ואר אלעשאא'ר פי אלאנבאר( .בעבר

 46זהו הארגון הכורדי הג'האדיסטי ,שאצלו מצא אלזרקאוי מקלט עם הגיעו לעיראק .ארגון זה ממשיך לפעול עד עצם היום הזה
בצפון עיראק בערים כרכוכ ותכרית .פרוט ראו מאמר"Ansar al Islam claims attacks against Iraqi military, police", :
The Long War Journal, 20 June 2014.
 47למרות שמסדרים צופיים לרוב אינם מעורבים בפוליטיקה או בלחימה צבאית ,דווקא מקרב המסדר הזה יצאו פעילים ,שעסקו
בכך במקומות שונים בעולם .למשל ,מרד האימאם המנהיג הצ'צ'ני ברוסיה ) ,(1859-1830אשר עמד בראש מסדר כזה.
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דווח ,כי בראש התארגנות זאת עומד קצין לשעבר בצבא עיראק בשם חסאם אלדין אלדלימי
) .(youtube.comזאת ועוד ,ב"משולש הסוני" בצפון עיראק הוזכרה התארגנות שבטית בשם "המועצה
הצבאית של השבטים המהפכניים" )אלמג'לס אלעסכרי לת'ואר אלעשאא'ר(.
 .46לצד זאת קיימים שבטים סונים המתנגדים לדאעש והמשתפים פעולה עם צבא עיראק .דאעש
נוהג בהם בברוטאליות "למען ידעו ויראו" .דוגמה לכך הייתה סידרת תמונות שפורסמו ע"י פורום
דאעש ) (Alplatforummediaב 29-באוקטובר  .2014בתמונות נראו גופות שרועות על הקרקע באזור
עירוני .בדברי ההסבר נכתב ,כי אלו הם " 46משומדים" )באסלאם כינוי לכאלו ,שהמירו את אמונתם,
קרי" -חזרו בשאלה"( אנשי השבט הסוני אלבו נמר ) (Albu Nimrבעיר העיראקית הית ,שנכבשה ע"י
דאעש .על-פי ההודעה הם הוצאו להורג ע"י פעילי הארגון משום ששיתפו פעולה עם צבא עיראק.
אחד מתומכי דאעש כתב בפורום ,כי הצילומים כללו גם הרוגים ,שהשתייכו לכוחות הביטחון העיראקים.

תמונה מהטבח של בני שבט אלבו נמר בהית ).(alarabiya.net

 .47אלבו נמר הינו אחד השבטים הגדולים והחשובים במחוז אלאנבאר מרכז כוחו של דאעש
בעיראק .השבט ,לפחות בחלקו ,שיתף פעולה בעבר עם האמריקאים ועם השלטון העיראקי נגד
כוחות אלקאעדה ,שפעלו באזור .ההוראה לביצוע הטבח ,על-פי הממשל העיראקי ,ניתנה על-ידי מושל
אלאנבאר מטעם דאעש .בסך הכל נרצחו כ 400-בני השבט על-ידי דאעש 46 :בהית;  250באלבו
עסאף שליד רמאדי;  30באזור באר זויה ,שבמחוז אלאנבאר;  75נוספים באגם אלת'רת'אר במחוז
אלאנבאר ) .(alarabiya.netאחד מראשי השבט מסר ב 2-בנובמבר  ,2014כי עד כה נטבחו כ500 -
אנשים מבני השבט על-ידי דאעש .הוא טען ,כי השבט אינו מקבל סיוע מממשלת עיראק ולא מאף גורם
אחר כדי להתמודד עם מבצעי הטבח ,אותם כינה טרוריסטים ).(arabic.rt.com
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הפגנת תמיכה של שבטים שונים במחוז נינוא בעת ההכרזה על הקמת המדינה האסלאמית )(youtube.com

 .48לתמיכתם של השבטים הסונים בדאעש נודעת חשיבות רבה ,משום שהם מהווים בסיס
התמיכה העממי של הארגון ,אולם בו בזמן כוחם הצבאי והלהט הדתי-אידיאולוגי שלהם נופלים
מאלו של דאעש )המהווה כאמור את המרכיב הצבאי המרכזי בקואליציה הסונית( .תמיכת השבטים
הסונים בדאעש נובעת בראש ובראשונה מעוינות למשטר בבגדאד ולא מהזדהות אידיאולוגית או
תשתית נרחבת של אינטרסים משותפים .להערכתנו ,לכשתשתנינה הנסיבות  ,למשל עם עלייתו של
משטר בבגדאד ,שיענה לדרישותיהם וירגיע את חששותיהם של הסונים ,עשויה הקואליציה הנוכחית
להתפורר .גם אופן התנהלותו הברוטאליות של דאעש עשוי במשך הזמן לנכר מעליו את בני השבטים
והאוכלוסייה בכלל.

אנשי צבא עיראקים ופעילי מפלגת הבעת' לשעבר
 .49בקרב הנהגת המדינה האסלאמית ,המורכבת מפעילים עיראקים ,בולט משקלם של קציני צבא
עיראקים לשעבר מתקופת צדאם חסין ופעילי מפלגת הבעת' .שיתוף הפעולה בינם לבין דאעש החל
במהלך הלחימה נגד צבא ארה"ב בעיראק בתקופת גלגוליו הקודמים של הארגון )עוד מתקופת היותו
שלוחת אלקאעדה בעיראק( .רבים ממפקדי הארגון בעלי תפיסת העולם הסלפית-ג'האדיסטית מצאו
עצמם כלואים במתקני המעצר האמריקאים )כגון  (Camp Buccaיחד עם קציני צבא ופעילי מפלגת
הבעת' מתקופת צדאם חסין .במהלך שהותם בכלא נרקמו ביניהם קשרים אישיים ,שסייעו לשני
הצדדים לשלב כוחות בשנים ,שקדמו ליציאת צבא ארה"ב מעיראק .שיתוף הפעולה ביניהם נמשך עד
היום.
 .50מהם המניעים של שני הצדדים ל"ברית בלתי קדושה" זאת בין הפעילים הסלפים-ג'האדיסטים
לבין אנשי בעת' הדוגלים בתפיסת עולם פאן-ערבית ,חילונית וסוציאליסטית? המדובר ,להערכתנו,
ב"נישואי נוחות" ,שמהם שני הצדדים יוצאים נשכרים .המדינה האסלאמית עושה שימוש בכישורים
הצבאיים והבירוקראטיים של אנשי הצבא והמפלגה ,שכה חסרים לדאעש .מנגד ,אנשי צבא עיראק
לשעבר ואנשי המפלגה מצאו להם אכסניה ומסגרת נוחה ללחימה נגד המשטר העיראקי המרכזי בעל
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האופי השיעי ונגד ארה"ב והמערב .המכנה המשותף לג'האדיסטים ולבעת'ים הינו ההתנגדות הנמרצת
למדינת הלאום העיראקית בעלת הרוב השיעי ,והחתירה להקמת מסגרת מדינתית על-לאומית ,אשר
בה יהיו המוסלמים סונים הגורם השליט.

פעילים כורדים בשורות דאעש
 .51לנוכח הצלחותיו הצבאיות של דאעש הצטרפו אליו במחצית הראשונה של  2014גם מתנדבים
מהאזורים הכורדים ,תופעה המגבירה את הסיכונים הפוטנציאלים ,הגלומים בדאעש ,עבור
האוטונומיה הכורדית )שאינה אסלאמיסטית( בצפון עיראק .על-פי השלטונות הכורדים ,כ150-
צעירים ,כשליש מהם מהעיר חלבג'ה ,48הצטרפו בחודשים האחרונים לדאעש .בנוסף לכך ,על-פי איש
מודיעין כורדי ,הצטרפו  52כורדים מהעיר חלבג'ה ללחימה בסוריה ,מרביתם גויסו ע"י דאעש .אחד
המגויסים הללו הגיע לעמדת פיקוד בדאעש והוא משרת בקו החזית של דאעש מחוץ לעיר כרכוכ
)וושינגטון פוסט 24 ,ביוני  (2014לכך ניתן להוסיף את הארגון הכורדי הג'האדיסטי אנצאר אלאסלאם,
החבר בקואליציה המסייעת לדאעש .עם זאת ,ביטויי תמיכה אלה הינם מועטים ובין דאעש לבין
האוטונומיה הכורדית שוררת עוינות עזה ,שמצאה ביטויה בקרבות ביניהם בצפון עיראק בקיץ 2014
)שלכך נוספו גם הקרבות עם המליציה הכורדית בקובאנה ,סוריה(.
 .52בקרבות בעין אלערב )קובאנה( נעזר דאעש בעשרות פעילים כורדים ,מרביתם מהעיר חלבג'ה.
על-פי עיתונאית עיראקית בשם דנה ג'לאל ) (Dana Jalalמספר הפעילים הכורדים בשורות דאעש
מגיע לשבעים .בקרב הכורדים הנלחמים בקובאנה בשורות דאעש בולט בכיר ,שכינויו אבו ח'טאב
הכורדי ,שמוצאו מחלבג'ה ,אשר שרת בארגון אנצאר אלאסלאם .על-פי שורש חסן ) Shorsh
 ,(Hassanדובר  YPGבקובאנה ,מרבית הלוחמים הכורדים הג'האדיסטים הלוחמים בשורות דאעש
הגיעו מעיראק ,מרביתם מחלבג'ה .מוצא של כמה מהם הינו סוריה ) 4 ,APבנובמבר .(2014

סוריה
 .53דאעש עושה מאמצים להשיג את תמיכת בני השבטים הסונים במזרח סוריה ,הגם שהזדקקותו
להם פחותה להערכתנו מזו שבעיראק .גם עם השבטים הסונים בסוריה שיתוף הפעולה של דאעש הינו
על בסיס אינטרסים ,שאינם עמוקים ,העשויים להשתנות בעתיד .ביטוי למאבקי כח בין דאעש לאנשי
השבטים ניתן למצוא בהוצאות להורג ומעשי טבח ,שביצע דאעש באנשי שבט אלשעיטאת ,שבאזור
הפריפריה של דיר אלזור ,אשר ניסו להחזיר לידיהם את השליטה על כמה כפרים )אלאח'באר12 ,
באוגוסט  .(2014בנובמבר  2014דווח ,כי בני שבט אלשעיטאת ,אשר נמלטו מארגון דאעש ,הצטרפו
למשטר הסורי והחלו לעבור אמונים באזור תדמור .פעילים אחרים מהשבט העדיפו להימלט לתורכיה
ולא להלחם לצד המשטר )זמאן אלוצל 8 ,בנובמבר .(2014
 .54בעקבות הקמת הח'ליפות פעל דאעש להשגת שבועת אמונים לאלבע'דאדי מראשי השבטים
בסוריה .בתחילת יולי  2014נערך על גדות הפרת ,ליד סכר אלפארוק ,שבאזור מנבג' ,כנס גדול של
נכבדי השבטים במחוז .בתחילת הכנס נשא דברים פעיל דאעש ,האחראי על ענייני השבטים במחוז
 48העיר שבה הפעיל צדאם חסין ב 1988-נשק כימי נגד האוכלוסייה האזרחית.
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חלב .הפעיל אמר ,בין היתר ,כי שבועת האמונים לח'ליף הינה חובה הלכתית ,החלה על כל מוסלמי,
הנמצא תחת שליטת המדינה האסלאמית .הוא קרא לראשי השבטים לדרבן את אנשיהם לקיים את
"הג'האד למען אללה" כדי להפיל את המשטר הסורי .בהמשך הוא דיבר על הישגי המדינה האסלאמית
בתחום הצבאי והכלכלי ובמתן שירותים לאוכלוסייה .בתום הנאומים ,נשבעו ראשי השבטים שבועת
אמונים ל"אמיר המאמינים" ,אבו בכר אלבע'דאדי .בסיום הכנס נערכה סעודת ערב ולאחריה קיימו
המשתתפים מטווח והתאמנו בירי לעבר מטרות בדמות הנשיא בשאר אלאסד ודגל סוריה )חשבון
הטוויטר של דאעש במחוז חלב 10 ,ביולי .(2014
 .55ב 7-בנובמבר  2014העלה מוסד ההסברה של דאעש במחוז חלב סרטון ליוטיוב בו ניתן לראות
תושבי שלושים כפרים כורדים בצפון פריפריית חלב נשבעים אמונים לדאעש .בסרטון נשמע קולו
של דובר דאעש ,אומר לנוכחים ,כי דאעש הינו אחיהם של הכורדים המוסלמים וכי הארגון נלחם למען
המוסלמים .הדובר הוסיף כי דאעש נלחם בכוחות הפשמרגה ו PKK-לא בשל היותם כורדים אלא בשל
היותם "כופרים" הדוגלים בדמוקרטיה ובחילוניות.

יכולותיו הכלכליות של דאעש
מאפיינים כללים
 .56דאעש הינו ארגון טרור ,שעלה בידיו להשתלט על מרבית שדות הנפט והגז בסוריה ) 8-6שדות
נפט( ועל כמה שדות נפט בעיראק .הרווחים ,שמפיק דאעש ,ממכירת תוצרי הנפט ,המהווים מקור
ההכנסה העיקרי שלו ,נאמדו בכמה מיליוני דולרים ליום .מקורות הכנסה נוספים של דאעש הינם
פעילות פלילית למיניה ,גביית מיסים או דמי חסות מהאוכלוסייה המקומית ,שבתחומי שליטתו ,גביית
מס גולגולת מתושבים לא-מוסלמים ,תרומות מבעלי הון וגביית דמי כופר מחטופים שבידיו .בעקבות
התקיפות האוויריות של ארה"ב ובעלות בריתה ,שהתמקדו בין השאר במתקני זיקוק נפט של
דאעש ,פחתו הכנסות דאעש ממכירת תוצרי הנפט וירדו לסכום של כמיליון דולר ליום ) The
 30 ,Guardianבאוקטובר .(2014
 .57לפנינו איפא דוגמא יוצאת דופן של ארגון טרור ,שהצליח לרכוש לעצמו יכולות כספיות מעין
מדינתיות ,בעקבות הצלחותיו הצבאיות .סכומי הכסף הגדולים ,הזורמים לקופת דאעש מידי חודש,
משחררים את הארגון מתלות בהנהגת אלקאעדה ,מתורמים בעולמי הערבי\מוסלמי ,ומעניקים לו
עצמאות כלכלית .רווחיו הגדולים מסייעים לו להגדיל באופן משמעותי את מספר פעיליו ,מזינים את
תנופת הצלחותיו הצבאיות ,מאפשרים לו להקים מנגנוני ממשל חלופיים במדינת הח'ליפות
ומאפשרים לו לקיים מערכה תודעתית אינטנסיבית ברחבי העולם המאדירה את שמו ומעצימה את
יכולותיו.
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התמורות ,שחלו בהכנסות דאעש :מתרומות למקורות הכנסה
עצמאיים
 .58בעבר התבסס דאעש על סיוע כספי מצד בעלי הון ,תומכי אלקאעדה בעולם הערבי ,בדגש על
תרומות ממדינות המפרץ הפרסי .בשלב הראשון של התבססותו בסוריה הגיש ארגון האם העיראקי
סיוע כספי לשלוחה הסורית שלו ,ג'בהת אלנצרה .אבו מחמד אלג'ולאני ,מנהיג ג'בהת אלנצרה לא
שכח בשבועת האמונים שלו לאלט'ואהרי ,להודות לאבו בכר אלבע'דאדי "על שהעניק לנו חלק מכספי
המדינה ]האסלאמית של עיראק[ למרות הימים הקשים שהיא עברה".
 .59לאחר שדאעש סולק מאלקאעדה ,צעד שלהערכתנו פגע בהכנסות ,שמקורן בתורמים מבחוץ ,החל
הארגון לבסס לעצמו מקורות הכנסה עצמאיים ,בשטחי שליטתו והשפעתו בסוריה ובעיראק.
מקורות הכנסה אלו כוללים בעיקר רווחים מתשתיות הנפט בשטחים שבשליטתו או תחת השפעתו.
בנוסף לכך לדאעש מקורות הכנסה מגוונים :הכנסות מפשיעה למיניה )הברחות ,שוד כספי בנקים,
השתלטות על בנקים במוצול ,שוד עתיקות ומכירתן בשוק השחור ,סחיטת אנשי עסקים ,ופעולות
פליליות נוספות והחרמת רכוש מתנגדיו .(49מקורות הכנסה נוספים הם מגביית מיסים מהתושבים
באזורים ,שבשליטת דאעש; קבלת תרומות מבעלי אמצעים בקרב בעלי בריתו הסוניים; גביית דמי
כופר מחטופים שבידיו )בסדר גודל של כשני מיליון דולר עבור כל חטוף מערבי(.
 .60חטיפת בני ערובה למטרות כופר הינה שיטת פעולה מוכרת של ארגוני הטרור ובכלל זה של ארגון
אלקאעדה וארגוני טרור הפועלים בתימן ובצפון אפריקה .דאעש הרוויח בדרך זאת עשרות מיליוני
דולר :לדברי דיוויד כהן ,תת-שר האוצר לענייני טרור ומודיעין של ארה"ב ,הרוויח דאעש במהלך 2014
לפחות  20מיליון דולר מדמי כופר עבור חטופים .על-פי  The Guardianהבריטי ) 30באוקטובר
 (2014הרוויח דאעש  45מיליון דולר מדמי הכופר ,שקיבל בתמורה לשחרור חטופים.
 .61כפועל יוצא מהתמורות הללו דאעש הינו כיום ארגון טרור עצמאי מהבחינה הכלכלית והוא אינו
מסתמך יותר על תרומות מבחוץ .ברשותו נכסים ,ששוויים נאמד באמצע שנת  2014בכ2-1.3-
מיליארד ) $ריצ'רד ברט( .ממסמכי שלל ,שנתפסו בביתו של פעיל דאעש עולה ,כי עד לנפילתה של
העיר מוצול )יוני  (2014היו בידי המדינה האסלאמית  875מיליון  $במזומן .לאחר כיבוש מוצול נוספו
לקופת הארגון  430מיליון  $שנתפסו בבנק המרכזי במוצול ובמוסדות נוספים בעיר )ריצ'רד ברט(.
נכסיו הרבים והכנסותיו הגדולות מייחדים אותו מארגוני טרור אחרים )גם מארגון אלקאעדה ממנו צמח(
ומאפשרים לו לצמוח במהירות ולפתח את תשתיותיו הצבאיות ,הממשליות והתקשורתיות.

השתלטות דאעש על שדות נפט וגז בסוריה ובעיראק
 .62במהלך התבססותו במזרח סוריה בשנים  2014-2013השתלט דאעש על מרבית שדות הנפט
והגז ועל ומתקני תשתית נוספים .במזרח סוריה ובצפונה )ראו מפה( בתחילת יולי  2014הודיעו ארגוני
המורדים בסוריה ,כי דאעש השתלט על שדה הנפט הגדול אלעמר .קודם לכן ,במהלך המתקפה

 49בסרטון וידאו ,שפורסם ע"י דאעש ב 21-בספטמבר ) 2014צולם ב 11-באוגוסט  (2014הוצגו מיליוני דולרים במזומן ומטילי
זהב .דאעש טען ,כי הם נתפסו בביתו של יו"ר הפרלמנט העיראקי ,אסאמה אלנג'פי )ממר"י 22 ,בספטמבר .(2014
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בעיראק ,בקיץ  ,2014נפלו לידי דאעש שדות נפט ומתקני נפט נוספים .דאעש השתלט על בית הזיקוק
המרכזי בפרברי מוצול ,המהווה מקור ראשי לאנרגיה לאספקת החשמל לעיר בגדאד
) .(almoslim.netבהמשך עשה דאעש מאמץ להשתלט על העיר ביג'י ,ליד תכרית ,בה נמצאים בית-
הזיקוק המרכזי בעיראק ותשתיות נפט נוספות ,אך עד כה לא עלה בידו להשתלט עליה.

שדות נפט בסוריה ובלבנון הנמצאים באזורים ,שבשליטת דאעש ).(islamist-movements.com

 .63דאעש שולט כיום על מרבית שדות הנפט בסוריה ועל שדות נפט נוספים ,שנפלו לידי עיראק,
הפייננשל טיימס מצטט דו"ח של חברת ניהול הסיכונים מייפלקרופט לפיו שולט דאעש כעת בשישה
מתוך עשרת שדות הנפט של סוריה ,כולל שדה הנפט הגדול אלעמר .כמו כן שולט הארגון לפחות
על ארבעה שדות נפט קטנים בעיראק )פייננשל טיימס 21 ,בספטמבר  .(2014על-פי "מומחי נפט"
המצוטטים ע"י היומון אלקדס אלערבי ) 25באוקטובר  (2014השתלט דאעש על שישה שדות נפט
בסוריה ועל שבעה שדות נפט ושני בתי זיקוק בעיראק .שני בתי הזיקוק ,הנמצאים במוצול מפיקים
כל אחד כ 16,000-חביות נפט ליום.
 .64דאעש שולט גם על מספר שדות גז בסוריה ,בהם מצויים כ 45%-מעתודות הגז הסוריות .בשלב
זה אין לדאעש יכולת להפיק גז ולפיכך רווחיו מהם עדיין אינם משמעותיים .ניסיונות דאעש להשתלט על
שדות גז נוספים עודם נמשכים :ב 29-באוקטובר  2014הודיע דאעש ,כי חלקים גדולים משדה הגז
שאער ,הנמצא כ 110-ק"מ ממזרח לעיר חמץ ,נפל לידיו .הארגון פרסם תמונות של שדה הגז ושל
אמצעי לחימה ,שנלקחו שלל מהמקום .ב 14-בנובמבר  2014דווח ,כי נמשכים העימותים באזור שדה
הגז שאער) 50מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם 14 ,בנובמבר  .(2014בתחילת נובמבר  2014השתלט
דאעש על שדה הגז ג'אחר ,שבמרחב הכפרי של חמץ .נמסר ,כי צבא סוריה השיב לשליטתו את
 50על פי היומון הלבנוני אלאח'באר ) 13בנובמבר  (2014נועדה ההתקפה על שדה הגז שאער לשתק את שדה הגז ולגרום
נזק למשטר הסורי .כשכוחות הצבא הסורים החזירו לידיהם את שדה הגז הסתבר שהשדה משותק והדבר גרם למחסור בגז
ופגע בייצור החשמל .זאת משום שתחנות הכוח מבוססות על אנרגיה שמקורה בנפט וגז" .הפגיעה בשדה הגז תפסה את
הבכירים הסורים בלתי מוכנים" לקראת הביקוש הגדול לחשמל ולדלק לנוכח החורף המתקרב .מושל חמץ טלאל אלבראזי מסר,
כי מתחילת נובמבר  2014צורכת העיר רק  60%מהדלק הדרוש לה.
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השדה לאחר עימותים עם דאעש )רוסיה אליום 5 ,בנובמבר  .(2014המצב בשטח באזורים הללו עדיין
לא התייצב.

אומדני הכנסות דאעש
 .65על-פי האומדנים השונים מרוויח דאעש כמה מיליוני דולרים ליום ממכירת תוצרי הנפט ,קרי -
קרוב ל 100-מיליוני דולרים לחודש )עדכני לספטמבר  .(2014היקף הרווחים של דאעש גדל באופן
משמעותי בקיץ  2014בעקבות כיבוש מוצול ואזורים נוספים בצפון עיראק והתבססותו במזרח סוריה.
מנגד ,תקיפות ארה"ב ובעלות בריתה נגד מתקני זיקוק הנפט של דאעש ,בסוריה פגעו ביכולותיו לזקק
ולשווק תוצרי נפט והקטינו את הכנסותיו לכמיליון דולר ליום.
 .66להלן כמה אומדנים על-פי מקורות שונים:
א .על-פי קצין בכיר באמ"ן עומדות ההכנסות היומיות של דאעש על  6-3מיליוני דולרים
)ידיעות אחרונות 18 ,בספטמבר .(2014
ב .על-פי אומדן צבא ארה"ב נהג דאעש למכור נפט מזוקק ממתקני זיקוק ,שהותקפו ע"י
האמריקאים בסוף ספטמבר  ,2014בשווי של כ 2-מיליוני דולרים ליום )24 ,14Centcom
בספטמבר  .(2014על-פי אומדן של דיוויד כהן ,תת-שר האוצר האמריקאי לענייני טרור ומודיעין
כלכלי ,הרוויח דאעש קרוב למיליון דולר ממכירת תוצרי נפט )נכון לאמצע יוני .(2014
ג .על-פי מכון האנרגיה העיראקי ,שולט ארגון המדינה האסלאמית בייצור של  30,000חביות
נפט גולמי ביום בעיראק ו 50,000-חביות בסוריה .הנפט נמכר בשוק השחור במחיר מוזל של
 40דולר לחבית )בהשוואה לכ 90-דולר לחבית נפט בשוק החופשי( .המדינה האסלאמית
מרוויחה מכך  3.2מיליוני דולרים ביום ,או כמעט  1.2מיליארד דולר לשנה )מתוך כלכלת
המזרח התיכון ,אוניברסיטת תל אביב ,מאמר של פאול רבלין" :כסף מניע את העולם :סקירת
המזרח התיכון"(.
ד .על-פי מסרור ברזאני ,ראש מנגנון המודיעין של האוטונומיה הכורדית בעיראק ,ההכנסות
היומיות של דאעש נאמדות בשישה מיליוני דולרים ליום .מקורן של הכנסות אלו הינו במכירת
נפט וחיטה ,גביית מיסים בערים שנכבשו ,קבלת כופר וקבלת תרומות )שפק ניוז ,אתר חדשות
עיראק בבעלות כורדית 22 ,בספטמבר .(2014
ה .על-פי  The Guradianהבריטי ,הכנסותיו של דאעש מהברחות הנפט עומדות על כמיליון
דולר ליום ) 30באוקטובר  .(2014נראה לנו כי ,הירידה בהכנסותיו חלה בעקבות התקיפות
האמריקאית על מתקני הזיקוק של דאעש.
ו.

ריצ'רד ברט ,בעבודת מחקר על המדינה האסלאמית ,מצטט אומדן לפיו תפוקת הנפט

הכוללת של המדינה האסלאמית נאמדת בין  30,000ל 80,000-חביות נפט ליום .בעבודה
נכתב ,כי גם אם ימכור דאעש את חביות הנפט ,שהוא מפיק ,בהנחה משמעותית במחיר של
 50$-25$לחבית ,הדבר עדיין מותיר לו הכנסה יומית של בין  4-2מיליוני דולרים .לאחרונה
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הכנסותיו אלו פחתו ,והן עשויות לרדת עוד יותר בעתיד ,כתוצאה מהתקיפות האוויריות של
ארה"ב ובעלות בריתה והלחצים המופעלים על הרוכשים של תוצרי הנפט של דאעש.

אומדן הוצאות דאעש
 .67בדאעש משרתים כ 25,000-פעילים ,שאת משכורתם החודשית הוא משלם .המשכורות
החודשיות של הפעילים נאמדות בסכומים שבין  200$לבין  ,600$תלוי בלאומיות ובמצבו המשפחתי
של הפעיל .דאעש חייב גם לתחזק את כוחותיו הצבאיים מהבחינה הלוגיסטית .המשכורות החודשיות
לאנשי הממשל של דאעש נעות מ $ 300-ועד לכ $ 2,000-לאלו המכהנים בתפקידי ממשל בכירים
)ריצ'רד ברט(.
 .68בנוסף לכך משקיע דאעש סכומי כסף גדולים בשימור שגרת החיים היום-יומיות של האוכלוסייה
ובתחזוקת המערכות הממשליות והארגוניות ,שהוא הקים בסוריה ובלבנון )למשל ,מערכות ההסברה(.
עם זאת ,להערכתנו ,הכנסותיו של דאעש ,גם לאחר שפחתו בשל ההתקפות האמריקאיות ,עולות
בהרבה על הוצאותיו.

מערכת הפקת תוצרי הנפט
 .69דאעש מפיק את הנפט משדות הנפט ,שבשליטתו ,באמצעות תשתית ההפקה הקיימת
ובאמצעות עשרות בתי זיקוק מאולתרים .בחלק מתזקיקי הנפט נעשה שימוש ע"י דאעש באזורים
שבשליטתו וחלקם מיוצא לשוק המקומי בסוריה ,עיראק והאוטונומיה הכורדית .בתקשורת הערבית
דווח מספר פעמים על הבנות ,שהושגו בין דאעש לבין המשטר הסורי ,בדבר הברחת הנפט
מאזורים שבשליטת דאעש לאזורים שבשליטת המשטר הסורי.51
 .70על-פי הערכות מומחים רשת הברחת הנפט ,שדאעש משתמש בה כעת למימון צרכי המדינה
האסלאמית שהקים קיימת כבר עשרות שנים .רשת זאת מקיפה את צפון עיראק ,צפון מזרח סוריה,
דרום תורכיה וחלקים מאיראן .שורשיה הינם בשנות התשעים של המאה הקודמת ,כאשר המשטר
העיראקי ניסה לעקוף את עיצומי האנרגיה ,שהטיל עליה האו"מ .הנפט של השוק השחור מזוקק בבתי
זיקוק בכורדיסטאן העיראקית תוך עצימת עין של ממשל האוטונומיה הכורדית ,תוצר לוואי של
המתיחות בין ההנהגה הכורדית למשטר בבגדאד )פייננשל טיימס 21 ,בספטמבר .(2014
 .71על-פי דיוויד כהן ,תת-שר האוצר האמריקאי לענייני טרור ומודיעין כלכלי ,מוכר דאעש את תוצרי
הנפט למתווכים ,בעיקר מתורכיה ,אשר מוכרים אותו ללקוחות אחרים .חלק מתוצרי הנפט נמכרים
גם לכורדים בעיראק ומשם הם מועברים לתורכיה .גם ממשלת סוריה עשתה הסדרים לרכישת מוצרי
נפט )הרצאה של דיוויד כהן 23 ,"Attacking ISIL's Financial Foundation" ,באוקטובר .(2014

 51שר החוץ הצרפתי לורן פביוס הצהיר לאחרונה ,כי ברשות צרפת הוכחות שדאעש העבירה נפט מאזורים שבשליטתה
למשטר אסד )אתר  1 ,Arab Newsביולי (2014
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מיכלית נפט של דאעש .על המיכלית מופיעה הכתובת" :המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם"
).(alhadathnews.net

שליטת דאעש על תשתיות מדינתיות נוספות
 .72בנוסף לשליטה על תשתיות נפט וגז שולט דאעש על תשתיות מדינתיות נוספות .כך ,למשל:
א .בשליטת דאעש נמצאות שלוש תחנות כח הידרואלקטריות ותחנת כח טרמית ,באזור חלב
ואזור אלרקה ,שבצפון סוריה.
ב .לאחר כיבוש מוצול נמסר ,כי דאעש השתלט על הבנק המרכזי שבעיר ועל כספים שהיו
מופקדים בו )הסכום שנתפס נאמד ב .($420,000-ככל הנראה השתלט דאעש גם על כספים,
שהופקדו בבנקים נוספים בעיר.

מכירת מזכרות
 .73דאעש ופעילים תומכי דאעש עוסקים במכירת מזכרות ,הן למטרות תעמולה )"מיתוג" דאעש
במערב( ,והן כמקור הכנסה .ערוץ ה CNN-דיווח ,כי ישנם דפי פייסבוק ,המקדמים מכירה של חולצות
ומזכרות המזוהים עם דאעש .כמו כן אותרו אתרים אחרים המוכרים או מקדמים מכירת מזכרות של
דאעש .למשל:
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מימין למעלה :חולצה של דאעש והמדינה האסלאמית ) .(raialyoum.comמשמאל למעלה :חולצה עם הכיתוב באנגלית
"כולנו  .(facebook) "ISISמימין למטה :חולצה של המדינה האסלאמית ) .(tunisiatimes.tnמשמאל למטה :חולצות
וכוסות המזוהים עם דאעש ).(alarabalyawm.net

מימין למעלה :כוסות עליהן סמל דאעש ) .(alarabalyawm.netמשמאל למעלה :מחזיקי מפתחות עליהם סמל דאעש
ואלקאעדה ) .(alarabalyawm.netלמטה :מחזיקי מפתחות של דאעש שחולקו באלרקה )minbar-
.(alansar.blogspot.co.il
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חלק ו'" :ייצוא" טרור וחתרנות נגד מדינות המערב ונגד
העולם הערבי
עיקרי תמונת המצב
 .1דאעש פועל להרחבת השפעתו להתארגנויות ג'האדיסטיות במזרח התיכון וברחבי העולם תוך
"תחרות" עם הנהגת אלקאעדה בראשות אימן אלט'ואהרי .הצלחתו העיקרית בעולם הערבי מסתמנת
בשיתוף הפעולה בינו לבין ארגון הטרור הג'האדיסטי אנצאר בית אלמקדס ,הפועל במצרים ,אשר
נשבע אמונים לאבו בכר אלבע'דאדי .בנוסף לכך נשבעה אמונים לדאעש התארגנות ג'האדיסטים
בדרנה שבמזרח לוב .כמו כן טוען מנהיג דאעש ,שארגונים ג'האדיסטים בסעודיה ,תימן ואלג'יריה
הצטרפו לשורותיו .52במדינה נוספת ,לבנון ,רכש לעצמו דאעש יכולות מבצעיות ,והוא פועל בה נגד
הממשל המרכזי וחזבאללה ממאחזיו שבסוריה .זאת ,בשיתוף פעולה עם ארגונים ג'האדיסטים נוספים
)ובתוכם ג'בהת אלנצרה( .במדינות מזרח תיכוניות נוספות )ירדן למשל( זכה דאעש לגילוי תמיכה ,שלא
התבטאו עד כה בקשר עימו או בשבועת אמונים למנהיגו.

מפה מתוך סרטון ,שהופץ ע"י דאעש ובו סימון המחוזות ,אשר דאעש טוען ,כי נשבעו אמונים לאבו בכר אלבע'דאדי:
אלג'יריה ,לוב ,סיני ,תימן וסעודיה ) 17 ,reblop.comבנובמבר .(2014

 .2הגברת כוחו של דאעש במדינות ערביות ,ובמיוחד כאלו הגובלות בישראל ,טומנת בחובה סיכוני
טרור גם כלפי ישראל )הגם שהעדיפות של הג'האדיסטים נתונה עתה למערכה נגד האויב או האויבים
מבית( .איום מוחשי ,בהקשר לכך ,מהווה הארגון המצרי אנצאר בית אלמקדס ,שנשבע אמונים
לדאעש ,אשר בעבר שילב פיגועים נגד ישראל יחד עם מערכת הטרור שהוא מנהל נגד המשטר
המצרי )למשל ,ירי רקטות על אילת ,תקיפות לאורך הגבול הישראלי-מצרי(.

 52בקלטת שמע ,שפרסם אבו בכר אלבע'דאדי ביוטיוב ב 15-בנובמבר  2014הוא הכריז על התפשטות המדינה האסלאמית
לסעודיה ,תימן ,מצרים ,לוב ,אלג'יריה .לדבריו בוטלו שמות הארגונים הג'האדיסטים המקומיים ובמקומם הוקמו מחוזות חדשים
של המדינה האסלאמית ומונו להם ראשי מחוזות .במצרים ובמזרח לוב יש הוכחות ,כי הדבר בוצע הלכה למעשה.
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 .3במדינות המערב עלולים "בוגרי סוריה" ,ששרתו בדאעש לבצע פיגועים ביוזמתם דוגמת הפיגוע נגד
המוזיאון היהודי בבריסל .סוג נוסף של פעולות טרור עלולות להיות כאלו ,שתתבצענה ע"י תומכי
דאעש ברחבי העולם בהשראת דאעש .אך ללא סיוע ואכוונה מצידו .זאת כתגובה לקריאותיו
הפומביות להרוג אזרחים מערביים )ראו בהמשך( .פעולות כאלה עלולות להתבצע ע"י "בוגרי סוריה"
השבים למדינות האם שלהם ,ביוזמת פעילים ג'האדיסטים מקומיים או התארגנויות ג'האדיסטיות
מקומיות .יתכן ושני פיגועי דריסה וירי ,שבוצעו בקנדה ,פיגוע עריפת ראשים ,שסוכל באוסטרליה
ותקיפות או סיכולי תקיפות במדינות מערביות נוספות ,שייכים לקטגוריה זאת של פעולות טרור.
 .4להערכתנו ,בשלב זה ,ביצוע פיגועים בחו"ל אינו עומד בראש סדר העדיפויות האסטרטגי של
דאעש ,שכן הארגון שרוי עתה בעיצומה של מערכה נרחבת להרחבת שטחי שליטתו והשפעתו בעיראק
ובסוריה ובו בזמן הוא נתון להתקפה מצד ארה"ב ובעלות בריתה .בו אולם המשך התקיפות עלול
לדרבן את דאעש ליזום פעולות טרור ספוראדיות נגד יעדים מערביים או ישראליים\יהודיים מחוץ
לעיראק ולסוריה כנקמה על ההתקפות האוויריות נגדו או למטרות הרתעה.

הרקע ההיסטורי" :ייצוא" הטרור מעיראק בתקופת אבו
מצעב אלזרקאוי ויורשיו
 .5שורשי "ייצוא" הטרור והחתרנות אל מחוץ לגבולות עיראק מצויים בתקופת ארגונו של אבו מצעב
אלזרקאוי ,אשר באוקטובר  2004הצטרף לארגון אלקאעדה .תפישתו של אלזרקאוי ,האב המייסד של
שלוחת אלקאעדה בעיראק ,הייתה ,כי פעילותו חייבת להתמקד בעיראק" ,ארץ הג'האד" החדשה,
המהווה תחליף לבסיס באפגניסטאן ,שאבד בעקבות ההתקפות האמריקאיות ונפילת הטליבאן.53
למרות זאת ביצע אלזרקאוי פעולות טרור ספוראדיות גם מחוץ לגבולותיה של עיראק אך כמאמץ
משני ,לקידומו הושקעו משאבים מוגבלים.
 .6בין פעולות הטרור ,שבוצעו ע"י אלזרקאוי לפני ואחרי הפלישה האמריקאית לעיראק ,היו :התנקשות
בלורן פולי ,איש הסוכנות האמריקאית לסיוע בעמאן ,באוקטובר  ;2002פיגועים ,שסוכלו בגרמניה
בשנת  ;2003הפעלת רשתות טרור בתורכיה ובקווקז; ניסיון פיגוע הרג באמצעות מחבלים מתאבדים
בירדן ,באפריל  ;542004ביצוע שלושה פיגועי טרור בו זמנית בתי מלון גדולים בעמאן בהם נהרגו 67
אנשים וכמאתיים נפצעו ) 9בנובמבר .(2005
 .7גם בימי יורשו של אלזרקאוי ,אבו חמזה אלמהאג'ר ,הייתה שלוחת אלקאעדה בעיראק מעורבת
בשיגור מחבלים מתאבדים ומכוניות תופת אל מחוץ לעיראק .אולם גם בתקופתו לא תפסה פעילות
זאת מקום מרכזי בסדר העדיפויות של הארגון ,שהתמקד באופן ברור בלחימה בעיראק נגד
ארה"ב ובעלות בריתה.

 53יורם שוויצר ושרי גולדשטיין פרבר ,עמ' .66
54שם.
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תופעת המתנדבים הזרים בשורות דאעש
מאפיינים כלליים
 .8דאעש ושאר הארגונים הג'האדיסטים מייחסים חשיבות רבה להצטרפות מתנדבים זרים
לשורותיהם ,תופעה שיש לה שורשים אסלאמים עמוקים .זאת ,בשל הצורך הדוחק לתגבר שורותיהם
בפעילים מבחוץ )מורשת ארגון אלקאעדה( והן בשל נימוקים עקרוניים .אבו מחמד אלג'ולאני ,מנהיג
ג'בהת אלנצרה ,הארגון המתחרה לדאעש ,הסביר לאחרונה את החשיבות העקרונית שבכך" :אנו
סבורים שבקבוצה הג'האדיסטית חייב להיות הלוחם המהגר

55

)קרי ,הלוחם הזר( .הוא ]זה[ המוסיף

לה את המימד של האומה ומרחיק ממנה את המימד ]המקומי[ של הארץ ואזור הלחימה .זה עיקרון
חשוב ,עיקרון סוני ,שיש לשמור עליו) "...אלמנארה אלביצ'אא' 4 ,בנובמבר  .(2014דבריו אלו של
אלג'ולאני משקפים גם את תפיסת דאעש לגבי הלוחמים הזרים.
 .9במתנדבים הזרים הללו טמונות סכנות פוטנציאליות למדינות האם שלהם ,שכן הם "נשאים"
של טרור וחתרנות .פעילים אלו ,אם שרדו את הלחימה בסוריה ובעיראק ,שבים למדינות האם שלהם
כשהם בעלי ניסיון צבאי ואינדוקטרינציה ג'האדיסטית .חלקם לפחות שואפים להמשיך את הג'האד נגד
המשטרים והחברות במדינות האם שלהם ,בין אם מתוך מניעים אידיאולוגיים ובין אם כדי לסייע
לארגוני הג'האד העולמי הנאבקים נגד ארה"ב והמערב.

עידוד פעילים זרים להצטרף לג'האד :סרטון הסברה ,שהפיק ארגון דאעש בערבית ובגרמנית שכותרתו" :הבה ונצא
לג'האד" .הסרטון הופץ ע"י מרכז אלחיאת לתקשורת של דאעש )מרכז אלחיאת לתקשורת 16 ,ביוני .(2014

 .10הסיכון הפוטנציאלי הטמון בשיבתם של "בוגרי" סוריה ועיראק למדינות האם שלהם הומחש היטב
בפיגוע הירי במוזיאון היהודי בבריסל )מאי  .(2014פיגוע זה בוצע ע"י פעיל צרפתי ,אשר לחם
בשורות דאעש בסוריה ,כנראה כיוזמה עצמאית ללא אכוונה מבחוץ .דוגמה נוספת הינה חשיפת
 55המהגרים )אלמהאג'רין( – כינוי לקומץ המאמינים המוסלמים הראשונים תומכי הנביא מחמד ,שהיגרו יחד עימו ממכה
לאלמדינה והיוו את הגרעין הראשון של האומה האסלאמית .הלוחמים הזרים בסוריה ובעיראק מוצגים כמוסלמים הראשונים,
שפרצו את הדרך להתפשטות האסלאם.
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פעילים מזוהי דאעש באוסטרליה ,שתכננו לבצע עריפת ראשים באופן אקראי של עוברי אורח בסידני
)ראו להלן( .שני אירועים אלו – שאינם קשורים זה לזה – המחישו את הצורך לייעל את המאבק
בסיכוני הטרור הנובעים מ"בוגרי סוריה".
 .11מדינות המערב ערות לסיכונים הללו והן כבר החלו לנקוט פעולות בתחום המודיעיני והסיכולי
ולבצע ומהלכי חקיקה מתבקשים ,כדי לשפר את הפיקוח על הפעילים היוצאים לסוריה ולעיראק ועל
אלו השבים .כמו כן נעשה מאמץ לשפר את שיתוף הפעולה הבינלאומי כדי להתגבר על הקשיים
הכרוכים במעקב אחר המתנדבים הזרים .פעילות זאת ,שקיבלה לגיטימציה ממועצת הביטחון ,צפויה
להימשך ולהתגבר לנוכח המערכה נגד דאעש עליה הכריזה ארה"ב.
 .12בעקבות מאמצי הסיכול והמנע של מדינות המערב נקט גם דאעש שורה של צעדי ביטחון בכל
הנוגע להתגייסות הפעילים הזרים לשורותיו .בידיעה ,שמקורה במנהיגים אסלאמיים בלונדון נמסר,
כי דאעש פרסם הוראות חדשות למגויסים המערביים המעוניינים להצטרף לשורותיו .ההוראות כללו
דרישה להשיג המלצה לפחות משיח' אחד ,המוכר להנהגת דאעש; בהוראות נאמר ,כי בדרכם לסוריה,
על המתנדבים ללבוש ביגוד ]מערבי[ ,שיסתיר את זהותם המוסלמית ולא לקחת עמם ספרי דת; עליהם
להימנע מלספר למשפחותיהם ,כי הם הצטרפו לארגון המדינה האסלאמית אלא רק בעת שהותם
בסוריה ,לאחר שהם עברו את האימון הבסיסי )אלשרק אלאוסט 9 ,בנובמבר .(2014

אומדן מספר הפעילים הזרים בשורות דאעש
 .13מספר הפעילים הזרים הנלחמים בשורות דאעש נאמד על ידינו כיום )עדכני לסוף נובמבר
 (2014בכ ,13,000-מתוך כ 25,000-פעילים .56מתוך המספר הכולל כ 10,000-פעילים הינם,
להערכתנו ,מהעולם הערבי\מוסלמי וכ 3,000-ממדינות המערב .בנוסף לכך כמה אלפי פעילים כבר
חזרו למדינות האם שלהם.
 .14מספר הפעילים הזרים בשורות דאעש גדל באופן משמעותי במהלך שנת  ,2014מאז הצלחותיו
הצבאיות בעיראק וההכרזה על הקמת מדינת הח'ליפות .במחצית הראשונה של  2014נאמד על ידינו
מספר הפעילים הזרים בכ ,8,000-7,000-מהם למעלה מ 5,000-מהעולם הערבי\מוסלמי 57ולמעלה מ-
 2,000ממדינות המערב .מספר הפעילים הזרים גדל איפא כמעט פי שניים בתקופה קצרה יחסית.
 .15סוכנות הביון האמריקאית ,ה ,CIA -סבורה ,כי יותר מ 15,000-לוחמים זרים מ 80-מדינות יצאו
לסוריה להצטרף לשורות דאעש .לפחות  2,000מהם הינם ממדינות המערב )12 ,@DenverNicks
בספטמבר  .(2014מחלקת המדינה האמריקאית מסרה ,כי ידוע לה על עשרות ) (dozensאזרחים
 56אבו מחמד אלג'ולאני ,מנהיג ג'בהת אלנצרה ,שלוחת אלקאעדה בסוריה ,התייחס לאחרונה ליחס בארגונו שבין המתנדבים
הזרים ללוחמים המקומיים .לדבריו לפני שהתגלתה המחלוקת בין ג'בהת אלנצרה לדאעש שרתו בארגונו כ 70%-זרים
)מהגרים ,בלשונו( .לאחר המחלוקת פחת מספרם של הזרים .כיום כ 40%-מהבכירים בארגונו הינם זרים .לדבריו הזרים
מהווים  30%עד  35%מהחיילים מן השורה )ראיון קולי מוקלט של אבו מחמד אלג'ולאני לגוף ההסברה של ג'בהת אלנצרה
אלמנארה אל ביצ'אא' 4 ,בנובמבר .(2014
 57מידע על המתנדבים מהעולם הערבי ראו עבודת מחקר של מרכז המידע למודיעין ולטרור מה 13-במאי " :2014תופעת
המתנדבים הזרים מהעולם הערבי ,הלוחמים נגד המשטר הסורי ,רובם בשורות ארגונים המזוהים עם אלקאעדה והג'האד
העולמי" .זוהי עבודת המשך למחקרים של מרכז המידע על מתנדבים ממדינות אסיה )אפריל  (2014וממדינות המערב )ינואר
.(2014
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אמריקאים הלוחמים בשורות דאעש ,מתוך למעלה ממאה אזרחים אמריקאים ,שניסו להצטרף
לארגוני המורדים בסוריה .נשיא אובאמה ארה"ב בנאומו במועצת הביטחון ) 24בספטמבר (2014
חזר על נתונים הללו באומרו ,כי סוכנויות המודיעין האמריקאיות מעריכות ,כי למעלה מ15,000-
לוחמים זרים ,מלמעלה מ 80-מדינות ,יצאו לסוריה בשנים האחרונות .רבים מהם הצטרפו לארגונים
כגון ג'בהת אלנצרה ודאעש.
 .16לא ברורה לנו התפלגות המתנדבים הזרים בין דאעש לג'בהת אלנצרה .התרשמותנו היא ,שבשנה
האחרונה מנקז אליו דאעש את מרבית המתנדבים הזרים ,הנשבעים אמונים לאבו בכר
אלבע'דאדי .חלקם הינם מתנדבים חדשים וחלקם פעילים ,אשר ערקו משורות ג'בהת אלנצרה או
ארגונים אחרים והצטרפו לדאעש .נראה לנו ,כי ביסוד ההצטרפות הגוברת של המתנדבים הזרים
לדאעש עומדים הצלחותיו הצבאיות ,המשאבים הרבים )הכספיים והצבאיים( העומדים לרשותו
המשיכה האידיאולוגית שיש לעמדותיו הקיצוניות ,הקסם ,שבהקמת מדינת הח'ליפות ,האסלאמית
מחדש והיותו הארגון הג'האדיסטי המרכזי הניצב מול ארה"ב ,המערב והמשטרים הערביים
ה"כופרים".

צרפת ובריטניה :המובילות בקרב מדינות המערב במספר
המתנדבים הזרים
 .17מספר הפעילים ממדינות המערב נאמד על ידינו כיום בכ 3,000-איש .מוצאם של קרוב למחציתם
מצרפת ומבריטניה ,שתי המדינות המובילות בקרב מדינות המערב בהצטרפות לדאעש ולארגונים
נוספים המזוהים עם הג'האד העולמי.
 .18שר הפנים הצרפתי ברנרד סאזנוב ) (Bernard Cazeneuveדיווח ,כי כ 930-אזרחים צרפתיים
לוחמים בשורות דאעש בסוריה ובעיראק או מתכוונים להצטרף לארגון .במספר זה נכללות שישים
נשים .כמו כן נהרגו  36צרפתים במהלך פעילותם במסגרת דאעש .שלטונות צרפת מנעו לפחות
משבעים אנשים לעזוב את צרפת ולהצטרף לדאעש בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל ) TV Press
 ,Iranהמצטט ראיון של שר הפנים לשבועון  14 ,Le Journal de Dimancheבספטמבר  .(2014ראש
ממשלת בריטניה דיווח ,כי מבריטניה הגיעו  500פעילים לסוריה ולעיראק )נאום ראש ממשלת
בריטניה דיוויד קמרון בפני העצרת הכללית של האו"מ 24 ,בספטמבר  ,2014אתר משה"ח הבריטי(.
 .19רנדי בלייק ) ,(Randy Blakeיועץ אסטרטגי בכיר במשרד מנהל המודיעין הלאומי )(DNI
בארה"ב ,התייחס לתופעת המתנדבים הזרים הנוהרים לסוריה .בכנס בינלאומי של קציני משטרה
) ,(IACPשנערך באורלנדו שבארה"ב ,הוא העריך את מספרם של הלוחמים הזרים ב.16,000-
מלמעלה מ 80-מדינות .לדבריו ,כ 2,000-לוחמים זרים מוצאם ממדינות המערב .במספר זה נכללים
לפחות  500פעילים מבריטניה 700 ,מצרפת 400 ,מגרמניה ויותר ממאה אמריקאים ,אשר יצאו או
ניסו לצאת לסוריה ) 29 ,NBCNEWS.COMבאוקטובר .(2014
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 .20מספר המצטרפים לדאעש ולג'בהת אלנצרה מצרפת ומבריטניה גבוה באופן משמעותי ממספרם
בתחילת  .2014הגידול במספרם נובע מהישגי דאעש ועליית האטרקטיביות שלו והוא עשוי להיות
אינדיקציה לתמיכה בדאעש ובג'האד העולמי בקרב הקהילות המוסלמיות המקומיות .הדבר מציב
סיכוני טרור וחתרנות בפני שתי המדינות הללו ,שהן "שותפות-מפתח" במערכה האמריקאית נגד
דאעש.

המתנדבים הזרים

בעיראק58

 .21על-פי החוקר אהרון זלין ,העוקב אחר תופעת המתנדבים הזרים ,הגיעו הלוחמים הזרים לעיראק
בשני גלים עיקריים:
א" .הגל הראשון" ,הגיע בעקבות כניסת ארה"ב לעיראק ) ,(2003כלל  5,000-4,000פעילים זרים
)רובם סעודיים ,לוביים וסוריים( .רבים מהפעילים הללו נהרגו עד  2008ע"י הכוחות האמריקאיים
והעיראקיים .מאז שנת  2008ועד  ,2013עבר ארגון המדינה האסלאמית בעיראק תהליך של
"עיראקיזציה" .זאת משום שהארגון סבר ,כי העיראקים רואים בו "ישות זרה" בשל העובדה
שרבים ממפקדיו הגיעו ממדינות אחרות .כפועל יוצא מכך מספר הפעילים הזרים ,שלחמו בשורות
המדינה האסלאמית בעיראק פחת מאוד.
ב .בשנת  2014החל "הגל השני" של הגעת המתנדבים לעיראק בעקבות הישגיו הצבאיים של
דאעש והתבססותו בעיראק ובסוריה .זאת ועוד ,הגבול בין עיראק לסוריה חדל בהדרגה להתקיים
בפועל ומעבר פעילים זרים בין שתי המדינות הפך לקל ולנוח .הפילוג בין דאעש לג'בהת
אלנצרה הגביר את תופעת עריקת הפעילים הזרים מג'בהת אלנצרה לדאעש ,שהבולט שבהם
היה אבו עמר הצ'צ'ני )כפי שתואר לעיל( .בנוסף לכך ,שחרור יותר מ 500-אסירים מכלא אבו
ע'ריב ומבתי כלא נוספים של המשטר העיראקי סייע לדאעש להגדיל את מספר לוחמיו ,רבים
מהם פעילים זרים המיומנים בלחימה.
 .22במסגרת מחקר המתנדבים הזרים ניתח אהרון זלין  201מודעות אבל ,שפרסם דאעש אודות
לוחמים זרים ,שנהרגו בעיראק )מרביתם לאחר אפריל  .(2013על-פי ההודעות מרבית ההרוגים
הזרים היו ממדינות ערב עם ייצוג גדול לתוניסיה ,סעודיה ,מרוקו ,סוריה ולוב .הרוגים בודדים היו גם
ממדינות הבלקן ,קווקז ,מרכז אסיה ,קרן אפריקה ,צפון אמריקה ומערב אירופה .במודעות האבל
הופיעו שמונה פעילים ממדינות המערב מהם :שלושה מדנמרק ,שלושה מצרפת ,אחד מקנדה ואחד
מנורווגיה .מרבית הזרים נהרגו במחוזות אלאנבאר ) ,(56דיאלא ) (41והאזורים שמצפון לבגדאד
) .(51ניתן להניח ,כי לוחמים זרים נוספים נהרגו במהלך מתקפת דאעש במחוז נינוא שבצפון עיראק
בקיץ .2014

הפעלת מתנדבים לביצוע פיגועי התאבדות
 .23דאעש נוהג להפעיל מתנדבים זרים ,ערבים\מוסלמים ומערביים ,לביצוע פיגועי התאבדות בסוריה
ובעיראק ,המהווים דפוס פעולה בו מתמחה דאעש .הפעלת הזרים מקורה בלהט האידיאולוגי של
 58תת-הפרק על המתנדבים הזרים בעיראק מבוסס על הניתוח והנתונים של החוקר אהרון זלין ),washingtoninstitute.org
 12ביוני (2014
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חלקם ההופך אותם למועמדים מתאימים לפיגועי ההתאבדות .לצד זאת מפעיל דאעש גם מחבלים
מתאבדים מקומיים ,עיראקים וסוריים.
 .24דוגמא להפעלת מתנדבים מערביים בסוריה ע"י דאעש בפיגועי התאבדות ,ניתן למצוא במהדורה
השנייה של הבולטין של דאעש בשפה האנגלית )" .((ISN) "The Islamic State Newsבמהדורה
זאת ,שפורסמה ב 5-ביוני  ,2014הופיעו צילומים של שני מחבלים מתאבדים ,אשר ביצעו פיגועים
בחמה ובחומס :פעיל גרמני שכינויו עת'מאן אלאלמאני )עת'מאן הגרמני( ,שביצע פיגוע בכפר
אלכעפאת ) ;(Al-kaafatופעיל צרפתי ,שכינויו ניקולס בונס )) (Nicolas Bonsשבעבר הופיע בסרטון
וידאו בכינוי אבו עבד אלרחמן( ,אשר נלווה לאחיו הצעיר ,שנהרג בסוריה ב) 2013-ממר"י 21 ,ביוני
.59(2014

ניקולס בונס )מימין( ואחיו הצעיר ,שני צרפתים שהתאסלמו ומצאו מותם בסוריה ,אחד מהם בפיגוע התאבדות
)ממר"י 21 ,ביוני .(2014

 .25ובאשר לעיראק:
א .ב 6-במרץ  2014פרסם דאעש פרטים על שלושים מחבלים מתאבדים ,שביצעו פיגועי
התאבדות באזור הבירה בגדאד .הפיגועים הללו בוצעו בין ה 11-בספטמבר  2013לבין ה6-
במרץ  .2014בפיגועים הללו השתתפו גם פעילים זרים :שבעה מחבלים מתאבדים היו ממוצא
מרוקאי )הם כונו "אלמע'רבי"( ,שלושה ממוצא מצרי ,אחד אוזבקי ואחד מפקיסטאן או
מאפגניסטאן )הוא כונה אלח'ראסאני(.
ב .ב 12-באפריל  2014פרסם דאעש בטוויטר פרטים על  26מחבלים מתאבדים מהם 24
זרים ,שביצעו פיגועי התאבדות במחוז דיאלא שבעיראק .הפיגועים בוצעו בין ספטמבר 2012
למרץ  .2014מרבית המחבלים )עשרה( מוצאם מתוניסיה )הם כונו "אלתוניסי"( וכמה מהם

 59על הפעלת מחבלים מתאבדים בסוריה לשם ביצוע פיגועי התאבדות ראו פרסום מרכז המידע מה 11-בפברואר :2014
"הפעלת מחבלים מתאבדים ,דפוס פעולה מוביל במאבק של ג'בהת אלנצרה והמדינה האסלאמית בעיראק ואלשאם נגד
המשטר הסורי ונגד חזבאללה בלבנון".
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מסעודיה .כמו כן היו ביניהם מרוקאי ,איראני ,טג'יקי ,צ'צ'ני ופעיל מדנמרק .מוצאם של שניים
נוספים אינו ידוע ).(Longwarjournal.org

מחבלים מתאבדים ,שנהרגו בעיראק

מחבל מתאבד מדנמרק ,המכונה פאתח הדני ,שנהרג בעיראק )(hanein.info

המחבל המתאבד פאתח הדני )מימין( ,שנהרג בעיראק ,בחברת שני פעילי דאעש )(hanein.info
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עבד אלראוף אלסעדאוי ,המכונה אבו דג'אנה התוניסאי ,ביצע ב 7-במרץ  2012פיגוע התאבדות בבגדאד ,בשכונת
מדינת אלצדר השיעית )(tanitpress.net

אבו אבראהים אלמצרי ,ביצע פיגוע התאבדות נגד הצבא העיראקי באלחאמצ'יה ,שבמחוז אלאנבאר,
ב 4-במאי (longwarjournal.org) 2014

 .26מעצר פעיל צרפתי שנשלח ע"י דאעש לבצע פיגוע התאבדות בלבנון :פאיז יוסף בשראן ,פעיל
צרפתי בן  .24מחקירתו עלה ,כי הוא יצר קשר עם גורם ג'האדיסטי באמצעות הפייסבוק ובעקבות
המלצתו יצא לתורכיה דרך גרמניה .בסוריה הוא הצטרף לדאעש ועבר אימונים ושיעורי דת במשך
עשרים ימים .הוא שוגר ע"י דאעש לבירות כשהוא מצויד בחגורת נפץ במטרה לבצע פיגוע התאבדות
במקום ציבורי נגד שיעים בפרבר הדרומי של בירות .בעת שהותו בבירות פשטו כוחות הביטחון
הלבנונים על המלון בו התגורר ועצרו אותו )סוכנות הידיעות הצרפתית 7 ,בנובמבר .(2014
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הסיכונים הנובעים מהמתנדבים הזרים :הפיגוע במוזיאון היהודי
בבריסל כמקרה מבחן
 .27ב 24-במאי  2014בוצע פיגוע ירי במוזיאון היהודי בבריסל .הפיגוע בוצע ע"י מחבל צרפתי ,שלחם
בסוריה בשורות דאעש .בפיגוע זה ,בו נהרגו ארבעה בני אדם ,ניתן להערכתנו לראות מקרה ראשון
מסוגו ,הממחיש את סיכוני הטרור הנשקפים משיבתם של "בוגרי סוריה" ג'האדיסטים למדינות
המערב בכלל ,ולצרפת בפרט )צרפת היא המובילה במספר המתנדבים הזרים( .להערכתנו,
המדובר ביוזמה עצמאית של מבצע הפיגוע ,ייתכן בסיוע גורמים ג'האדיסטים אירופאים נוספים ,אך
ללא אכוונה מבחוץ של דאעש.
 .28החשוד בפיגוע ,מהדי נמוש ,הינו צרפתי מוסלמי ,בן למשפחה ממוצא אלג'ירי ,שגדל בעיר
תעשייתית ענייה בצפון מזרח צרפת ) ,(ROUBAIXבעל עבר פלילי .המחבל הצטרף לדאעש בסוריה
בינואר ) 2013במסגרת הגל הראשון של מתנדבים צרפתים ,שיצאו לסוריה( ולאחר כמה חודשים חזר
לצרפת דרך גרמניה .ברשותו נמצאו ,בין השאר ,אמצעי לחימה ,ששימשו לביצוע הפיגוע ,ופיסת בד
עליה סמל דאעש .דמותו תואמת בכללותה את פרופיל המתנדבים מצרפת בפרט ומאירופה בכלל,
המצטרפים לשורות הארגונים הג'האדיסטים בסוריה ובעיראק  .60ניקולא אנה ,עיתונאי צרפתי,
שהוחזק כבן ערובה בידי דאעש בסוריה ושוחרר ,מסר ,כי הוחזק תקופה מסוימת יחד עם חטופים
מערביים ובתוכם שני העיתונאים האמריקאים ,שהוצאו להורג .לדבריו מהדי נמוש היה אחד משוביו
והוא עבר בסוריה עינויים מידיו של נמוש.

מהדי נמוש :צרפתי מוסלמי ,שלחם בסוריה בשורות דאעש ,החשוד כמי שביצע את הירי במוזיאון היהודי בבריסל
)(Twitter/@G_deLinares
 60פרוט ראו פרסום מרכז המידע מה 10-ביוני " :2014המחבל החשוד בביצוע פיגוע הירי במוזיאון היהודי בבריסל זוהה
כצרפתי מוסלמי" בוגר הלחימה בסוריה".
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פעילות דאעש בלבנון
כללי
 .29דאעש החל להתבסס בלבנון בשנת  2013בקרב קבוצות אוכלוסייה סוניות ,העוינות את
חזבאללה ואת ממשל לבנון .מוקדי התמיכה בו )ובשאר ארגוני הג'האד העולמי( הינם העיירה הסונית
ערסאל ,שמצפון לבעל בכ .כמו כן זוכים הארגונים הג'האדיסטים לתמיכה בעיר הצפונית טריפולי
ובמחוז עכאר ,שבצפון לבנון )הגובל בסוריה(.
 .30לבנון הינה מקרה ייחודי בעולם הערבי ,שכן בניגוד למדינות ערביות אחרות ,דאעש וג'בהת
אלנצרה )המשתפות בניהן פעולה( הצליחו לרכוש לעצמם יכולות מבצעיות ,שבאו לידי ביטוי בביצוע
פיגועי התאבדות נגד חזבאללה .בנוסף לכך דאעש וג'בהת אלנצרה תומכות בפעילים מקומיים
המנהלים לחימה מתמשכת נגד צבא לבנון וחזבאללה בבקעת הלבנון ולאחרונה גם בטריפולי.
פעילותם בלבנון נועדה לא רק להעמיק את אחיזתו של הג'האד העולמי בארץ זאת אלא גם להחליש
את חזבאללה ,הנלחם נגד ארגוני הג'האד העולמי בסוריה )בסיוע ואכוונה של איראן(.
 .31בשלב זה עסוקים הארגונים הג'האדיסטים בלבנון בלחימה נגד חזבאללה וצבא לבנון .בעתיד,
לכשיתבססו ,הם עלולים ,להערכתנו ,לנסות וליזום פיגועי טרור גם נגד ישראל דרך דרום לבנון )ירי
רקטות ,החדרת חוליות טרור לישראל(.

הלחימה בבקעת הלבנון
 .32ערסאל ,שמצפון מזרח לבעל בכ ,הינה מוקד הכוח של הארגונים הג'האדיסטים בלבנון .זוהי
עיירה מוסלמית סונית ,שמנתה כ 40,000-תושבים לפני מלחמת האזרחים הסורית .היא קלטה
במהלך מלחמת האזרחים פליטים סורים רבים ,שמספרם נאמד ב 80,000-איש )אתר החדשות ,Now
לבנון 17 ,באוגוסט  .(2014במחצית הראשונה של אוגוסט  2014הפכה העיירה ערסאל לשדה קרב
בין צבא לבנון לבין מאות חמושים ,שהגיעו משטח סוריה בעיקר מהעיר חמץ ,מאזור אלקלמון
וממחנות העקורים הסוריים )אלשרק אלאוסט 17 ,באוגוסט  .(2014בקרב החמושים היו פעילי דאעש
ופעילי ארגונים ג'האדיסטים נוספים ,שנתמכו ע"י ארגונים בשטח סוריה .בתום כשבוע של לחימה עזה
הצליח צבא לבנון להחזיר לידיו את השליטה במקום וחלק מהחמושים עזבו את העיירה וחזרו לסוריה.
 .33בקרבות בערסאל נהרגו  44חמושים סורים ו 15-מתושבי המקום .כמו כן נשבו בידי החמושים
עשרות חיילים ואנשי ג'נדרמריה .פעילי דאעש איימו להרוג את החיילים השבויים אם ממשלת לבנון לא
תענה לדרישותיהם לשחרר מספר רב של אסירים .ואכן במהלך חודש ספטמבר  2014הוציא דאעש
להורג חיילים לבנונים ופרסם קלטות ,שתעדו את ההוצאה להורג.
 .34ב 5-בנובמבר  2014מסרו מקורות בעלי נגישות לממשל הלבנוני ,כי בידי הארגונים
הג'האדיסטים מוחזקים  24חטופים 17 :בידי ג'בהת אלנצרה ושבעה בידי דאעש .בידי דאעש
נמצאות גם שתי גופות של חיילים )אלאח'באר 7 ,בנובמבר  .(2014בין הארגונים הג'האדיסטים
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)בהובלת ג'בהת אלנצרה( לבין הממשל הלבנוני מתנהל משא ומתן .דרישתו של דאעש הינה שחרור
 22אסירים אסלאמיסטים הכלואים בלבנון ) 6 ,MTVבנובמבר .(2014
 .35לעיירה ערסאל נגרם בקרבות ,שהתנהלו באוגוסט  ,2014הרס רב .חלק מתושביה עזבו ועקרו
לבירות או למקומות אחרים בבקעת לבנון .שליטת צבא לבנון והממשל הלבנוני בעיירה עדיין רופפת.
עוינות האוכלוסייה הסונית לממשל הלבנוני ולחזבאללה ,קרבתה לסוריה והקשרים ההדוקים בין
הג'האדיסטים משני צידי הגבול – כל אלו מותירים את ערסאל כבעיה ביטחונית וכפוטנציאל לטרור
פנים-לבנוני מצידם של דאעש וארגונים ג'האדיסטים נוספים.
 .36במהלך אוקטובר  2014התחדשו באזור ערסאל ובמוקדים נוספים בבקעת הלבנון התנגשויות
בין צבא לבנון וחזבאללה לביו חמושים מדאעש ,ג'בהת אלנצרה ויתכן גם ארגוני מורדים אחרים .כמו כן
התקיימו בסוף אוקטובר  2014התנגשויות אלימות בין כוחות הביטחון הלבנונים לבין ארגונים
ג'האדיסטים בטריפולי בסוף אוקטובר ובמחוז עכאר .בשלב זה ניתן להעריך ,כי כוחות הביטחון
הלבנונים מתקשים לשים קץ לפעולות האלימות באזורים הללו.

פעילי דאעש בעיירה ערסאל )סרטון יוטיוב 5 ,באוגוסט (2014

101-14

151
פעילי דאעש וג'בהת אלנצרה נלחמים בעיירה ערסאל )ערוץ יוטיוב 6 ,באוגוסט (2014

כוחות צבא לבנון בדרכם לעיירה ערסאל )ערוץ יוטיוב4 ,באוגוסט (2014

ירי רקטות של דאעש לעבר בקעת הלבנון

פגועי התאבדות בבירות
 .37במישור האופרטיבי הצליח דאעש לבצע בשנת  2014שני פיגועי התאבדות בבירות ,אשר הוא
לקח עליהם אחריות .61פיגוע ההתאבדות הראשון בוצע בפרבר הדרומי השיעי בסמוך לכמה מוסדות
מרכזיים של חזבאללה ) 2בינואר  .(2014הפיגוע השני היה פיגוע הרג ,שהשתבש בבית מלון Du
 Royבבירות במהלכו נפצעו  11בני אדם ) 25ביוני  .(2014הישגי צבא סוריה וחזבאללה במרחב הרי

 61על-פיגועי התאבדות של ג'בהת אלנצרה ודאעש בלבנון ראו פרסום מרכז המידע 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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קלמון )השתלטותם על העיר יברוד ב 15-ו 16-במרץ  ,(2014ומהלכי הסיכול של חזבאללה ,פגעו
ביכולות דאעש וארגונים ג'האדיסטים נוספים וככל הנראה שיבשו כוונותיהם לבצע פעולות טרור נוספות
בלבנון .62עם זאת ,המערכה בהרי קלמון עדיין לא הסתיימה ופוטנציאל "ייצוא" הטרור הג'האדיסטי
ללבנון ,ובכלל זה גם של דאעש ,עדיין שריר וקיים.

שיתוף פעולה של דאעש עם ארגון אנצאר בית אלמקדס
במצרים
כללי
 .38במהלך חודש אוקטובר ותחילת נובמבר  2014הביע דאעש תמיכה מפורשת בארגון הג'האדיסטי
המצרי אנצאר בית אלמקדס )תומכי ירושלים( העומד בראש מערכת הטרור המתנהלת נגד המשטר
המצרי )פיגוע הטרור הבולט ארע ב 24-באוקטובר  2014בכרם אלקואדיס ,שליד שיח' זויד בצפון מזרח
סיני ,בו נהרג  33חיילים מצרים( .במסגרת זאת פרסם דאעש שורה של "עצות" אסטרטגיות
ואופרטיביות לארגון אנצאר בית אלמקדס ולפעילים הג'האדיסטים במצרים בהן עודד אותם
להסלים את מתקפת הטרור נגד המשטר המצרי ולהעבירה ללב קהיר.
 .39ארגון אנצאר בית אלמקדס פרסם ב 10-בנובמבר  2014הודעה בה נשבע אמונים למנהיג דאעש
אבו בכר אלבע'דאדי והודיע על הצטרפותו למדינה האלסאמית שבראשותו .63שלושה ימים לאחר מכן
הודיע אנצאר בית אלמקדס על הפיכתו למחוז סיני )ולאית סיני( של המדינה האסלאמית.

 62ראו פרסום מרכז המידע מה 13-באפריל " :2014מעורבות חזבאללה במלחמת האזרחים בסוריה :כיבושה של העיר יברוד
נתפס ע"י חזבאללה כהישג ביטחוני ומורלי ,הצפוי להקשות על מבצעי הפיגועים נגדו ,וזאת במחיר נמוך יחסית של אבידות".
 63ראו לקט מידע מה 11-בנובמבר " :2014תמיכה פומבית של דאעש בארגון המצרי אנצאר בית אלמקדס תמך עידודו להסלים
את מערכה הטרור נגד המשטר המצרי."...
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 .40התמיכה הפומבית הנחרצת של דאעש באנצאר בית אלמקדס ושבועת האמונים של אנצאר בית
אלמקדס למנהיג דאעש מעידים על תחילתו של שלב חדש בהידוק שיתוף הפעולה ביניהם .ברקע
עומדת ,להערכתנו ,ציפייה של שני הארגונים לצאת נשכרים מהעמקת שיתוף הפעולה ביניהם:
א .בראיית דאעש ,שבועת האמונים של אנצאר בית אלמקדס מהווה הצלחה מרשימה משום,
שהיא מסמלת חריגה ,ראשונה מסוגה ,של השפעתו מעבר לגבולות עיראק וסוריה אל מדינה
מרכזית במזרח התיכון .הדבר עשוי להגביר את יוקרתו של מנהיג דאעש ,הח'ליף אבו בכר
אלבע'דאדי ולחזק את מעמדו מול הנהגת אלקאעדה )שסילקה אותו משורותיה( ומול יריביו
בעיראק ובסוריה ובכלל זה ג'בהת אלנצרה .שיתוף פעולה עם אנצאר בית אלמקדס עלול גם
לעודד ארגונים ג'האדיסטים נוספים במזרח התיכון ומחוצה לו )למשל ,בלוב( לנקוט עמדה
במחלוקת המפלגת את המחנה הג'האדיסטי ,ולהצטרף לשורות דאעש.
ב .בראיית אנצאר בית אלמקדס עשוי שיתוף הפעולה עם דאעש להבטיח לו משענת תומכת
חיצונית ,במערכת הטרור ,שהוא מנהל נגד המשטר המצרי .העדפת דאעש על פני הנהגת
אלקאעדה מקורה ,להערכתנו ,בדימוי של דאעש כארגון מנצח הנהנה מיכולות צבאיות
ופיננסיות משופרות ,ומכוח משיכה רב בקרב הג'האדיסטים והעומד בחזית הלחימה נגד ארה"ב
והמערב.64

"עצות" אסטרטגיות ואופרטיביות של דאעש לארגון אנצאר בית
אלמקדס
 .41ב 4-בנובמבר  2014פורסמו בפורום דאעש "עצות" אסטרטגיות ואופרטיביות ללוחמי הג'האד
במצרים כיצד לנהל את מסע הטרור נגד המשטר המצרי ,בעיקר תוך הסתמכות על המודל של
עיראק .קו המחשבה ,שהנחה את העצות הללו היה שעל הארגונים הג'האדיסטים להעביר את מרכז
הכובד של מערכת הטרור מחצי האי סיני אל "מרכז קהיר" ואל ערים גדולות נוספות במצרים כדי
"להכאיב" למשטר המצרי ,זאת בין השאר ע"י פגיעה בכלכלה המצרית )תיירות ,תעלת סואץ ,צינורות
גז( .כמו כן מושם דגש רב על קליטת מתנדבים ג'האדיסטים זרים ושילובם בביצוע פיגועים תוך
ניצול המוטיביציה שלהם לבצע פיגועי התאבדות.
 .42להלן עיקרי "העצות" ,שניתנו ע"י פעיל דאעש אבו מצעב אלמקדסי ,אשר יתכן והוא מהווה איש
קשר בין דאעש לבין אנצאר בית אלמקדס ) 4 ,alplatformmedia.comבנובמבר :(2014
א .פגיעה ב"אויב" )המשטר המצרי( בקהיר ובערים הגדולות :יש להעביר את המערכה
ל"מרכז קהיר" ולהעסיק את המשטר שם .זאת כדי ,שחצי האי סיני יהפוך לאזור שהכופרים
)"נוטשי הדת"( אינם יכולים להיכנס אליו ולבסיס אחורי להמשך הג'האד )נגד המשטר
המצרי( .ההודעה קובעת ,כי יש לזכור ,שהמשטר המצרי אינו מושפע הרבה מהרוגיו בסיני ,כפי
שהוא מושפע מהפגיעות בבירה קהיר "ומגופות כלביו המתפזרים בשטחה".
 64בהקשר לכך פורסם באתר החדשות הערבי אלוטן ) 13בנובמבר  ,(2014כי פעיל דאעש המכונה אבו עמר אלמצרי טען,
שהנהגת אלקאעדה איימה על אנצאר בית אלמקדס ,שתפסיק לסייע לו בכסף ובאמצעי לחימה .על-פי אותה ידיעה טען אלמצרי,
כי בקרוב ,לכשיפעל אנצאר בית אלמקדס בקהיר ,יספק דאעש את כל התמיכה הנחוצה ללוחמי הארגון.
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ב .פגיעה במוסדות ובאישי הממשל :יש לבצע פעולות באמצעות משתיקי קול ו"לקצור" חיילים
של האויב )הממשל המצרי( .יש לפגוע במרכזי המחוזות השונים ובמחלקות הביטחון השייכות
למשרד הפנים "במטרה להחליש את האחיזה הביטחונית במדינה" .יש לקחת כדוגמא את
המכות הקשות ,שספג המשטר העיראקי בבגדאד וביתר המחוזות בעיראק .כפועל יוצא
מהפעולות ,שבוצעו נגד מוסדות הממשל העיראקי ,נאסר על אנשי מוסדות הממשל בעיראק לנוע
בכלי הרכב הרשמיים ובלבושם הרשמי.
ג .קליטת מתנדבים זרים )"מהגרים"( :לוחמי הג'האד במצרים חייבים לקלוט פעילים זרים
)"מהגרים"(" ,שכן זירה ג'האדית אינה יכולה להתקדם ללא המהגרים" .הימצאותם תלבה את
הפעולות "בפרט שהם ]המתנדבים הזרים[ מתאפיינים ברצון לבצע פעולות התאבדות"
)אסתשהאד( .יש לנצל את העיתוי הנוכחי בו קל להיכנס למצרים ולקחת בחשבון שבעתיד
כניסתם למצרים תצריך "מאמץ כביר" .על לוחמי הג'האד במצרים לקלוט את הפעילים הזרים,
לפרוס אותם בכל המחוזות ולהפעילם נגד מוסדות הממשל המצרים.
ד .ליבוי מלחמה דתית-עדתית :דאעש קורא ללוחמי הג'האד במצרים לפגוע בנוצרים ובשיעים
)תוך הסתמכות ברורה על מודל עיראק וסוריה( .זאת "מפני שהן עדות ,שאין לתת בהן אמון,
ושלא ניתן להגיע איתן לשום הסכם .הם אינן אלא שלל ,שאללה ייתן בידיכם."...
ה .פגיעה בארגונים הפלסטינים ברצועת עזה :דאעש קורא ללוחמי הג'האד בסיני ,ובפרט
לארגון אנצאר בית אלמקדס לפגוע במשאיות המובילות נשק ,טילים וחומרי נפץ מסיני
לארגונים הפלסטינים ברצועת עזה .זאת משום ש"הנשק הזה פגע במוסלמים יותר מאשר
ביהודים ,שכן תנועת חמאס וממשל חמאס גנבו את הנשק של אחיכם לוחמי הג'האד
בעזה" .65הארגונים הפלסטינים ברצועת עזה "אינם מעניקים ביטחון לחיי התושבים בעזה,
לדתם ולג'האד שלהם ,ושסאגת הבגידות שלהם ...ידועה לכל".
ו .פגיעה בשופטים :לוחמי הג'האד נקראים לפגוע בשופטים מצריים" ,מה גם שאחוז גדול של
השופטים במצרים הם נוצרים" .השופטים הללו נטשו את האסלאם ,שפטו צעירים אסלאמיסטים
רבים וגזרו עליהם עונשי מוות או מאסר עולם".הרג שופטים הוא אחד האמצעים ,שישרתו את
האסירים שלנו הנמצאים בבתי הכלא של העריצים".
ז .פגיעה בכלכלה :לוחמי הג'האד במצרים נקראים לפגוע בכלכלה המצרית "המאפשרת
לממשלה העריצה והנפשעת להילחם באללה ובשליחו" .בנוסף לכך" ,מרבית בעלי ההון ומקבלי
ההחלטות בכלכלה המצרית גם הם נוצרים" .המוקדים בהם יש לפגוע ,על-פי ההודעה ,הינם ענף
התיירות ,צינורות הגז המוזרם לישראל ולמדינות העריצים ]קרי ,ירדן[ ,המוסדות הכלכליים
של הצבא ]המצרי[ ואזורי מסחר בתעלת סואץ .ההודעה שמה דגש מיוחד על פגיעה בתעלת
סואץ שכן ,בכספים ,שהמשטר גובה מהמעבר ,משתמש אלסיסי "כדי להעביר טילים ונשק כדי

 65ההודעה מתייחסת לצעדים התקיפים ,שנקט ממשל חמאס נגד הארגונים הסלפים-ג'האדיסטים ברצועת עזה על רקע האתגר
שהם הציבו לשליטתו.
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להילחם באחינו בסוריה ולתמוך בעריצים כמותו" .כמו כן" :אש הג'האד צריכה להגיע לשארם
אלשיח' ,ודי לזנות ולבידור ,שהתיירים היהודים והזרים טעמו באזור זה".
ח .הריגת האויבים והמרגלים צריכה להתבצע באמצעות שחיטה )קרי ,עריפת ראשים( ולא
ירי .ההודעה קוראת ללוחמי הג'האד לשחוט כל מרגל וכל נציג ,שהוכח ,שהוא חלק ממנגנוני
הביטחון של המדינה ,או שהוא משתף פעולה עם הממסד הצבאי.66

מקומה של ישראל
 .43ב"עצות" האסטרטגיות והאופרטיביות של דאעש לאנצאר בית אלמקדס ישראל אינה מוזכרת,
להערכתנו בשל סדר העדיפויות האסטרטגי של דאעש ,השם את הדגש בלחימה נגד האויבים מבית
)במקרה זה נגד המשטר המצרי( .אולם בנוסח שבועת האמונים של אנצאר בית אלמקדס למנהיג
דאעש ב 10-בנובמבר  .2014המלחמה נגד "היהודים" זוכה למקום בולט והיא מופיעה בפתח
ההודעה" :אחרי עשרות בשנים ...הורה אללה להרים את נס הג'האד בארצנו ,ונתן לנו את הכבוד
להיות החיילים אותם בחר ]אללה[ למלחמה נגד אויבי האומה המרים ביותר – היהודים .אנו פגענו
בהם קשות בפשיטות רבות כגון אם אלרשרש )אילת( ]ופשיטות[ אחרות ...חרבותינו עדיין שלופות
נגדם ,עד שאללה יכריע" .נוסח זה מצביע להערכתנו על כוונת אנצאר בית אלמקדס לשלב פיגועים
נגד ישראל במערכה ,שהוא מנהל נגד המשטר המצרי ,הגם שהמשטר המצרי נותר בראש סולם
העדיפויות.

שינוי שמו של ארגון תומכי ירושלים ונטילות אחריות לפיגועים תחת
השם החדש.
 .44ב 13-בנובמבר  2014שינה ארגון אנצאר בית אלמקדס )תומכי ירושלים( את שמו ל"מחוז סיני
)ולאית סיני( של המדינה האסלאמית" ,כמקובל בחלוקה הגאוגרפית-מנהלית של דאעש )"המדינה
האסלאמית" או "מדינת הח'ליפות" מחולקת למחוזות ,ולאיאת( .משמעות הדבר היא ,שחצי האי סיני
הפך פורמאלית למחוז ,הראשון מחוץ לעיראק ולסוריה ,במדינת הח'ליפות ,שהקים דאעש.
 .45ב 14-בנובמבר  ,2014יום לאחר שינוי שמו ,פירסם מחוז סיני ,סרטון ובו קבלת אחריות על
הפיגוע ב 24-באוקטובר  2014בכרם אלקואדיס ,שליד שיח' זויד' ,בו נהרגו  33חיילים מצרים
)הפיגוע הקשה ביותר מאז החלה ההדרדרות הבטחונית בסיני(  .67הדובר בסרטון נראה לבוש חולצה
עליה סמל דאעש כשברקע הכיתוב "מחוז סיני ,משרד ההסברה" .בסרטון נראה אחד מפעילי הארגון
מניף את דגל דאעש מעל טנק מצרי במהלך התקיפה .ב 13-בנובמבר  2-14העלו שני משתמשים
סרטון ליוטיוב ובו קבלת אחריות על ירי לעבר ספינת חיל הים המצרי ב 12-בנובמבר  .2014קבלת
האחריות נעשתה בשמם חיילי המדינה האסלאמית באדמת מצרים )אדמת "אלכנאנה"(.
 66אנצאר בית אלמקדס מבצע עריפת ראשים פומבית כמו זה המתבצעת ע"י דאעש .ב 28-באוגוסט  2014הפיץ הארגון סרטון
ובו תועדה עריפת ראשיהם של ארבעה גברים ,שלטענת הארגון שיתפו פעולה עם המוסד הישראלי .הפעיל שהקריא את
ההודעה מהדף היה גם זה שהוציא להורג את הארבעה ).(alarbiya.net
 67בסרטון הקריא פעיל הארגון בין השאר את הטקסט הבא ..." :כאן ,באדמת סיני הגאה ,השורות סודרו ,הדעות אוחדו והדרך
נעשתה ברורה – שלא ניתן לשחרר את ירושלים ,עד שהאדמה במצרים תטהר ממשתפי פעולה – חייליו של אלסיסי ,משתפי
הפעולה של היהודים".
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סרטון קבלת האחריות על הפיגוע בו נהרגו  33חיילים מצרים .מימין :אחד מפעילי מחוז סיני של המדינה האסלאמית
)שמו החדש של ארגון אנצאר בית אלמקדס( מניף דגל אלקאעדה מעל טנק מצרי במהלך הפיגוע.
משמאל :הדובר בסרטון קבלת האחריות כשברקע נראה הכיתוב" :מחוז סיני – לשכת ההסברה" ).(youtube.com

מימין :כרזה באתר שבה נראים פעילי דאעש באישון לילה ותחתם הכיתוב" :בסיני ישנם גברים גיבורים שהינם גיבורים
כאריות ,אשר אינם פוחדים מאף רודן )רמז לסיסי( ומאף יהודי .אללה ,סייע להם ואפשר להם ]את הניצחון[ ,העניק להם
תגבורת וגייס את אשר בך ]קרי :גייס למענם את המוסלמים המאמינים[" ) .(alplatformmedia.comמשמאל :כרזה בה
נראה חייל נופל )כפי הנראה מצרי( .מעליו חג מסוק מופיע ותחתיו הכיתוב" :פרשי הג'האד ,מגיני הכבוד בסיני :אללה
כיוון את הירי שלכם ,חיזק אתכם ואיפשר לכם ]לאחוז[ את צווארי היהודים וזנבותיהם ]רמז לממשל סיסי[ .אתם גיבורי
הג'האד ,צאצאי הצחאבה ]החברים הנאמנים של הנביא מחמד[.(alplatformmedia.com) ".
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כרזה בה נכתב "יחד לסיוע גיבורי סיני – אנו נתאמץ לסייע להם ולחזק את ידיהם ,לפרסם את פרסומיהם וכל פעיל
אנצאר בית אלמקדס ,שפוצץ עצמו במנהלת הביטחון בדרום סיני ב 7-באוקטובר  .682013בכתובת שמימין נאמר" :יחד
לסיוע לגיבורי סיני – אנו נתאמץ לסייע להם ,לחזק את ידיהם ,לפרסם את פרסומיהם וכל דבר חדש ]בעניינם[ .אנו נתפלל
תפילות אמת למען אלה שאינם נמצאים במחיצתנו )קרי :אלה שרחוקים מאיתנו(";alplatformmedia.com) .
(dawshagya.org

ביטויי תמיכה בדאעש במדינות ערביות נוספות
ירדן
 .46ביטויי תמיכה בירדן בתפיסת העולם הסלפית-ג'האדיסטית אינם בבחינת תופעה חדשה.
ראשיתה בשנות התשעים של המאה הקודמת .יש לזכור ,כי ירדן היא ארץ מולדתו של אבו מצעב
אלזרקאוי ,מקים שלוחת אלקאעדה בעיראק ,שברבות הימים הפכה לדאעש .התמיכה בירדן בתפיסת
העולם הסלפית ג'האדיסטית התגברה בשנים האחרונות בעקבות מלחמת האזרחים בסוריה וההצלחות
שנחל דאעש.
 .47מוקדי התמיכה העיקריים בדאעש הינם בעיקר בערי הפריפריה בירדן .בולטת בהם מעאן,
שבדרום ירדן ,מוקד תסיסה מסורתי נגד המשטר ההאשמי ,לצידה בולטות כמה ערים נוספות ברחבי
הממלכה :אלסלט ,ארביד ,אלרציפה ואלזרקאא' .תמיכה זאת גברה עם חזרתם של "בוגרי" הלחימה
בסוריה )להערכתנו ,יצאו להלחם בסוריה למעלה מאלף פעילים ירדנים( ובעקבות פעילות התעמולה
של דאעש ,שכוונה לקהל היעד הירדני .ולמרות זאת ניתן להעריך ,כי לפי שעה אין לדאעש תשתית
מאורגנת נרחבת של פעילים בירדן ,הגם שהסיכון הפוטנציאלי להתעצמות דאעש שריר וקיים.

 68המדובר בפיגוע באמצעות מכונית תופת ,שכוון נגד מנהלת הביטחון באלטור ,בדרום סיני .בפיגוע נהרגו שלושה בני אדם
ונפצעו  .62אנצאר בית אלמקדס קיבל אחריות לפיגוע.
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 .48ביטוי לתמיכה לה זוכה בדאעש במעאן ניתן היה למצוא ב 20-ביוני  ,2014בתום תפילות יום
השישי ,כשבמעאן התקיימה צעדת תמיכה בדאעש בה השתתפו עשרות מפגינים .המפגינים נשאו
סיסמאות בזכות דאעש והניפו את דגלים וכרזות תמיכה בארגון .משתתפי הצעדה קראו לבטל את
הגבולות ,שנקבעו בהסכם סייקס פיקו בשנת  ,1916מרכיב מרכזי באידיאולוגיה של דאעש .ביטויי
תמיכה נוסף בדאעש היה מפגן הזדהות ב 21-באוגוסט  2014במחוז זרקאא' ,שבצפון ירדן .במהלך
האירוע הונפו דגלי דאעש ונשמעו קריאות תמיכה באבו בכר אלבע'דאדי.
 .49בכתבה ,ששודרה ב 30-בספטמבר  2014ב ,CNN-נסקרה התגברות התמיכה בדאעש בעיר
מעאן ,על-פי כתובות )גראפיטי( ברחובות העיר .בכתבה נראו כתובות ברחובות בנוסח "אבו בכר
אלבע'דאדי מנהיגנו" ו"מדינת האסלאם תישאר" .כתב ה CNN-העיד ,כי לא קשה היה למצוא את
תומכי דאעש בשווקים ,הסבורים כי דגם המדינה האסלאמית יפתור את כל בעיות האנושות.

צעדת התמיכה בדאעש בעיר מעאן ,שבדרום ירדן ,ב 20-ביוני ) 2014יוטיוב ,יוני (2014

הכיתוב בכרזת התמיכה בדאעש ,שנישאה ע"י המפגינים במעאן" :יום ששי ]למען[ סיוע למדינה האסלאמית בעיראק
ובאלשאם .מעאן היא הפלוג'ה של ירדן .מדינת האסלאם תנצח 20 .ביוני ) "...2014יוטיוב ,יוני (2014
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 .50בקרב הסלפים-ג'האדיסטים בירדן בולט עאצם אלברקאוי ,המכונה אבו מחמד אלמקדסי ,התומך
בג'בהת אלנצרה ומתנגד נמרצות לדאעש .ביוני  2014הוא שוחרר מהכלא הירדני לאחר שריצה
ארבע שנות מאסר בשל מעורבותו בטרור .שחרורו נועד ,להערכתנו ,בראיית המשטר הירדני לחזק את
יריביו של דאעש בקרב הזרם הסלפי-ג'האדיסטי )במסגרת מדיניות של "הפרד ומשול"( .ואכן
בהתבטאויותיו הפומביות לאחר שחרורו טען אלמקדסי ,כי ההכרזה על הח'ליפות מאיימת לשסע את
המוסלמים ותאר את עמדת דאעש כ"סטיה" .בהמשך גינה אלמקדסי את התקיפות הצבאיות של
המערב )"הצלבנים"( נגד דאעש אך הוסיף ,כי הסיבה לכך שדאעש עושק את המוסלמים בסוריה
ומסלף את הגישה ההלכתית של הנביא .אלמקדסי גם קרא לשחרר את החטוף הבריטי שדאעש איים
להמיתו וטען ,כי אלה הנכנסים לארצות מוסלמיות צריכים לקבל הגנה ואסור לפגוע בהם )אלסביל19 ,
בספטמבר .(2014

המענה הביטחוני הירדני
 .51בשנות פעילותו של דאעש בעיראק ,ובשנתיים הראשונות להתבססותו בסוריה ,נראה לנו ,כי
המשטר הירדני לא ראה בדאעש סיכון ביטחוני של ממש .לפיכך לא נקטו שרותי הביטחון צעדים
אפקטיביים למניעת יציאת זרם המתנדבים הירדנים שיצאו להלחם בסוריה וחזרו לירדן.
 .52מצב זה השתנה להערכתנו בקיץ  .2014בעקבות הישגי דאעש בקיץ  2014החלו שלטונות ירדן
לנקוט בצעדים נגד חברי הזרם הסלפי ג'האדי התומכים בדאעש ובמידה פחותה גם נגד אלו התומכים
בג'בהת אלנצרה בירדן .במסגרת זו:
א.

ב 4-בספטמבר  2014דווח ,כי נעצרו יותר משבעים פעילים ג'האדיסטים בכירים במספר

ערים ואזורים ברחבי הממלכה )סלט ,ארבד ,זרקאא' ,רציפה ,מעאן וצפון בקעת הירדן( .כמו כן
נעצרו כמה עשרות פעילים סלפים-ג'האדיסטיים ,חלקם כאלה ששבו מלחימה בסוריה וחלקם
שהתכוונו לצאת לשם .בנוסף לכך דווח ,כי שרותי הביטחון הירדניים תגברו את פעילותם
הביטחונית והמודיעינית בצפון ירדן ,בעיקר בערים הסמוכות לגבול ירדן סוריה.
ב.

ב 21-בספטמבר  2014דיווחה סוכנות הידיעות הממסדית הירדנית ,כי שרותי הביטחון עצרו

 11פעילים הקשורים לדאעש .העצורים ,על-פי הידיעה ,הודו כי היו קשורים לבכירי דאעש בסוריה
וכי התכוונו לבצע פעולות טרור נגד "מספר אינטרסים חיוניים" בירדן .ביתו של אחד מהעצורים,
המתגורר בצפון הממלכה ,התפוצץ במהלך פעולות לייצור חומרי נפץ.
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ביטויי הזדהות עם דאעש ברצועת

עזה69

פעילים סלפים-ג'האדיסטים חמושים ורעולי פנים ברצועת עזה מביעים נאמנותם לארגון דאעש ,בסרטון ,שהועלה לאתרי
האינטרנט )אלקדס 12 ,בפברואר (2014

 .53ברצועת עזה ניתן להבחין בביטויי תמיכה של גורמים סלפים-ג'האדיסטיים בדאעש ,שהושפעו
מהישגיו של הארגון בסוריה ובעיראק .הגורמים הללו קיימו עצרת תמיכה בדאעש ,ברפיח ,והפיצו
סרטון תמיכה ביוטיוב .בנוסף לכך מצויים בסוריה קרוב לארבעים פעילים ,חלקם פועלים ככל הנראה
במסגרת יחידה נפרדת בדאעש הקרויה על שם שיח' אבו נור אלמקדסי )שיח' סלפי ג'האדיסטי
ברצועת עזה ,אשר נהרג בשנת  2009ע"י חמאס בעקבות הכרזתו על הקמת אמירות אסלאמית
בפלסטין(.
 .54במהלך מבצע "צוק איתן" שוגרו מספר רקטות לעבר ישראל ע"י גורמים סלפים-ג'האדיסטים
ברצועה ,שהזדהו פומבית עם דאעש ,ופרסמו סרטון בו נראה דגל אלקאעדה )תיעוד הירי ראו להלן(.
כמו כן נהרגו לפחות שני פעילים סלפים-ג'האדיסטים במהלך תקיפות צה"ל .עם זאת ,בראייה הכוללת
משקלה של הפעילות הצבאית הסלפית-ג'האדיסטית ,שהתבצעה במהלך מבצע "צוק איתן" ,היה שולי.
 .55להערכתנו רואה חמאס בפעילות הסלפית-ג'האדיסטית סיכון פוטנציאלי ואתגר מעשי
ואידיאולוגי לשלטונה ברצועה .בשלב זה ,התשתית הסלפית-ג'האדיסטית בכללותה עדיין אינה מהווה
איום ממשי לשלטון חמאס ,ובידה הכלים לדכא כל פעילות מבצעית או תודעתית ,שתחרוג מ"כללי

 69פרטים נוספים ראו פרסום מרכז המידע מה 7-ביולי " :2014ביטויי תמיכה בארגון המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם
)דאעש( ברצועת עזה".
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המשחק" ,שקבעה .גילויי תמיכה בדאעש שהיו עד כה נענו בתקיפות ע"י חמאס ,הגם שהיא נמנעה

מעימות כולל עם הסלפים-ג'האדיסטים.70

תהלוכת תמיכה בדאעש של פעילים סלפים-ג'האדיסטים ברפיח ,אשר פוזרה ע"י משטרת החמאס
)סרטון יוטיוב ,ב 12-ביוני (2014

סרטון המתעד פעילי גהא'ד מעזה הלוחמים בשורות דאעש ,מבצעים ירי טילי רקטה  107מ"מ לעבר עמדות צבא סוריה
בחלב )סרטון יוטיוב 20 ,במאי (2014

 70לפרוט ראו פרסום מרכז המידע מה 16-ביולי " :2014ביטויי תמיכה ברצועת עזה בארגון המדינה האסלאמית בעיראק
ובאלשאם )דאעש( ,המזוהה עם הג'האד העולמי .במהלך מבצע "צוק איתן" גורמים סלפים-ג'האדיסטים המזדהים עם דאעש ירו
מספר רקטות לעבר ישראל".
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פעילי ג'האד מעזה ,הנמנים עם פלוגת שיח' אבו אלנור אלמקדסי ,הנלחמים בשורות דאעש בסוריה
71
)דף הטוויטר של לוחמי הג'האד מעזה בדאעש 24 ,במרץ (2014

לוב
 .56בקרב המתנדבים הערבים ,שהצטרפו לשורות דאעש בולט חלקה של לוב .האומדנים לגבי מספר
המתנדבים הלובים נעים בין מאות רבות ועד קרוב לאלף .חלק מהמתנדבים הלובים מוצאם ממזרח
המדינה ,בעיקר מהעיר דרנה ) ,(Darnahשעל חוף הים ,המונה כ 80,000-תושבים .עיר זאת כונתה
בעבר ע"י הקולונל מעבר קד'אפי "אמירות אסלאמית" בשל העובדה ,ששימשה מרכז האסלאם הקיצוני
בלוב בתקופת שלטונו.72

העיר דרנה )מוקפת בעיגול( ).(mobtada.com

 71שיח' עבד אללטיף ח'אלד מחמד מוסא )שכינויו אבו אלנור אלמקדסי( היה שיח' סלפי-ג'האדיסטי ,אשר עד להריגתו ע"י
חמאס היווה את מקור הסמכות הדתי/אידיאולוגי עבור הפעילים הסלפים /ג'האדיסטים ברצועה .ב 14-באוגוסט  2009הוא נשא
דרשה במסגד אבן תימיה שברפיח במהלכה הכריז על הקמת אמירות אסלאמיות בפלסטין .חמאס ראתה בדרשה
פרובוקציה ,המאתגרת את שלטונה ברצועה .כוחותיה פרצו למסגד וניהלו חלופי אש עם פעילי ג'האדיים שהתבצרו בו .בקרבות
נהרגו פעילים ג'האדיסטים ובהם השיח' נור אלדין מקדסי ,שהפך לדמות מופת עבור הג'האדיסטים ברצועת עזה.
 72פרוט ראו פרסום מרכז המידע למודיעין ולטרור מה 13-במאי " :2014תופעת המתנדבים הזרים מהעולם הערבי ,הלוחמים
נגד המשטר הסורי ,רובם בשורות הארגונים המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי".
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 .57חלק מהפעילים הג'האדיסטים אשר שבו לעיר דרנה מסוריה ומעיראק ,הקימו בה ארגון ג'האדיסטי
מקומי בשם מג'לס שורא שבאב אלאסלאם בראשות "אמיר" בשם מחמד עבדאללה .בעיר הוקמו בתי
משפט ,אשר הורו על הוצאות פומביות להורג של אזרחים ,שהואשמו בהפרת חוקי ההלכה המוסלמית
)השריעה( .הארגון הכריז ביוני  2014על תמיכתו בדאעש ) .(mobtada.comבתחילת נובמבר 2014
קיים הארגון כינוס בדרנה בו הכריז על הצטרפותו לח'ליפות ,שהוקמה ע"י דאעש ,ונשבע אמונים
לח'ליף אבו בכר אלבע'דאדי ) 9 ,APבנובמבר .(2014

מימין :פעילי מג'לס שורא שבאב אלאסלאם בעיר דרנה בלוב נושאים את דגל ארגון אלקאעדה בו משתמש דאעש
) .(mobtada.comמשמאל :הפגנת כוח של מג'לס שורא שבאב אלאסלאם בדרנה ב 6-באוקטובר  .2014בסרטון נראית
שיירת כלי רכב צופרים שאנשיהם משמיעים קריאות "אללה אכבר" ו"מדינת האסלאם נותרת ]על כנה[" .כמו כן נראה
כלי רכב ועליו הכתובת המשטרה האסלאמית ).(alarabiya.net

תמונה נוספת מהסרטון מה 6-באוקטובר  .2014שני כלי רכב עליהם נכתב אלחסבה ,קרי :שמה של משטרת הצניעות
של דאעש ).(alarabiya.com

 .58ב 12-בנובמבר  ,2014כשבוע לאחר שבועת האמונים לדאעש ,תקפו מטוסים של כוח הצבא
התומך בממשלה החילונית בלוב את המליציה הג'האדיסטית בדרנה .ברקע התקיפה עמדה סידרת
פיגועים ,שבוצעה בערי לוב ,שתחת שליטת הממשלה החילונית.
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 .59בעוד שבמצרים נשבע אמונים למדינה האסלאמית ארגון הטרור הגדול ביותר ,המוביל את
המערכה נגד המשטר המצרי ,הרי שבלוב נשבעו אמונים פעילי התארגנות ג'האדיסטית מקומית.
הארגון הג'האדיסטי הגדול אנצאר אלשריעה ובעלי בריתו ,הלוחמים נגד הממשלה החילונית של לוב,
נמנעו עד כה משבועת אמונים לאבו בכר אלבע'דאדי.

תוניסיה
 .60בקרב המתנדבים הערבים ,שהצטרפו לדאעש ולארגונים אחרים בסוריה ,בלטו המתנדבים
מתוניסיה .מספרם הוערך בלמעלה מ .1,000-מאות רבות מהם כבר שבו לארצם .73בקרב הארגונים,
שסייעו לשיגור המתנדבים לסוריה ,בלט ארגון סלפי-ג'האדי תוניסי בשם אנצאר אלשריעה .הארגון,
אשר זוהה עם אלקאעדה ,הוקם בסוף אפריל  2011ע"י פעיל ג'האדיסטי בשם סיף אללה בן חסין
המכונה אבו עיאצ' אלתוניסי .פעילים בארגון נטלו חלק במחאות בתוניסיה והיו מעורבים באירועים
אלימים ובפעולות טרור .באוגוסט  2013הוצא הארגון מחוץ לחוק ע"י ממשלת תוניסיה.
 .61ב 20-באוקטובר  2014פורסם בתקשורת הערבית ,בהסתמך על מקורות מודיעיניים תוניסאים ,כי
נחשפה תוכנית של אנצאר אלשריעה בתוניסיה להקים אמירות בדרום המדינה ,שתהייה נאמנה
למדינה האסלאמית של דאעש ) .(ar.webmanagercenter.comב 5-ביולי  2014הביע ארגון אנצאר
אלשריעה תמיכה בדאעש ובמנהיגו אבו בכר אלבע'דאדי .על-פי ידיעה באתר ערבי אסלאמי ,שעדיין
אין לה אימות ,נמנה ארגון אנצאר אלשריעה בתוניס על הארגונים הג'האדיסטים שנשבעו אמונים
למנהיג דאעש ) 11 ,islamist-movements.comבנובמבר .(2014

תמונה מתוך סרטון וידאו  :דובר אנצאר אלשריעה בתוניסיה מביע תמיכה בדאעש,
כשדגל דאעש מתנפנף על הפודיום ) 5 ,youtube.comביולי .(2014

 73פרוט ראו פרסום מרכ\ המידע מ 13-במאי " :2014תופעת המתנדבים הזרים מהעולם הערבי ,הלוחמים נגד המשטר הסורי,
רובם בשורות ארגונים המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי".
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סעודיה
 .62סעודיה הינה אחת המדינות הערביות הבולטות במספר המתנדבים הלוחמים בשורות דאעש.
הערכה עדכנית גורסת ,כי כ 1,400-פעילים סעודים הצטרפו לזירת הלחימה בסוריה ,וכי מרביתם
הינם סעודים )מאמרו של אהרון זלין ב 16 ,Jihadology-בנובמבר .(2014
 .63בקלטת השמע ,שפרסם אבו בכר אלבע'דאדי ב 15-בנובמבר  2014טען ,כי ארגונים ג'האדיסטים
בסעודיה ובתימן הצטרפו לשורות המדינה האסלאמית ,וכי הוקמו מחוזות של המדינה האסלאמית
במקומות אלו .בשלב זה לא ברור לנו לאלו ארגונים התכוון אלבע'דאדי .מכל מקום ,ארגון אלקאעדה
בחצי-האי ערב ) – (AQAPשלוחת אלקאעדה בתימן ובערב הסעודית – החשוב מבין הארגונים
הג'האדיסטים הפועלים בחצי האי ערב ,לא הודיע עד כה על הצטרפותו לשורות המדינה האסלאמית.74

ביטויי הזדהות עם דאעש בכמה מדינות באסיה

75

 .64בעקבות הישגיו המרשימים של דאעש והקמת מדינת הח'ליפות ,החלו להתפרסם בהדרגה ביטויי
הזדהות והצהרות תמיכה בדאעש של קבוצות ג'האדיסטיות במדינות אסיה כמו פקיסטאן ,אפגניסטאן,
הודו ,הפיליפינים ואינדונזיה .בקרב ההתארגנויות הסלפיות ג'האדיסטיות מתקיימים מאבקים
פנימיים באשר להזדהותם עם מפקדת אלקאעדה או עם דאעש .דאעש מצידו מייחס חשיבות להשגת
תמיכה במדינות הללו ולעידוד הצטרפות מתנדבים מהם לשורותיו .ביטוי לכך ניתן למצוא בכך שהוא
מפיץ קלטות וידאו וקלטות שמע בשפת האורדו )ממר"י 19 ,ביולי .(2014
 .65להלן מספר דוגמאות לביטויי הזדהות ותמיכה במדינות אסיה )ממר"י 10 ,בספטמבר 18 ,ו25-
באוקטובר :(2014
א .פקיסטאן  -ארגון טריק אלח'ליפה ואלג'האד ,שהיה פעיל בשנים האחרונות באזור קראצ'י ,
הפך לארגון הראשון שהעניק "ביעה" )שבועת אמונים( לאבו בכר אלבע'דאדי לאחר שהכריז על
הקמת הח'ליפות .בהצהרה ,שהתפרסמה בשפת האורדו בפורום ג'האדיסטי פקיסטאני ,הוכרז
כי מהיום ואילך אבו בכר אלאלבע'דאדי הוא ח'ליף המוסלמים וכי אנשי פקיסטאן הינם "אחד
החיצים בקשתו" .במהלך אוקטובר ,שישה מפקדים בכירים בארגון טריק-א-טליבאן פקיסטאן
) ,(TTPכולל דובר הארגון ,נשבעו אמונים לאבו בכר אלבגדאדי .עם זאת ,מנהיג הארגון
מולנא פאזולה הכחיש ,כי ארגונו משתייך למדינה האסלאמית.

 74בידיעה באתר חדשות סורי אופוזיציוני נמסר ,כי ארגון אלקאעדה בחצי האי ערב הפיץ סרטון ,שבו תקף את אבו בכר
אלבע'דאדי על כך ,שהוא גורם לפילוג בקרב לוחמי הג'האד בעולם )אלחרר אלשאמיה 21 ,בנובמבר .(2014
 75פרק זה כולל ביטויים עדכניים אודות התמיכה בדאעש .פרטים נוספים על הצטרפות מתנדבים ג'האדיסטים מאסיה לשורות
דאעש וג'בהת אלנצרה ראו לקט מידע" :תופעת המתנדבים הזרים ממדינות ומחבלי ארץ שונים באסיה ,הלוחמים נגד המשטר
הסורי ,רובם פועלים בשורות ארגונים המזוהים עם אלקעדה והג'האד העולמי" ) 15באפריל .(2014
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מימין :שבועת האמונים לדעאש .משמאל :צעירים פקיסטאנים תומכי דאעש )ממר"י 10 ,בספטמבר (2014

ב .אפגניסטאן – ב 25-באוקטובר התפרסם סרטון ביוטיוב ,בפורום הג'האדיסטי שמוח'
וברשתות החברתיות ,שכותרתו" :אבו בכר האפגאני ו 5,000-מחייליו נשבעים אמונים למדינה
האסלאמית" .בסרטון נראה רעול פנים דובר ערבית במבטא אפגאני קורא הצהרה כתובה.
הדובר ציין ,כי בעקבות חילוקי דעות בקרב הטליבאן הוא ואנשיו החליטו להישבע אמונים לאבו
בכר אלבע'דאדי .הוא קרא לאמריקאים ולשאר ה"צלבנים" להפסיק תקיפותיהם האוויריות על
דאעש אחרת יפעלו נגדם לוחמי הג'האד ]המג'אהדין[ באפגניסטאן.

אבו בכר האפגאני קורא את שבועת האמונים שלו למנהיג דאעש )ממר"י 25 ,באוקטובר .(2014

ג .הודו  -זמן קצר לאחר ההכרזה על הח'ליפות שלח מולאנא סלמן אלחוסני נדוי ,איש דת
מוסלמי מהודו ,איגרת פומבית המברכת את אלבע'דאדי .במכתב הוא התייחס לאלבע'דאדי כאל
"אמיר המאמינים" .כמו כן לפחות בשני מקרים במהלך חודש יולי  2014נראו צעירים קשמיריים
מנופפים בדגל דאעש במהלך הפגנות נגד ישראל )בעת מבצע "צוק איתן"( .התקשורת
ההודית דיווחה ,כי המשטרה ההודית עצרה במחצית הראשונה של ספטמבר 15 2014
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סטודנטים להנדסה מחידראבאד ) (Hyderabadובתוכם נערה ,שהיו בדרכם להצטרף לדאעש
)ממר"י  20,בספטמבר .(2014

מוסלמים בהודו ,לבושי חולצות ועליהן הכתובת ) ISISדאעש( ,במסגד בהודו )ממר"י 10 ,בספטמבר (2014

ד .אינדונזיה  -בחודש מאי  2014הציג אחד מגופי ההסברה של דאעש )אלחיאת( סרט וידאו בו
נראית קבוצה של שמונה מתנדבים מאינדונזיה ,שהגיעו לעיראק .בסרט דיבר אדם ,שכינויו אבו
מחמד האינדונזי ,אשר דחק בתושבי ארצו להצטרף לדאעש ולהישבע אמונים לאלבע'דאדי.
ה .פיליפינים  -לדברי נשיא הפיליפינים לפחות מאה צעירים מוסלמים הגיעו מהפיליפינים
לעיראק  .חלק מהם שייכים לארגון אלג'מאעה אלאסלאמיה ,ארגון טרור הפעיל במזרח
המדינה .בפורום ג'האדיסטי ) 14באוגוסט  (2014הופיעה הודעה מטעם ארגון אבו סיאף,
הארגון האסלאמיסטי הקיצוני ביותר בפיליפינים ,לפיה הוא שינה את שמו ל"ארגון תומכי
הח'ליפות בפיליפינים" והוא נשבע אמונים לאבו בכר אלבע'דאדי.

הצטרפות עשרות ערבים מישראל לדאעש וגילויי תמיכה בו
בקרב ערביי ישראל
היקף התופעה ומאפייניה
 .66מלחמת האזרחים בסוריה זכתה לקשב גבוה בקרב ערביי ישראל .חלק מערביי ישראל הביעו
תמיכה במשטר אסד ואילו האחרים ביקשו להפגין נגד "פשעי השלטון הסורי" ועסקו באיסוף תרומות
עבור העם הסורי .הקריאה לצאת לג'האד ולפעול נגד משטר אסד נפלה על אוזניים קשובות בעיקר
בקרב גורמים המזדהים עם האידיאולוגיה הסלפית-ג'האדיסטית ואכן ,מרבית היוצאים לסוריה
בקרב ערביי ישראל הם בעלי רקע סלפי-ג'האדיסטי .חלקם סטודנטים ,שנחשפו במהלך לימודיהם
בירדן או באירופה לאידיאולוגיה הג'האדיסטית ולאנשי קשר של ארגוני הג'האד העולמי הפועלים
בסוריה .מציאת זירה למלחמה על רקע דתי-אידיאולוגי אפשרה להם לממש מאוויים ג'האדיים ,שלא
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היה באפשרותם לממש בזירה המקומית )" ,יציאת ערבים ישראלים לזירת הלחימה בסוריה" ,אתר
שירות הביטחון הכללי 9 ,בנובמבר .(2014
 .67תופעת התגייסות ערבים ישראלים לשורות המורדים בסוריה החלה בנובמבר  .2012בתחילת
שנת  2014נאמד מספרם לפחות ב .7620-מאז גבר קצב ההצטרפות )כפי שארע במדינות אחרות
במערב אירופה( .כיום מוערך מספרם בכ .40-מתוכם ידוע על ארבעה ,שנהרגו במהלך הקרבות .כמה
מהם חזרו לישראל והועמדו לדין )אתר שירות הביטחון הכללי 9 ,בנובמבר .(2014
 .68תופעת יציאת ערביי ישראל לסוריה ולעיראק והצטרפותם לדאעש ולארגונים ג'האדיסטים אחרים
הינה מצומצמת יחסית למדינות מערב אירופה ויחסית למדינות ערביות אחרות .עד כה לא אותרה
התארגנות ממוסדת המאוכוונת ע"י דאעש בקרב ערביי ישראל .עם זאת התופעה נמצאת בתהליך של
התרחבות וטמונים בה סיכונים ביטחוניים פוטנציאליים .שכן ,במהלך שהותם בסוריה רוכשים
המתנדבים הללו הכשרה צבאית וניסיון צבאי ,חשופים לאינדוקטרינציה סלפית-ג'האדיסטית ורוקמים
קשרים עם פעילי אלקאעדה והג'האד העולמי ,העלולים לנסות ולהפעילם במשימות טרור ואיסוף
מודיעין לאחר חזרתם לישראל .המתנדבים החוזרים לישראל עשויים גם לשמש כ"סוכני השפעה"
להפצת האידיאולוגיה הסלפית-ג'האדיסטית בקרב ערביי ישראל.
 .69המתנדבים מקרב ערביי ישראל הינם צעירים ,מרביתם בגילאי העשרים לחייהם ממקומות
שונים ברחבי ישראל )הגליל ,המשולש ,דרום ישראל( .בתהליך גיוסם ושיגורם לסוריה ממלאים
אתרי האינטרנט תפקיד חשוב .הם מגיעים לסוריה כבודדים או בקבוצות קטנות .רובם המכריע של
הצעירים הללו ניהל לפני יציאתם אורח חיים אסלאמי אדוק .נראה ,כי במרבית המקרים באה יציאתם
כהפתעה לבני משפחותיהם.
 .70הגעתם מתבצעת דרך תורכיה ,כפי שעושים מרבית המתנדבים הזרים .מרבית הערבים
הישראלים הצטרפו לשורות המורדים ,בעיקר לשורות הארגונים הג'האדיסטים .מיעוטם הצטרפו
לשורות צבא המשטר )ידועים שני מקרים( .ישראלית אחת )ילידת קנדה( אף הצטרפה למליציות
הכורדיות בצפון סוריה ) ,(YPGהלוחמות בדאעש .אין ביכולתנו לקבוע את התפלגות המצטרפים אולם
אנו מתרשמים ,כי במהלך  2014הפך ארגון דאעש לאטרקטיבי יותר בראייתם )כפי שקרה במדינות
המערב(.

חקיקה ואכיפה
 .71תופעת יציאת אזרחים ישראלים להילחם בסוריה בשורות דאעש וארגונים ג'האדיסטים נוספים
טומנת סיכונים ביטחוניים למדינת ישראל .סיכונים אלו באו לידי ביטוי בכתב האישום נגד אחמד
עמאד שורבאג'י ,בן  ,23תושב אם אלפחם ,שהורשע באמצע ספטמבר  2014בהצטרפות לדאעש.
בכתב האישום נגדו נאמר:

 76על תופעת המתנדבים מקרב ערביי ישראל ראו פרסום מרכז המידע מה 5-בינואר " :2014הצטרפות מתנדבים מקרב ערביי
ישראל ומקרב הפלסטינים לשורות המורדים בסוריה".
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"תופעה של יציאת אזרחים או תושבים מישראל לזירת הג'יהאד בסוריה ,להשתתף בלחימת המורדים
נגד הממסד הסורי ,טומנת בחובה סיכון ממשי ,כי הכשרה אידיאולוגית וצבאית אותה יעברו שם ,תנוצל
על ידם לצורך פעילות חבלנית עוינת נגד הממסד הישראלי ,או הפצת משנה אידיאולוגית הדוגלת
בפעילות סלפית קיצונית זו בישראל ]זאת[ ,בין ביוזמתם העצמאית ובין ביוזמת והפעלת גורמי ג'יהאד
עולמי עמם באו במגע בסוריה ,לרבות עידודם לביצוע פעילות כנגד מדינת ישראל .בנוסף ,התופעה
טומנת בחובה סיכון ממשי כי גורמי הג'יהאד ילקטו מן הישראלים המגיעים אליהם מידע אסטרטגי וטקטי
בנושאים שונים אודות ישראל ,ללימוד הזירה הישראלית ,בהיותם תושבי ישראל או אזרחיה .כמו כן,
התופעה טומנת בחובה סיכון ממשי כי מגעם של הישראלים עם גורמי הג'יהאד תוביל ליצירת תקשורת,
אשר תנוצל לפעילות חבלנית עוינת משותפת נגד ישראל .בכל האמור לעיל יש כדי לסכן באורח
ממשי את בטחונה של מדינת ישראל" )ההדגשות הן של מרכז המידע(.

 .72כדי לייעל את המאבק בתופעת הצטרפותם של ערביי ישראל לדאעש חתם שר הביטחון משה
)בוגי( יעלון ב 3-בספטמבר  2014על צו המגדיר את דאעש כ"התאחדות בלתי מותרת" .זאת לאחר
שהשתכנע כי "הדבר נחוץ לצורך הגנה על ביטחון המדינה ושלום הציבור והסדר הציבורי "...הצו
מאפשר נקיטת צעדים משפטיים נגד התארגנויות ,גיוס כספים ופעילים המשתייכים לארגון ,כולל
אלה שייצאו להלחם בשורותיו .ב 27-באוקטובר  2014אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה פה אחד
הצעת חוק ,שתאפשר העמדה לדין של ישראלים ,אשר יצטרפו לארגוני טרור הפועלים במדינות
זרות כגון דאעש ,גם אם הארגונים הללו אינם מפנים את פעילותם נגד ישראל )הארץ 27 ,באוקטובר
.(2014
 .73לדברי שרת המשפטים ציפי לבני" :לכל מדינה עומדת הזכות להגנה עצמית ,וישראל אינה יוצאת
דופן .אזרח ישראלי הפועל בארגון טרור המונע מאידיאולוגיה מוסלמית קיצונית יועמד לדין .החקיקה
היא פעולה פנימית ,אך חשוב שתלווה בתהליכים חיצוניים של יצירת ציר משותף עם מדינות המערב
ומדינות ערב נגד הטרור האסלאמי הפונדמנטליסטי" )הארץ 27 ,באוקטובר .(2014

ביטויי תמיכה ספוראדיים בדאעש בקרב ערביי ישראל
 .74בקרב הציבור הערבי בישראל ניכרים בחודשים האחרונים ביטויי תמיכה ספוראדיים בדאעש,
הגם שאין בידנו הוכחות לקיומה של תשתית מאורגנת ומסודרת בקרב ערביי ישראל .כך ,למשל,
ביטויי תמיכה בדאעש נשמעו בראיון שקיים כתב ערוץ  10צבי יחזקאלי עם ערבי ישראלי בנצרת;
במסגד באם אלפחם הונף דגל דאעש ,במזבלה שליד נצרת נמצאו עשרות דגלי דאעש; במגרש
הכדורגל בדלית אלכרמל התגלו ב 25-באוקטובר  2014כתובות גרפיטי "דאעש" .ב 21-בנובמבר
 2014רוססו כתובות "דאעש" על האנדרטה לזכר החללים הדרוזים במלחמות ישראל ביציאה מהכפר
דלית אלכרמל.
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כתובת גרפיטי ,שרוססה במגרש הכדורגל בדלית אלכרמל )צילום חטיבת דובר משטרת ישראל 25 ,באוקטובר .(2014
ב 23-בנובמבר  2014נכתבה גם הכתובת דאעש על גבי האנדרטה לזכר חללי העדה הדרוזית בכרמל.

 .75ב 29-בספטמבר  2014נעצר ע"י כוחות הביטחון הישראליים תושב כפר קרע שבמשולש ,בן 24
המועסק כמורה בבית ספר מקומי בחשד להזדהות עם דאעש .בחיפוש בביתו נמצא חומר תעמולה
הכולל דגל הארגון ,סרטים וקלטות וספרות בנושא ג'האד .בחקירתו אמר החשוד ,כי הביא את
החומרים מירדן )דף הפייסבוק של משטרת ישראל 29 ,בספטמבר .(2014

דגלים וסמלים של דאעש ,שנמצאו ברשות העצור מכפר קרע )דף הפייסבוק של משטרת ישראל  29בספטמבר (2014

 .76ביטויי התמיכה הללו נתקלים בהתנגדות פנימית בקרב התנועה האסלאמית ,שמקורה של
האידיאולוגיה שלה בבית היוצר של תנועת האחים המוסלמים .בעצרת ,שקיים הפלג הצפוני של
התנועה האסלאמית באם אלפחם ,אמר מנהיג התנועה שיח' ראא'ד צלאח ,כי פעילות דעאש אינה
תואמת את האסלאם ומטרת הארגון היא לפגוע בתדמית האסלאם והמוסלמים .הוא גם הזכיר את
מחויבות התנועה לעמדה האסלאמית ,שקבעה ההתאחדות האסלאמית העולמית נגד דאעש .עם זאת
הוא גם הביע את התנגדותו לקואליציה ,שהקימה ארה"ב למלחמה בדאעש ,המהווה לדבריו "סכנה
לעולם הערבי" ) 12 ,ynetבספטמבר .(2014
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דיווחים עדכניים אודות הצטרפות ערבים ישראלים לדאעש
ולארגונים ג'האדיסטים נוספים בסוריה
כללי
 .77בחודשים ספטמבר-אוקטובר  2014התפרסמו בתקשורת הישראלית והערבית דיווחים אודות
הצטרפות ערביים ישראליים לשורות דאעש וארגונים ג'האדיסטים נוספים .כמה מהם מצאו את מותם
בסוריה ובעיראק .להלן דוגמאות )דוגמאות קודמות ניתן למצוא בלקט המידע מה 5-בינואר .(2014

רביע שחאדה מנצרת
 .78בספטמבר  2014דיווח העיתון הלונדוני אלראי אליום אודות רביע שחאדה ,ערבי ישראלי מנצרת
בן  ,25נשוי אשר עזב בתחילת שנת  2014את עבודתו בתל אביב ואת משפחתו והחליט לנסוע לסוריה
כדי להצטרף לשורות ארגון דאעש .בסרטון ,שפרסם רביע שחאדה ביוטיוב תחת הכינוי אבו מצעב
אלצפורי )המיוחס למוצאו המשפחתי מהכפר צפוריה( ,קרא להצטרף לג'האד בסוריה .בסרטון אחר,
שפורסם במאי  2014הוא אומר" :אנו עם האוהב למות למען אללה ואילו אתם אוהבים את החיים .אנו
אוהבים לשתות את דמכם" .חבר שנראה בסרטון לידו כינה אותו בשם "השוחט הפלסטיני".
 .79בראיון לאתר אלערב ,שנערך עם רביע שחאדה בסוריה ,הוא ציין ,כי שנים רבות הוא השתוקק
לצאת להשתתף בג'האד בסוריה .אשר לארגון דאעש ,שעל שורותיו הוא נמנה ,ציין ,כי ארגונו מגן על
המוסלמים ועל בני דתות אחרות ומטרתם בסוריה אינה רק הפלת משטר אסד אלא גם הקמת מדינה
אסלאמית ,שתשלוט על-פי חוקי האסלאם )אלראי אליום ,לונדון 12 ,בספטמבר  .(2014בדף הפייסבוק
שלו הוא העלה תמונה שלו יחד עם לוחם נוסף בארגון דאעש )דף הפייסבוק של אבו מצעב אלצפורי,
 15בספטמבר .(2014

מימין :רביע שחאדה מנצרת בראיון שנערך עימו בסוריה )אתר ערב נט  14 ,5בספטמבר  .(2014משמאל :רביע
שחאדה קורא מסוריה להצטרף אליו לג'האד כשברקע דגל דאעש )סרטון יוטיוב 20 ,בפברואר .(2014
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רביע שחאדה מנצרת )אבו מצעב אלצפורי( בצידה הימני של התמונה,
שהעלה לדף בדף הפייסבוק שלו ) 15בספטמבר .(2014

הרשעת אחמד שורבאג'י ,שנלחם בשורות דאעש וחזר לישראל
 .80במחצית ספטמבר  2014הרשיע בית משפט השלום בחיפה את אחמד עמאד שורבאג'י בשל
הצטרפותו לדאעש .אחמד שורבאג'י ,בן  ,23תושב אם אלפחם .בכתב האישום נאמר:
א .אחמד שורבאג'י ושלושה מחבריו החליטו ב 16-בינואר  2014לצאת לסוריה דרך תורכיה כדי
לחבור לכוחות המורדים )חבריו ,על-פי כתב האישום ,היו רביע שחאדה ,אחמד חבשי ומחמד
ג'בארין(.
ב .הארבעה הסתננו לשטח סוריה בסיוע מבריחים והצטרפו ליחידת מורדים בשם ג'יש מחמד.
ביחידה זאת הם עברו אימונים במשך שבוע.
ג .לאחר כשבוע גויסו הארבעה לארגון דאעש ,שבמסגרתו פעל שורבאג'י כשלושה חודשים,
עד לחזרתו לישראל ב 20-באפריל .2014
ד .במהלך שרותו בדאעש השתתף שורבאג'י במחנה אימונים שנמשך כשבוע ובשעורי דת לשם
"חישול רוח הלחימה" .במחנה האימונים של דאעש הוא התאמן בעיקר בהפעלת נשק קל
)קלצ'ניקוב ,מטול רקטות  ,RPGמקלע כבד ,יידוי רימונים(.
ה .במהלך שהותו בסוריה נטל חלק בכמה קרבות תוך ביצוע ירי מנשקו .כמו כן הוא הוצב
במחסומים וביצע סיורים צבאיים.
ו.

ב 20-באפריל שב שורבאג'י לישראל ונחת בנמל התעופה בן גוריון שם נעצר ע"י הרשויות.

חבריו ,שיצאו עימו טרם שבו ארצה .בעת הצטרפותו מסר שורבאג'י את דרכונו הישראלי
לדאעש .הדרכון לא הושב לו.
 .81במשפטו של אחמד שורבאג'י קיבל בית המשפט את עמדת המדינה ,כי ההצטרפות לדאעש הינה
עבירה ביטחונית חמורה .בית המשפט קבע ,כי "יציאה לאימונים צבאיים במדינת אויב בכלל ,ובסוריה
בפרט ,ובמסגרת ארגון דאעש בכלל זה ,הינה עבירה ביטחונית ,הטומנת בחובה סכנה רבה לביטחון
ישראל" )הארץ 24 ,בספטמבר  .(2014אחמד שורבאג'י ,נדון ל 22-חודשי מאסר בגין אימונים בלתי
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חוקיים בארגון טרור הפועל בעיראק ובסוריה .בגזר הדין נכתב" :תופעה זו של יציאת אזרחים או
תושבים מישראל ללחימה בסוריה בצד כוחות המורדים ,תחת חסות ארגונים ג'האדיים ,טומנת בחובה
סיכונים ממשיים ,שאותן הכשרות ]הניתנות בסוריה[ תנוצלנה ע"י האזרחים לדרך פעילות חבלנית
עוינת נגד הממסד הישראלי ונגד תושבי מדינת ישראל באופן שיש בו לסכן באורח ממשי את ביטחון
המדינה )מעריב 3 ,בנובמבר .(2014

יציאת ארבעה צעירים תושבי יפיע לסוריה להצטרף לשורות
המורדים
 .82בתקשורת הישראלית ובמקומון ערבי היוצא לאור בנצרת דווח ,כי ארבעה צעירים תושבי יפיע,
שבקרבת נצרת ,יצאו מהארץ במהלך חג הקורבן ,ושבכוונתם להתגייס לשורות ארגוני המורדים
בסוריה או לשורות המדינה האסלאמית )קרי ,דאעש( .הארבעה יצאו לתורכיה .אחד מהם התחרט
ושב לביתו .שלושת האחרים חצו את הגבול לסוריה ומאז לא יצרו קשר עם קרוביהם )הארץ13 ,
באוקטובר .(2014
 .83חבריהם של שלושת הצעירים סיפרו ,כי הם ניהלו אורח מוסלמי דתי .לדבריהם לאחרונה הם
ניהלו מגעים באמצעות רשתות חברתיות עם גורמים ,המעודדים צעירים מוסלמים המתאימים
מהבחינה האידיאולוגית ,להתגייס לארגונים ג'האדיסטים .ב 24-באוקטובר נעצר אחד מהארבעה,
חמזה סאמי סארי מגאמסה ,שעבר יחד עם שני חבריו אימונים במחנה דאעש בסוריה )24 ,News1
בנובמבר .(2014

מותו של אחמד מחמד אלחבשי מהכפר איכסאל בעת שלחם
בשורות דאעש בעיראק
 .84בתקשורת הערבית והישראלית דווח ,כי אחמד מחמד אלחבשי ,צעיר ערבי ,שהצטרף לדאעש
נהרג לאחרונה בקרבות בעיראק .בני משפחתו של חבשי מהכפר איכסאל ,שליד נצרת ,סיפרו ,כי
בתחילת  2014הוא עזב את ישראל עם ארבעה מחבריו .על-פי הערכות הם חצו מתורכיה את הגבול
לסוריה והצטרפו לדאעש .בני משפחתו של חבשי התבשרו ,כי הוא נהרג ככל הנראה באזור העיר
רמאדי שבמחוז אלאנבאר במערב עיראק )הארץ 12 ,באוקטובר .(2014

101-14

174

אחמד חבשי ,ערבי ישראלי תושב הכפר איכסאל )פייסבוק 12 ,באוקטובר .(2014

הצטרפות בדואים ישראלים לדאעש
 .85עת'מאן אבו אלקיעאן ,בן  ,26מהכפר הבדוי חורה ,שבנגב ,יצא עם בן משפחתו שפיק אבו
אלקיעאן כדי להצטרף לדאעש .עת'מאן אבו אלקיעאן נהרג בתחילת ספטמבר  2014בסוריה בעת
שלחם בשורות דאעש .הוא למד רפואה באוניברסיטת ארבד ,שבירדן ,וסיים במאי  2014את התמחותו
במרכז הרפואי ברזילי שבאשקלון )הארץ 20 ,בספטמבר  .(2014בתקשורת הישראלית דווח ,כי
עת'מאן אבו אלקיעאן היה בן המשפחה השני ,שנהרג בסוריה ,גם בן משפחה נוסף ,ששימש כמורה,
נהרג בקרבות בשורות דאעש ) 4 ,nana10בנובמבר .(2014

עת'מאן עבד אלקיעאן )באדיבות בית החולים ברזילי 19 ,באוקטובר (2014
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 .86אדריס אבו אלקיעאן ,אחיו של עת'מאן אבו אלקיעאן ,הינו תושב הכפר חורה המשתייך לסלפיה-
ג'האדיה .הוא סייע לעת'מאן ולשפיק במימון ובתאום הנסיעה לסוריה דרך תורכיה .הוגש נגדו כתב
אישום בעבירות של קשירת קשר לעוון וסיוע ליציאה שלא כדין )אתר שירות הביטחון הכללי9 ,
בנובמבר  .(2014על-פי התקשורת הישראלי הוא הודה בחקירתו ,כי ידע מראש על כוונתם לצאת
לסוריה וסייע להם בתיאום נסיעתם דרך תורכיה .הוא אף העביר לשניים כספים למימון הוצאות
הנסיעה ומסר להם פרטים אודות גורמים מקומיים ,שיוכלו לסייע להם .מחקירתו עלה ,כי את רוב
הקשרים עם גורמי הטרור קיים באמצעות הרשתות החברתיות )ערוץ  27 ,7במאי .(2014
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חלק ז' :מערכת ההסברה של דאעש
מאפיינים כלליים
 .1ארגון דאעש מייחס חשיבות רבה למלחמה על התודעה ומשקיע בתחום זה משאבים רבים )כח
אדם מיומן ,סכומי כסף גדולים( .לדאעש מערכת הסברה יעילה ביותר המפיקה כמות גדולה של
תוצרים תקשורתיים .היא מנוהלת ע"י אנשי מקצוע עיראקיים וסוריים ולצידם פועלים גם אנשי מקצוע
ערביים ומערביים .בקרב בכירי מערכת ההסברה בולט דובר הארגון אבו מחמד אלעדנאני )ממוצא
סורי( .האינטרנט ,בדגש על הרשתות החברתיות ,הינו האמצעי העיקרי להפצת האידיאולוגיה
והמסרים הפוליטיים של דאעש במזרח התיכון וברחבי העולם וכלי חשוב לגיוס מתנדבים זרים
וכספים.
 .2הישגיו הצבאיים של דאעש ,ובכלל זה המתקפה בעיראק ביוני  2014והקמת מדינת הח'ליפות ,לוו
במסע תעמולה אפקטיבי שכוון לקהלי יעד מגוונים בעולם הערבי\מוסלמי ובמדינות המערב .מסע
תעמולה זה ,שהפך את דאעש למותג בינלאומי ,לווה בקמפיינים של לוחמה פסיכולוגית ,שנועדו
להפחיד את אויביו ויריביו של דאעש ולעורר אימה בקרב דעת הקהל העולמית )הוצאת שבויים
להורג ,עריפת ראשם של בני ערובה מערביים(.
 .3מנגד ,דאעש מקפיד לשלוט על המידע המתפרסם אודותיו .הוא מתנכל לעיתונאים מקומיים
וזרים שאינם נשמעים לו ,ומפקח על ביקורי עיתונים ערביים ומערביים בשטחים שבשליטתו .כותב על
כך דו"ח חקירה של ועדת האו"מ )סעיפים  ,(42-39שכותרתו"Rule of Terror: Living under :
") ISIS in Syriaאתר מועצת זכויות האדם של האו"מ 14 ,בנובמבר :(2014
"ISIS has sought to control the flow of information in the areas it controls. Scores
of Syrian journalists and human rights activists have been abducted, disappeared,
tortured and executed. Their targeting largely failed to attract widespread media
attention. As early as June 2013, ISIS began to abduct and torture Syrian journalists in
Aleppo and Ar-Raqqah governorates. Former prisoners stated that the most brutal
treatment inside ISIS detention centres was meted out to those suspected of being part of
other armed groups, local media workers, and fixers working with international
)ההדגשות הן של מרכז המידע( journalists".
"One journalist, abducted in June 2013, was beaten in the ISIS detention centre in
Jarablus (Aleppo) accused of being a spy. Another Syrian journalist, held in an ISIS
detention centre in Ar-Raqqah governorate in January 2014, was beaten and, upon
release, was threatened with death if he photographed or filmed any of the armed group’s
activities, with one fighter telling him “we will make sure you will never again be able to do
anything on top of the earth”.
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"In October and November 2013, journalists working for international television channels
were killed in Aleppo city. Since that time, media workers have disappeared in 8 ISIScontrolled areas; their fate and whereabouts remain unknown. On or about 19 August and
2 September 2014, ISIS executed two American journalists. On 13 September 2014, the
group executed a British aid worker. All three had been abducted and detained inside
Syria. The group filmed the executions, attempting to impact international policy and the
anticipated aerial attacks on their positions".
"Journalists and activists working to document the violations and abuses suffered by their
local communities under ISIS have been denied their special protection under
international humanitarian law and have been disappeared, detained, tortured and killed".

 .4במלחמה על התודעה זכה דאעש להצלחה רבה בפרק זמן קצר יחסית .דאעש )על גלגוליו
השונים( ,שבמשך שנים ארוכות לא זכה לתשומת לב עולמית ,עלה בתקופה קצרה יחסית לקדמת
הבמה התקשורתית והפוליטית והמותג דאעש ) (ISIL, ISISהפך לפופולארי ביותר .כלי התקשורת,
כולל עיתונים וערוצי טלוויזיה מובילים במדינות המערב ובעולם המערבי ,ציטטו באופן אינטנסיבי את
המסרים הפוליטיים של דאעש ונתנו במה לאידיאולוגיה הג'האדיסטית שלו .המערכה נגד דאעש ,עליה
הכריזה ארה"ב )בתמיכת דעת הקהל שהזדעזע מתמונות הזוועה שהפיץ דאעש( ,מיצבה את דאעש
כארגון המוביל בקרב ארגוני הג'האד העולמי והגבירה את כוח המשיכה שלו בקרב קהילות מוסלמיות
ברחבי העולם.

גופי התקשורת של דאעש
 .5בהנהגת דאעש פועלת מחלקת הסברה ,המפיצה את פרסומי הארגון באינטרנט באמצעות גופים
תקשורתיים ייעודיים ,שהבולטים שבהם ,הינם :מוסד אלפרקאן ,מרכז ההסברה אלחיאת ,מוסד
אלאעתצאם ומוסד התקשורת אג'נאד .להלן כמה מאפיינים שלהם:
א .מוסד אלפרקאן להפקה הסברתית )מאססת אלפרקאן ללאנתאג' אלאעלאמי(  -התרגום
מילולי בערבית של המילה אלפרקאן הינו "ההפרדה" )קרי ,ההפרדה בין השקר לאמת( .זהו גם
כינוי לקוראן .זוהי זרוע תקשורתית ותיקה המפיקה חומרי הסברה ,בעיקר סרטוני וידאו .מוסד
אלפרקאן הוקם בשנת  2006עם הקמת המדינה האסלאמית בעיראק .הוא שימש בזמנו את
המדינה האסלאמית בעיראק וכיום משמש את דאעש .זוהי הזרוע התקשורתית הרשמית של
דאעש השואבת את מסריה מהנהגת הארגון .הסרטון ובו נראה אבו בכר אלבע'דאדי נושא דרשה
במסגד במוצול ) 5ביולי  (2014הופץ במקורו ביוטיוב ע"י מוסד אלפרקאן.
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הלוגו של מוסד אלפרקאן ,בו כתוב" :מוסד אלפרקאן
להפקת ההסברתית".

אבו בכר אלבע'דאדי נושא דרשה במסגד
במוצול .בצד שמאל למעלה ניתן לזהות את
הלוגו של מוסד אלפרקאן )(youtube.com

ב" .אלאעתצאם להפקה הסברתית" )אלאעתצאם ללאנתאג' אלאעלאמי( – משמעות המילה
אעתצאם הינה "שביתת שבת" או "בקשת מחסה" )במקרה זה :מאללה( .מדובר בגוף תקשורתי
להפקת סרטוני הסברה של דאעש הפועל בשנתיים האחרונות .גוף זה מפיק סרטונים של דאעש
וככל הנראה גם מפיץ אותם.

הלוגו של "אלאעתצאם להפקה הסברתית".

תיעוד פעילי דאעש יורים מרגמות בשעת לילה במחוז
דיאלא ,שבעיראק .הסרטון הופץ ע"י מוסד אלאעתצאם
להפקה הסברתית ).(youtube.com

ג .מרכז אלחיאת לתקשורת ) – (Alhayat Media Centerזוהי זרוע תקשורתית חדשה
יחסית הפועלת מטעמו של דאעש בעיקר כלפי קהלי היעד המערביים .זרוע זאת מפיקה וכנראה
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גם מפיצה תוצרים הסברתיים רבים ובתוכם סרטונים .תוצרי ההסברה הללו ,נועדו בין השאר
לסייע בגיוס מתנדבים זרים לשורות דאעש.

הלוגו של מרכז אלחיאת לתקשורת,
שעיצובו מזכיר את עיצוב הלוגו של תחנת
אלג'זירה הקטרית
)(alplatformmedia.com

הפקה של אלחיאת בה נראה פעיל דאעש דובר גרמנית נושא
דברי שבח למדינה האסלאמית בראשות אלבע'דאדי
).(plus.google.com

ד .מוסד התקשורת אג'נאד )– (Ajnad Media Foundationבינואר  2014השיק דאעש גוף
תקשורתי חדש בשם מוסד התקשורת אג'נאד .גוף זה מתמחה בהפצת שירי ג'האד מוקלטים
)אנאשיד( ומוסיקה ווקאלית אסלאמית.

הלוגו של מוסד התקשורת אג'נאד
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מגזינים אינטרנטיים ואתר אינטרנט של דאעש
 .6דאעש מפיץ כמה מגזינים אינטרנטיים:
א .דאביק ) - (Dabiqמרכז אלחיאת החל לפרסם ב 5-ביולי  2014מגזין חדש בשפה האנגלית
בשם  .77Dabiqאת עמוד השער של הגיליוןן הראשון עיטרה הכותרת "The Return of The
" .Khilafahהגיליון השני והשלישי התפרסמו במחצית השנייה של ספטמבר  .2014הגיליון
הרביעי ,התפרסם ב 12-באוקטובר  .2014להלן כמה דוגמאות מכתבות ,שהופיעו בגיליון
הרביעי של המגזין :ציטוטים מהתבטאויות אבו בכר אלבע'דאדי ובכירים נוספים בדאעש ,בהווה
ובעבר; דיון על חדית' )אמירה המיוחסת לנביא מחמד( המסביר ,כי שלל מלחמה הינו חוקי והוא
מגיע לאדם בזכות אללה; כתבה המצדיקה את שעבוד היזידים ,בה מובאים חדית'ים המדברים
על עבדות; מידע על פעולות צבאיות ומנהליות של המדינה האסלאמית; כישלונות המערכה
האמריקאית נגד המדינה האסלאמית; קריאה להרוג "צלבנים" )קרי ,אזרחים מערביים( בכל
מדינה ,שמצטרפת לברית נגד המדינה האסלאמית ,ולשים למטרה את "אזרחי המדינות
הצלבניות" ,היכן שלא יהוו; הצדקת ההוצאה להורג של העיתונאי האמריקאי סטיבן סוטולוף.

הגיליון הראשון של המגזין DABIQ

ב .חדשות המדינה האסלאמית ) - (Islamic State News ,ISNפלטפורמה נוספת לפעילות
הסברה מול קהילות מוסלמיות המתגוררות מחוץ לעיראק ולסוריה הינו מגזין אינטרנטי באנגלית
בשם חדשות המדינה האסלאמית .המגזין מפרסם הגות אסלאמית סלפית-ג'האדיסטית ודיווחים
שוטפים על התנהלות הארגון גם בשפות נוספות .בנוסף לכך מוציא דאעש גם מגזין אינטרנט
באנגלית בשם  (Islamic State Report) ISRובו מאמרים על אירועים ועל סדר היום של
הארגון.

 77על-פי מסורת מוסלמית המיוחסת לאבו הרירה ,אחד מחבריו של מחמד ,צפוי להתקיים בעיר דאביק קרב בין צבא
המוסלמים לצבא הנוצרים ,שבו עתידים המוסלמים לנצח .מסורת זאת צוטטה לעיתים קרובות ע"י אבו מצעב אלזרקאוי ,אשר
צפה ,כי זה יהיה המקום שבו ינחל האסלאם ניצחון גדול על הכופרים ,שיוביל להשתלטותו על העולם ולאחרית הימים )ריצ'רד
ברט(.
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פורומים ואתרי אינטרנט
 .7דאעש מנהל פורום רשמי ,בשפה הערבית ,שנחנך לאחרונה ,בשם אלמנבר אלאעלאמי אלג'האדי.
כתובתו .alplatformmedia.com/vb :הפורום כולל כרזות ,סרטונים ,תמונות וידיעות הנוגעות לדאעש.
פורום מרכזי נוסף של דאעש בשפה הערבית הינו  hanein.infoהכולל תמונות ,מלל וסרטונים
)בתחילת נובמבר  2014הפורום לא היה פעיל ,יתכן שהופעל מחדש(.

עמוד השער של הפורום :מצד ימין אסאמה בן לאדן ומשמאל דגל דאעש שבחלקו התחתון נכתב" :המדינה האסלאמית –
הח'ליפות ישרת הדרך".

 .8למדינה האסלאמית אתר אינטרנט ובו חומרים ויזואליים ואתר נוסף לגיבוי )אתר מראה( למקרה
שהאתר הראשי יוסר מהאינטרנט )כתובת האתר  .(dawla-is.appspot.comבאתר סרטונים,
העוסקים באידיאולוגיה של דאעש ,באבות המייסדים שלו )אבו מצעב אלזרקאוי ,אבו עמר אלבע'דאדי,
אבו חמזה אלמהאג'ר( ובמנהיגו הנוכחי אבו בכר אלבע'דאדי .כמו-כן באתר סרטונים העוסקים בהנצחת
חללי דאעש וחומרי תעמולה למיניהם.
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אתר חומרים ויזואליים של המדינה האסלאמית .כתובתו .dwl-is.appspot.com :מאחר שמקימי האתר מעריכים
שגוגל לא יאפשר להם לאורך זמן להחזיק באתר ,הם יצרו אתר מראה ) (Mirrorלאתר זה.

מדינות המערב והקהילות המוסלמיות במערב כקהלי יעד חשובים
עבור דאעש
 .9דאעש עושה שימוש מושכל באינטרנט ,ובפרט ברשתות החברתיות ,להעברת מסרים ממוקדים
לקהלי יעד ספציפיים .קהלי יעד חשובים בראיית דאעש הינן מדינות המערב וקהילות מוסלמיות
במדינות המערב .חומרי התקשורת ,שמפיץ דאעש באופן אינטנסיבי לקהל יעד זה ,מכוונים להרתיע
את מדינות המערב מפני תקיפת דאעש; להעצים את כוחו של דאעש; לעורר פחד ואימה בקרב
דעת הקהל במערב; להפיץ את האידיאולוגיה הג'האדיסטית של דאעש בקרב קהילות מוסלמיות
במערב; לעודד מתנדבים בקרב קהילות המוסלמים במערב להתגייס לשורות דאעש .הפעילות
התודעתית כוללת הפצת הודעות ,סרטוני וידאו ,קלטות שמע וצילומים .עד כה נחלה האסטרטגיה
התקשורתית של דאעש הצלחה רבה באשר עלה בידו למצב את עצמו כאויב המרכזי של המערב
ולזכות בתמיכה בקרב ציבורים ערביים\מוסלמים ,ארגונים ג'האדיסטים קהילות מוסלמיות במערב.
 .10הרשתות החברתיות באינטרנט ,ובמיוחד הטוויטר והפייסבוק ,ממלאים תפקיד חשוב
בפעילות התודעתית של דאעש המכוונת למערב ) "New ISIS Media Company Addresses
" English, German And French-Speaking Westernersממר"י  24ביוני  .(,2014הצלחות
צבאיות של דאעש כגון הניצחונות בצפון עיראק ,או הוצאות להורג של יריביו ושל חטופים מערביים
מנוצלים ע"י הארגון להגברת הפעילות התודעתית כלפי מדינות המערב ,להעברת מסרים
המיועדים להפחדה ולהרתעה )ראו להלן( ולגיוס מתנדבים .פעילות תודעתית זאת הגבירה את
הדמוניזציה של דאעש בקרב דעת הקהל במערב ומילאה תפקיד חשוב בהירתמות ארה"ב ובעלות
בריתה למערכה נגד דאעש.
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 .11בשל פרסום הפצת פרסומים הכוללים מעשי אלימות ,נסגרו לאחרונה חשבונות דאעש בטוויטר
ובפייסבוק ,הרשת שהיוותה אחד הכלים העיקריים להפצת המסרים שלו ברחבי העולם .דעאש החל
לחפש דרכים חדשות להפיץ את חומרי התעמולה שלו .בעקבות זאת הוא פנה לרשתות חברתיות
אחרות ,פחות פופולאריות ,דוגמת

78VK

ו .79DIASPORA -אלו הן שתי רשתות מתחרות לפייסבוק,

שהפיקוח על התכנים שלהן הוא פחות הדוק .כמו כן עושה דאעש שימוש באתרים נוספים פחות
פופולאריים.

דוגמאות מפרסומי דאעש המופנים לקהלי היעד במערב

פרסום בפורום אסלאמי של חומרי תעמולה ,ובכל זה חומרים המטיפים לג'האד ,המתורגמים לאנגלית על-ידי מוסד
אלחיאת ).(alplatformmedia.com

 78רשת חברתית ,שהוקמה בשנת  . 2006הרשת החברתית הגדולה ביותר באירופה פופולארית בעיקר בקרב דוברי רוסית
ברשת רשומים ,נכון ל, 2014-למעלה ממאה מיליון משתמשים והיא פונה בעיקר לקהל יעד אירופאי.
 79רשת חברתית שהוקמה בשנת  .2010ייחודה של הרשת הוא בהגנה על המשתמש .הרשת מאפשרת למשתמש להגדיר את
השרת ,שיאחסן את התכנים ואף להתקין שרת פרטי ועל כן הפיקוח על התכנים ברשת הוא פחות הדוק.
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)ממר"י(
סרטון וידאו ,המיועד לקהלי יעד מערביים ,המטיף לג'האד )ממר"י 24 ,ביוני (2014

מרכז אלחיאת לתקשורת פרסם ב 17-ביוני  2014סרטון וידאו ובו שיר בגרמנית הקורא לג'האד ,שכותרתוLet's Wage :
) Jihadממר"י 21 ,ביוני (2014

101-14

185

חדשות המופצות באמצעות מגזין  ISNמה 1-ביולי  2014במגמה להאדיר את הישגי המדינה האסלאמית .המגזין הופץ
על-ידי פורומים אסלאמיים המזוהים עם אלקאעדה )(ia902506.us.archive.org

 .12דוגמא לעידוד קהילות מוסלמיות במערב להצטרף לג'האד הינו סרטון מטעם דאעש ,שהופץ
בסוף יוני  ,2014בפורומים אסלאמים וביוטיוב .בסרטון הופיע אוסטרלי ,המכנה עצמו אבו יחיא
אלשאמי ,שכנראה נהרג לאחרונה בסוריה .אבו יחיא אלשאמי הינו ככל הנראה זכריה ראא'ד ,שנעצר
בעבר יחד עם שלושה קיצונים אסלאמים בשל הכאת אזרח בסידני )בטענה שהשתמש בסמים ושתה
אלכוהול( .בסרטון ,שהופץ הוא קרא למוסלמים להתעורר לנוכח ההשפלה ,שחווים המוסלמים בפלסטין
ובפלוג'ה שבעיראק .אחריו נשא דברים רעול פנים המכונה אבו נור אלעראקי ,שנטען בסרטון ,כי הוא
אוסטרלי ,אשר קרא למוסלמים באוסטרליה ,אירופה ואמריקה להצטרף לג'האד בסוריה.

אזרח אוסטרלי המכונה האח אבו יחיא אלשאמי נושא
דבריו לפני המצלמה

האח אבו נור אלעראקי )משמאל( קורא למוסלמים
באוסטרליה ,אירופה ואמריקה להצטרף לג'האד
בסוריה
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קמפיין להשגת תמיכת המוסלמים ברחבי העולם ביוני
:2014
"מיליארד מוסלמים תומכים במדינה האסלאמית"
 .13בעקבות הישגיו הצבאיים של דאעש בקיץ  2014והקמת הח'ליפות האסלאמית נהנה הארגון
מגילויי סולידאריות בעולם הערבי/מוסלמי ובמדינות המערב .דאעש מצידו פעל למינוף הישגיו אלו
להגביר את התמיכה בדאעש ברחבי העולם הערבי\מוסלמי ובקהילות מוסלמיות באמצעות קמפיין
תקשורתי ,שנועד לעודד את ההצטרפות לשורותיו.
 .14ב 19-ביוני  2014יזם דאעש קמפיין תקשורתי ,שכותרתו" :מיליארד מוסלמים תומכים במדינה
האסלאמית" .הקמפיין קרא לתומכי דאעש ברחבי העולם להביע תמיכתם בארגון ויעץ להם לעשות
זאת באמצעות הטוויטר .בעקבות הקמפיין פורסם סרטון וידאו )יוטיוב( ,אשר תעד את ביטויי התמיכה
בדאעש ברחבי העולם :מדינות המערב ,העולם הערבי ומדינות אסיה )אתר אח'וה ,סרטון יוטיוב,21 ,

 23ביוני  .(2014להלן מספר צילומים של גילויי תמיכה במדינה האסלאמית מרחבי העולם:

המזרח התיכון

פתק על רקע צילום של הר הבית עליו נכתב:
"המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם נותרת
על כנה .מחוז )ולאיה( אלקדס הכבושה"
)(youtube.com

ביטוי תמיכה בארגון דאעש בהר הבית
)סרטון יוטיוב 23 ,ביוני (2014
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ביטוי תמיכה בארגון דאעש באבו ט'בי
)יוטיוב 23 ,ביוני (2014

ביטוי תמיכה בארגון דאעש במרוקו
)יוטיוב 23,ביוני (2014

ביטוי תמיכה בארגון דאעש בתוניס
)יוטיוב 23 ,ביוני (2014

ביטוי תמיכה בארגון דאעש בעדן ,שבתימן )אתר
אחו'וה 21 ,ביוני (2014
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ביטוי תמיכה בארגון דאעש בבנג'אזי שבלוב )חשבון
טוויטר של קמפיין מיליארד המוסלמים למען המדינה
המוסלמית 22 ,ביוני (2014

ביטוי תמיכה בארגון דאעש בעצרת שהתקיימה ב20-
ביוני  2014במעאן שבירדן )אתר אח'וה 21 ,ביוני
(2014

אירופה

ביטוי תמיכה בארגון דאעש באמסטרדם ,שבהולנד
)יוטיוב 23 ,ביוני .(2014

פתק על רקע הקולוסאום ברומא ובו נכתב:
"המדינה האסלאמית נותרת על כנה ,רומא"
)יוטיוב(
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פתק על רקע מגדל אייפל בפריז עליו נכתב" :מדינת
האסלאם נותרת על כנה ...ומתרחבת" )יוטיוב(

ביטוי תמיכה בארגון דאעש בשוויץ
)יוטיוב 23 ,ביוני (2014

דגל אלקאעדה על רקע הביג בן בלונדון )יוטיוב(

ביטוי תמיכה בארגון דאעש בגרמניה
)יוטיוב 23 ,ביוני (2014
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ביטוי תמיכה בארגון דאעש בוינה ,באוסטריה
)יוטיוב 23 ,ביוני (2014

ביטוי תמיכה בארגון דאעש בשבדיה
)יוטיוב 23 ,ביוני (2014

ביטוי תמיכה בארגון דאעש בבלגיה )אתר  22 ,/http://www.dotmsr.comביוני (2014
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ארה"ב

פתק תמיכה בדאעש על רקע צילום של העיר
התחתית בשיקגו )ממר"י 30 ,ביוני ,2014
המביא צילום שמקורו בטוויטר 20 ,ביוני (2014

כרזת תמיכה בדאעש כשברקע נראה קו הרקיע
של ניו-יורק )ממר"י 30 ,ביוני  ,2014המביא
צילום שמקורו בטוויטר 20 ,ביוני (2014

אסיה

ביטוי תמיכה בארגון דאעש באפגניסטאן
)יוטיוב 23 ,ביוני (2014

רעולי פנים בפקיסטאן מביעים תמיכה בהכרזה על
הקמת המדינה האסלאמית בראשות אבו בכר
אלבע'דאדי )יוטיוב(
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הבעת תמיכה בתורכיה" :מדינת האסלאם נותרת
על כנה ומתרחבת ,בעזרת אללה – מבצע מיליארד
מוסלמים לתמיכה במדינה האסלאמית" )יוטיוב(

ביטוי תמיכה בארגון דאעש בקמבודיה )יוטיוב,
 23ביוני (2014
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חלק ח' :המערכה האמריקאית נגד דאעש
הערכת החסר של דאעש ע"י ארה"ב
.1

עם יציאת צבא ארה"ב מעיראק העריכו האמריקאים ,כי צבא עיראק ,שבהקמתו המחודשת

השקיעה ארה"ב משאבים כה רבים ,יוכל לתת מענה לאיומים הנשקפים מארגון המדינה האסלאמית
בעיראק )שממנו צמח דאעש( .התבססות הג'האד העולמי בסוריה ,והקמת דאעש ,לא נתפסו ע"י
האמריקאים כאיום יוצא דופן .ההתייחסות לדאעש הייתה בהקשר הפנים-סורי ,כסיכון ביטחוני
פוטנציאלי אך לא מיידי ,שעצם קיומו מוסיף מימד מסבך למלחמת האזרחים הסורית ומקשה על הגשת
סיוע אמריקאי לארגוני המורדים.
.2

בדיעבד הודה נשיא ארה"ב ,כי האמריקאים העריכו הערכת חסר את יכולתו ומידת מסוכנתו

של דאעש ,והערכת יתר את יכולתו ומידת נכונותו של צבא עיראק להילחם נגד הארגונים הקיצונים.
ביטוי לכך ניתן למצוא בראיון שהעניק ברק אובאמה לכתב רשת הטלוויזיה  28) CBSבספטמבר
 .(2014בראיון נשאל הנשיא האם הוא מסכים עם התבטאותו של מנהל המודיעין הלאומי ) (DNIג'יימס
קלפר ,בעניין הערכת החסר של דאעש ) (ISISוהערכת היתר של צבא עיראק" .זה נכון" השיב
אובאמה 28 ,CBS News) "That's absolutely true" ,בספטמבר .(2014
.3

החל משנת  2013התחדדו סיכוני הטרור והחתרנות הטמונים בפעילים המתגייסים לשורות

הג'האד העולמי בסוריה ,ושבים למדינות האם שלהם לאחר שרכשו מיומנות צבאית ועברו
אינדוקטרינציה אידיאולוגית .עם זאת התפיסה האמריקאית הייתה עדיין ,כי הסיכון הטמון ב"בוגרי
סוריה" רלוונטי בעיקר למדינות אירופה ,שמהם באו מרבית המתנדבים המערביים ,ולא לארה"ב,
שממנה יצאו מתנדבים מעטים יחסית להלחם בסוריה .השינוי בתפיסה האמריקאית בא בהדרגה.
בעיקר ,כאשר לתופעת המתנדבים הזרים התלוו גם ההישגים הצבאיים במערכה ,שניהל דאעש
בעיראק ,ובמרכזם כיבושה של העיר מוצול.

השינוי בתפיסת האיום של דאעש וגיבוש המענה האמריקאי
.4

תפיסת האיום של דאעש בראייה האמריקאית השתנתה בעקבות ניצחונותיו הצבאיים של

הארגון בעיראק ביוני  2014וההכרזה על הקמת מדינת הח'ליפות .התמוטטות הצבא העיראקי
במוצול המחישה לארה"ב ולמדינות המערב ,כי המדובר בארגון ג'האדיסטי מסוכן ,המאיים על נכסי
ארה"ב והמערב במזרח התיכון ,ועלול "לייצא" אליהם טרור וחתרנות .בנוסף לכך ההצלחות
הדרמטיות של דאעש בעיראק הצביעו על כישלון עשור של נוכחות צבאית של ארה"ב בעיראק והפכו
למקור התנצחות בזירה הפוליטית הפנים-אמריקאית.
.5

הקמפיינים התודעתיים של דאעש תרמו גם הם לשינוי בעמדה האמריקאית .סרטוני עריפת

הראשים של החטופים המערביים ,מעשי טבח בקרב בני עדות מיעוט ובריחה המונית של תושבים
מאזורים ,שנכבשו ע"י דאעש בעיראק – כל אלו העצימו את הדימוי של דאעש כארגון כמקור איום
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לארה"ב ולמדינות המערב ,תרמו לדמוניזציה של דאעש בארה"ב ובמדינות המערב .הם גם גרמו
לתמיכה של דעת הקהל האמריקאית )והמערבית( במהלכים צבאיים נגד הארגון.
.6

במענה האמריקאי לאיום של דאעש מאז יוני  2014ניתן להבחין בשני שלבים:
א .בשלב הראשון )יוני-אמצע ספטמבר  :(2014המענה האמריקאי התאפיין בתגובות
"נקודתיות" בעלות אופי מוגבל .תגובות אלו התבטאו בתקיפות אוויריות בעיראק ,שיגור יועצים
אמריקאים ,הגברת המעקב המודיעיני והגשת סיוע הומניטארי לקבוצות אוכלוסיה במצוקה.
המענה המוגבל נועד בעיקר לסיוע בהגנה על נכסים אמריקאים בעיראק באמצעות הכוחות
המקומיים בדגש על הכוחות הכורדים וצבא עיראק .בשלב זה התמקדו התקיפות האוויריות
בעיראק תוך הימנעות מלפעול בסוריה.
ב .בשלב השני )החל מהמחצית השנייה של ספטמבר  ,(2014כשהתברר כי בתגובות
ה"נקודתיות" אין משום מענה משמעותי לאיום שמציב דאעש ,התווה הנשיא אובאמה
אסטרטגיה כוללת למערכה ,ארוכת טווח ,המכוונת לפגוע בכוחו של דאעש ולנטרל אותו כמקור
איום למערב עד להשמדתו .אסטרטגיה זאת מבוססת על תקיפות אוויריות ,חיזוק כוחות
מקומיים ופגיעה במוקדי הכוח של דאעש ע"י קואליציה בינלאומית המונהגת ע"י ארה"ב .כל
זאת תוך הימנעות ארה"ב מלשגר כוחות צבא אמריקאיים קרקעיים להלחם בעיראק או
בסוריה .בעקבות גיבוש האסטרטגיה החדשה פתחו ארה"ב ובעלות בריתה במערכה אווירית
נגד דאעש בסוריה ובעיראק.

המענה האמריקאי המוגבל )יוני-אמצע ספטמבר (2014
.7

לאחר כיבוש מוצול ע"י דאעש ,כשהסתבר ,כי הארגון מאיים על אינטרסים חשובים של ארה"ב

ובעלות בריתה במזרח התיכון ,החלה ארה"ב להתעמת עימו ישירות .בשלב הראשון ,שבדיעבד
הסתבר כשלב ביניים ,התבטא המענה האמריקאי בתגובות "נקודתיות" זהירות בעיראק .תגובות אלו
נועדו לסייע לכוחות המקומיים )הצבא העיראקי ,הכוחות הכורדים( ולבלום את המפולת בשטח
לנוכח תנופת המתקפה של דאעש.
.8

בסוף יוני  ,2014בעקבות ההישגים הצבאיים של דאעש ,שיגרה ארה"ב לבגדאד יועצים צבאיים

אמריקאים ,המשתייכים לכוחות המיוחדים של צבא ארה"ב ,לסייע לצבא עיראק .כמו כן הגבירה ארה"ב
את איסוף המודיעין בצפון עיראק .עם זאת הבהירו האמריקאים כבר בשלב זה ,שבדיעבד ניתן
לראות בו שלב ביניים ,שאין בדעתם לשגר כוחות צבא קרקעיים כדי להלחם בדאעש על אדמת
עיראק.
.9

הדיווחים אודות מעשי הטבח של דאעש במיעוט היזידי והחשש מפני פגיעה ביציבותן של מדינות

פרו-מערביות במזרח התיכון ,כגון ירדן ולבנון ,דחפו את ארה"ב להגביר את אינטנסיביות התקיפות
האוויריות כדי לטפל במשבר המתפתח בעיראק .ב 8-באוגוסט  2014החלה ארה"ב לתקוף עמדות
דאעש בעיראק במספר מוקדים :אזור ארביל )סיוע בהגנה על האוטונומיה הכורדית( ,הרי סנג'אר
)סיוע ליזידים הנצורים( ואזור סכר מוצול )סיוע לכורדים להשתלט מחדש על סכר חשוב זה( .כמו כן
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הגישה ארה"ב סיוע הומניטארי בעיר אמרלי )שם היו נצורים בני המיעוט התורכמני שיעי( .הפעילות
האמריקאית האווירית הייתה מוגבלת בשלב וכללה תקיפת יעדים של דאעש והצנחות סיוע הומניטארי.
 .10בין המטרות ,שהותקפו ע"י האמריקאים עד לאמצע ספטמבר  2014היו כלי רכב משוריינים,
סוללות ארטילריה ,משאיות ועמדות של דאעש .בנאומו בסנאט ) 16בספטמבר  (2014מסר מזכיר
ההגנה צ'אק הייגל ,כי ארה"ב ביצעה יותר מ 160-תקיפות אוויר מוצלחות .תקיפות אלו גרמו למותם
של פעילי דאעש ,השמידו אמצעי לחימה וציוד ואפשרו לכוחות הביטחון העיראקים ולכוחות הכורדים
להשתלט מחדש על טריטוריה ,שנכבשה ועל תשתיות מפתח ,כולל סכרי מוצול וחדית'ה .בעקבות
נאומו של הנשיא אובאמה החלו תקיפות אוויריות מאסיביות בסוריה ובעיראק ע"י ארה"ב ובעלות
בריתה.

התוויית אסטרטגיה כוללת למערכה נגד דאעש )נאום ברק
אובאמה ב 10-בספטמבר (2014

הנשיא ברק אובאמה מתווה בנאומו את האסטרטגיה האמריקאית )אתר הבית הלבן 10 ,בספטמבר (2014

 .11גיבוש האסטרטגיה האמריקאית החדשה התבצע על ידי הממשל האמריקאי בסוף אוגוסט
ובמחצית הראשונה של ספטמבר  .2014האסטרטגיה החדשה מצאה ביטויה בנאום לאומה של ברק
אובאמה ב 10-בספטמבר  .2014בנאומו הציג אבאמה את דאעש כארגון טרור ברוטאלי ,המאיים על
המזרח התיכון כולו )לרבות נכסים אמריקאיים( ,ובהעדר תגובה יאיים גם באופן ישיר על ארה"ב.
הוא ציין ,כי בשלב זה טרם זוהה ניסיון של דאעש לבצע פיגועים בארה"ב אולם קיים חשש ,כי הפעילים
הזרים הנלחמים בשורותיו ישובו למדינותיהם וישאפו לבצע פעולות טרור.
 .12בהמשך התווה אובאמה אסטרטגיה כוללת למערכה רב-ממדית נגד דאעש ,בהנהגת ארה"ב
ובהשתתפות קואליציה בינלאומית ,שתימשך מספר שנים )קרי ,גם בתקופת הממשל האמריקאי
שיבוא לאחר אובאמה( .מטרת המערכה הינה נטרול דאעש כמקור איום למערב עד להשמדתו ) "we
" .(will degrade and ultimately destroy ISILעם זאת שב הנשיא והצהיר ,כי בניגוד למלחמות
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הקודמות ,שניהלה ארה"ב באפגניסטאן ובעיראק ,היא לא תשלח כוחות צבא אמריקאים קרקעיים
להילחם בעיראק או בסוריה .80האסטרטגיה ,שהציג אובאמה בנאומו ,זכתה לאישור הקונגרס
האמריקאי ומימושה הלכה למעשה החל במחצית השנייה של ספטמבר .2014
 .13להלן המרכיבים העיקריים במערכה האמריקאית הכוללת נגד דאעש ,כפי ,שבאו לידי ביטוי
בנאום אובאמה ,בהתבטאויות נוספות של אובאמה ,בהצהרות וראיונות של בכירים אמריקאים ,ובדיווחי
התקשורת האמריקאית:
א .מערכת אווירית שיטתית ומתמשכת נגד דאעש :התקיפות האוויריות תתבצענה בעיראק
ובסוריה .הן תכוונה נגד בכירי דאעש ונגד התשתיות הלוגיסטיות והמבצעיות של הארגון
בשיתוף ובתאום עם ממשלת עיראק )במשתמע האמריקאים מסתייגים משיתוף פעולה עם
המשטר הסורי(.
ב .תמיכה צבאית בכוחות המקומיים בעיראק ובסוריה הנלחמים בדאעש :תחת הגדרה זאת
נכללים כוחות הביטחון העיראקים ,הכוחות הכורדים וה"אופוזיציה הסורית המתונה".
בשיחה עם כתבים ) 26בספטמבר  (2014אמר הגנרל דמפסי ,ראש המטות המשולבים ,כי
יידרשו בין  12,000ל 15,000-לוחמים כדי להשתלט על השטח שבשליטת דאעש .81התמיכה
האמריקאית במורדים תתבצע באופנים הבאים:
 (1שיגור אנשי צבא אמריקאים לעיראק למשימות סיוע:
א( אנשי הצבא האמריקאים יסייעו לכוחות המקומיים באימונים ,מודיעין והפעלת
ציוד ואמצעי לחימה ,אך לא בלחימה ישירה נגד דאעש .הנשיא אובאמה הבהיר
בנאומו"As I have said before, American forces will not have a :
combat mission – we will not get dragged into another ground
war in Iraq".
ב( אנשי הצבא ,שישוגרו לעיראק יהיו בהיקף מוגבל :בנאומו הודיע אובאמה ,כי
ישלח לעיראק  475אנשי צבא ,שיתווספו לאמריקאים שכבר נמצאים שם .מזכיר
ההגנה צ'אק הייגל ציין בנאומו ) 16בספטמבר  ,(2014כי בסופו של התהליך,
לאחר שכל אנשי הצבא יגיעו ,ישהו בעיראק כ 1,600-חיילים אמריקאים,
ששימשו כמאמנים וכמתאמי פעולות ויסייעו לצבא עיראק ולכוחות הכורדים .מספר
היועצים האמריקאים בעיראק הגיע בתחילת נובמבר  2014ל .1,414-מתוכם 600
אנשי צבא הפועלים בתפקידי ייעוץ במרכזי המבצעים המשותפים ) Joint

 80הנשיא ברק אובאמה התבטא ,כי עשויות להיווצר נסיבות קיצוניות ,שבהן תפרוס ארה"ב כוחות קרקעיים .למשל ,אם יסתבר
שברשות דאעש נשק גרעיני ושיש להוציא לפועל מבצע ,שיוציא את הנשק הגרעיני מידי הארגון .לעומת זאת מזכיר ההגנה
האמריקאי צ'אק הייגל היה זהיר יותר .הוא התבטא ,כי הממשל עשוי לשקול המלצה של ראש המטות המשולבים להציב כוחות
קרקעיים בעיראק לסייע לכוחות המקומיים .אולם הוסיף"…these would not be fighting forces… there will be no :
 16 ,CNN) "...American combat troops in Iraq or Syriaבנובמבר .(2014
 81אומדן זה נראה לנו אופטימי מידי .להערכתנו סד"כ זה אינו מספיק להשתלט על השטחים הנרחבים בסוריה ובעיראק ,שבידי
דאעש ,ובודאי שלא לשלוט עליהם לאורך זמן.
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 .(operations centersהם פועלים גם בבגדאד ובארביל ובמפקדות בדרג של
דיביזיה ומעלה )ניו יורק טיימס 2 ,בנובמבר .(2014
ג( ב 9-בנובמבר  2014הודיע הנשיא אובאמה ,כי  1,500חיילים נוספים עומדים
להישלח כדי לסייע לאמן את חיילי צבא עיראק והמליציות הכורדיות )9 ,CNN
בנובמבר  .(2014תוספת שכזאת עשויה להכפיל כמעט את המספר הראשוני של
אנשי הצבא ,שארה"ב צפויה לשגר לעיראק.
ד( סיוע לאימון מתנגדי דאעש בסוריה ובעיראק:
 (1בכוונת ארה"ב להוציא לפועל תוכנית לאימון של  5,000לוחמים מ"ארגוני
המורדים המתונים" בסוריה במשך שנה .האימונים יתבצעו בתורכיה
ובסעודיה )ניו יורק טיימס 2 ,בנובמבר .82(2014
 (2בתקשורת התורכית דווח ,כי ארה"ב ותורכיה הגיעו להסכמה להכשיר בשלב
הראשון  2,000לוחמי אופוזיציה סוריים במחנה הצבאי בקירשחיר ,הנמצא בלב
אנטוליה ,אשר משמש להכשרת כוחות הג'נדמריה התורכים .הכשרת הלוחמים
הסורים תעשה בפקוח אמריקאי-תורכי ) ,(aydinlik.gazete.comעם זאת ,על
פי העיתון התורכי חוריית ,תסרב תורכיה ככל הנראה להתיר אימון לוחמי
המליציות הכורדיות ,שבסוריה בשטחה והללו יאומנו ע"י האמריקאים באוטונומיה
הכורדית בעיראק )חוריית 15 ,בנובמבר .(2014
 (3על פי מזכיר ההגנה האמריקאי צ'אק הייגל ) 16בנובמבר  (2014ארה"ב
נמצאת בעיצומו של תהליך הקמת ארבעה מרכזי אימונים עבור הכוחות
העיראקים והכורדים בשטח עיראק .לדבריו הממשל מאיץ את הטיפול בבקשות
עיראקיות לקבלת חימוש ,ציוד ואספקה.
ג .הגשת סיוע כספי:
 (1הבית הלבן מסר כי הנשיא אובאמה אישר העברת סיוע צבאי מיידי לבגדאד ולחבל
הכורדי בשווי של  25מיליון דולר .במקביל הוא דחק בקונגרס לאשר תוכניתו בשווי של
 500מיליון  $לאימון וחימוש "המורדים המתונים" בסוריה ע"י הפנטגון ,מנגד ,הבהיר
אובאמה ,כי במאבק נגד דאעש לא ניתן לסמוך על משטר אסד המפעיל טרור נגד עמו
)".("we cannot rely on Assad regime, that terrorizes its own people
 (2על-פי מזכיר ההגנה צ'אק הייגל מעריך הצבא האמריקאי ,כי סכום זה יכסה את העלות
השנתית של אימונים והצטיידות עבור יותר מ 5,000-אנשי האופוזיציה )בסוריה(

 82על פי כתבה בוושינגטון פוסט שוקל הממשל האמריקאי להגדיל את תפקידה של ה CIA-באמון לוחמים בסוריה ,במסגרת
הסיוע החשאי המוענק לארגוני המורדים המתונים .על פי אנשי הממשל ה CIA-בוחנת ומאמנת כעת כ 400-לוחמים מידי
חודש ,מספר הלוחמים אותם צפוי הפנטגון לאמן כשתוכנית האמונים שלו תגיע לשיאה בסוף 14 ,Washington Post) 2015
בנובמבר .(2014
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במשך שנה אחת" .חבילת הסיוע" שתינתן ע"י ארה"ב ]ל"מורדים המתונים"[ תכלול נשק
קל ,כלי רכב ,ציוד צבאי בסיסי )מכשירי קשר ,למשל( ואימון טקטי ואסטרטגי.
ד .פגיעה במקורות הכוח של דאעש:
 (1ארה"ב תפעל לפגיעה במקורות המימון של דאעש; תשפר את המודיעין הנוגע
לארגון; תאבק באידיאולוגיה הקיצונית שלו; תשפר את היכולות ההגנתיות בהתמודדות
עימו ובכלל זה טיפול בבעיית המתנדבים הזרים המצטרפים לדאעש.
 (2דיוויד כהן ,תת-שר החוץ האמריקאי לענייני טרור ומודיעין ,פירט את אסטרטגית
הפגיעה במקורות המימון של דאעש ) 23באוקטובר :(2014

"Our strategy

involves three mutually supportive elements. First, we are working to
disrupt ISIL's revenue streams in order to deny it money in the first
place. Second, we aim to limit what ISIL can do with the funds it
collects by restricting its access to the international financial system.
And finally, we continue to impose sanctions on ISIL's senior
"…leadership and financial facilitators to disrupt their ability to operate
)ההדגשה היא של מרכז המידע(.
ה .המשך הסיוע ההומניטארי לאזרחים ולקבוצות אוכלוסיה ,אשר נפגעו ע"י דאעש :מזכיר
ההגנה צ'אק הייגל הזכיר בהקשר לכך את הסיוע שהגישה ארה"ב יחד עם עיראק ,בריטניה,
קנדה וצרפת ,לקבוצות אוכלוסיה בג'בל סנג'אר )יזידים( ובאמרלי )תורכמנים שיעים( )תוך
שהוא מפרט את היקף הסיוע שניתן ע"י ארה"ב( .בנוסף לכך מסייעת ארה"ב לעיראקים
העקורים בהיקף העולה על  186מיליון דולרים בשנת הכספים  .2014צ'אק הייגל הוסיף ,כי
ארה"ב הינה גם התומכת הגדולה ביותר בסיוע למיליוני סורים ,שנפגעו ממלחמת האזרחים
)מזכיר המדינה קרי הודיע על תוספת של  500מיליון דולר לסיוע ההומניטארי לסורים ,העומד
על סכום של למעלה מ 3-מיליארד דולר מאז תחילתה של מלחמת האזרחים(.
 .14בראיון ל 1) CNN-באוקטובר  (2014התייחס הגנרל )בדימוס( ג'ון אלן ,אשר שרת בתפקידים
בכירים באפגניסטאן ובעיראק ,כשליח הנשיאותי המיוחד לתאום פעולות הקואליציה נגד דאעש.
למטרות המדיניות של המערכה נגד דאעש .באשר למערכה בעיראק ,ג'והן ציין ,כי המטרה הסופית
בראיית ארה"ב תהייה הקמת מדינה עיראקית ריבונית ,המונהגת ע"י ממשלה בבגדאד ,אשר
תשלוט על כל שטחה של עיראק ולא רק על עדה אחת .בסוריה ,ציין אלן ,הכוונה היא לסייע לגורמים
מתונים בקרב האופוזיציה כדי שיוכלו להגן על עצמם מפני משטר אסד ומפני הארגונים המזוהים עם
אלקאעדה .לדבריו תהליך הכשרתם של אותם גורמים לא יהיה מהיר והוא עשוי להימשך שנים .ג'ון
אלן לא פרט את אופי הפתרון הפוליטי הסופי ,שיושג בסוריה אולם ציין ,כי הנשיא אסד לא יהיה חלק
ממנו.
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ג'ון אלן השליח האמריקאי המיוחד לקואליציה נגד המדינה האסלאמית
)(Photo credit: Chad J. McNeeley/US Navy/DoD

 .15נראה ,כי דבריו של הגנרל ג'ון אלן משקפים מידה מסוימת של אופטימיות אמריקאית באשר לסיכוי
ארה"ב להשליט משטר עיראקי ריבוני על כל שיטחה של עיראק ,שיכפה מרותו על כל עדותיה.
אופטימיות זאת עשויה גם לבטא כוונה אמריקאית להשקיע את עיקר המאמץ והמשאבים במערכה
נגד דאעש בזירה העיראקית .באשר לסוריה ,כך נראה ,רף הציפיות האמריקאי נמוך הרבה יותר
והוא מתמצה בחיזוק אותם "גורמים מתונים" המתנגדים למשטרו של באשר אסד .ג'והן אלן )ודוברים
אמריקאים אחרים( נמנעו מלציין במפורש ,כי מטרתם הינה הפלת משטר אסד וגם לא פרטו את אופי
הפתרון הפוליטי הסופי ,שיושג בסוריה.

גיבוש הקואליציה הבינלאומית
 .16בעקבות נאום הנשיא אובאמה פתחה ארה"ב בפעילות דיפלומטית אינטנסיבית ,בהובלת הנשיא
ומזכיר המדינה קרי ,שמטרתה להרכיב קואליציה בינלאומית רחבה ככל הניתן .קואליציה זאת נועדה
לחזק את הלגיטימיות האמריקאית מבית ומבחוץ ולהעניק למערכה נגד דאעש סיוע מעשי ,ולו גם
מוגבל )לאמריקאים ברור שארה"ב היא זאת שתנהיג את המערכה ותישא בעיקר הנטל הצבאי ,הכספי
והפוליטי שלה( .גיבושה של הקואליציה נעשה בעיקר במחצית הראשונה של ספטמבר  ,2014בין
השאר ,במהלך פסגת נאט"ו בווילס ) 5-4בספטמבר  (2014ובוועידה בינלאומית בפאריס ,אשר בה
השתתפו כשלושים מדינות .בוועידות הללו נפגשו בכירי הממשל האמריקאי עם "שותפות מפתח"
פוטנציאליות )" ("Key Partnersובעקבותיהן החלו להסתמן קווי המתאר של הקואליציה המתגבשת.
 .17בקואליציה ,שגיבשה ארה"ב משתתפות באופן הצהרתי עשרות רבות של מדינות )למעלה
משישים ,על פי הממשל האמריקאי( .אולם חשיבות מיוחדת ראוי לייחס למדינות הנוטלות חלק פעיל
במערכה נגד דאעש אותן ניתן לחלק לשלוש קבוצות:
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א .מדינות המערב – בשלב זה השתתפו באופן פעיל בתקיפות האוויריות בסוריה :צרפת
)שהייתה המדינה הראשונה שמימשה התחייבותה(  ,83בריטניה ,בלגיה ,הולנד ,אוסטרליה,
קנדה ודנמרק.
ב .מדינות ערב – בשלב זה השתתפו באופן פעיל בתקיפות האוויריות בסוריה :ירדן ,סעודיה,
מאע"מ ובחריין .לאלו ניתן להוסיף את קטר ,כווית ומצרים התומכות בקואליציה אך אינן נוטלות
בשלב זה חלק פעיל בתקיפות האוויריות .מצרים ,הנאבקת בטרור מבית ,סירבה להשתתף
באופן פעיל בתקיפות נגד דאעש אך הודיעה שתתמוך במערכה נגד דאעש בדרכים אחרות
)תמיכה מדינית ,חילופי מידע ,פגיעה במקורות מימון ,מענה אסלאמי אידיאולוגי לתפיסת העולם
הג'האדיסטית של דאעש(.
ג .תורכיה  -מדינה חשובה לקואליציה ,המהווה להערכתנו קטגוריה בפני עצמה .שכן מחד גיסא
היא מסייעת לארה"ב ומנסה להימנע מקרע עימה .כך למשל ,הסכימה תורכיה לאמן בשטחה
יחד עם ארה"ב לוחמים מקרב מה שמכונה ארגוני המורדים המתונים ,לאמן את כוחות
הפשמרגה בצפון עיראק ולסייע לצבא עיראק .היא גם אפשרה למליציות הכורדיות להעביר
תגבורת לעין אלערב )לאחר היסוסים והשתהות ארוכה( .מאידך גיסא היא נמנעת ממעורבות
פעילה בתקיפות האוויריות ,נמנעת מפיקוח אפקטיבי על הגבול הארוך שלה עם סוריה )העורק
הלוגיסטי המרכזי של דאעש( וגילתה הססנות בסיוע למליציות הכורדיות הנלחמות בעין אלערב
)קובאנה( .זאת על רקע סדר יום פוליטי שונה ואינטרסים שונים מאלו של ארה"ב.
 .18מהקואליציה ,שהתגבשה נגד דאעש נעדרות רוסיה וסין ,הן על רקע שיקולים גלובליים והן בשל
תמיכת רוסיה במשטר אסד .בנוסף לכך נעדרות מהקואליציה סוריה ,הנתפסת ע"י ארה"ב כחלק
מהבעיה ולא כחלק מהפיתרון; ואיראן ,הממשיכה לעודד טרור ,לחתור נגד האינטרסים האמריקאים
במזרח התיכון ולהרחיב השפעתה בעיראק ובסוריה ,ולפיכך שיתוף פעולה עימה הינו בעייתי אף כי לא
בלתי אפשרי.
 .19לסיכום :הקואליציה שגיבשה ארה"ב הינה איפא הטרוגנית ,ולמרכיביה אינטרסים שונים,
יכולות שונות ואילוצים שונים מבית .המדינות בקואליציה ,שהביעו נכונותן למעורבות פעילה מקיימות
מעין "חלוקת עבודה" גיאוגרפית בתקיפות נגד דאעש :מדינות המערב ,מגישות סיוע אווירי בעיראק,
אך הן מסתייגות )לפחות בשלב זה( מלפעול בסוריה )יתכן בשל קשיים מדיניים ומשפטיים הנובעים
מהפרת ריבונותה של סוריה(; המדינות הערביות ,לעומת זאת ,פועלות בסוריה אך נמנעו עד כה
מלתקוף בעיראק )ככל הנראה בשל חוסר הסכמת ממשלת עיראק לפעילות אווירית של מדינות ערביות
סוניות בשטחה(" .מכנה משותף" לכל חברות הקואליציה הינו החשש מלהיגרר יתר על המידה
לקלחת הסורית והעיראקית המוצא ביטויו בהגשת סיוע מוגבל בתקיפות האוויריות וסירוב מוחלט
מלערב כוחות קרקעיים משמעותיים בלחימה.

 83ב 19-בספטמבר  2014תקפו מטוסי קרב צרפתיים בפעם הראשונה מטרה של דאעש בעיראק .נשיא צרפת פרנסואה הולנד
הודיע ,כי התקיפות הצרפתיות תתבצענה בעיראק ולא בסוריה וכי צרפת לא תשלח כוחות קרקעיים למערכה נגד דאעש.
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מגבלות הלגיטימציה של האו"מ למערכה נגד דאעש
 .20בעקבות נאום אובאמה ניהלה ארה"ב פעילות נמרצת ,שנועדה להעניק לגיטימציה של האו"ם
למערכה נגד דאעש .צעד בכיוון זה היה דיון ,שהתקיים במועצת הביטחון בהשתתפות שרי החוץ
בראשותו של מזכיר המדינה האמריקאי ג'והן קרי ) 19בספטמבר  .(2014בתום הדיון פרסמה
מועצת הביטחון הצהרה ,שקראה לחברות האו"ם לסייע במאבק ממשל עיראק נגד דאעש .ההצהרה גם
קראה למיצוי הדין עם אלו ,שהפרו את החוק הבינלאומי ההומאניטארי בעיראק וביצעו פשעי מלחמה
ופשעים נגד האנושות.
 .21ב 24-בספטמבר  2014הוביל הנשיא אובאמה דיון בדרג מנהיגים במועצת הביטחון של
האו"ם .בנאומו במועצת הביטחון התמקד הנשיא האמריקאי בצורך להתעמת עם האיום המוחשי,
ההולך וגדל ,של תופעת הלוחמים הזרים )" to confront the real and growing threat of foreign
 ."fightersהנשיא האמריקאי ציין ,כי סוכנויות המודיעין האמריקאיות מעריכות ,שלמעלה מ15,000-
לוחמים זרים ,מיותר משמונים מדינות ,יצאו לסוריה בשנים האחרונות .רבים מהם הצטרפו לארגונים
כגון ג'בהת אלנצרה ,המזוהה עם אלקאעדה ,ודאעש המאיימים על תושבי סוריה ועיראק ועל מדינות
האם ,שמהן הגיעו .הנשיא אובאמה קרא למועצת הביטחון לאמץ החלט אשר תקרא לכל מדינות העולם
למנוע את הגיוס ,הארגון ,המעבר וההצטיידות של אותם לוחמים זרים )אתר הבית הלבן24 ,
בספטמבר .(2014
 .22בתום הדיון ,אותו הוביל נשיא ארה"ב ,אימצה מועצת הביטחון ב 24-בספטמבר  2014את החלטה
) 2178תחת פרק  7של אמנת האו"ם ,(84הקובעת אמות מידה מחייבות לכל מדינות העולם
להתמודדות עם תופעת "לוחמי הטרור הזרים" ,המצטרפים לארגוני הטרור בסוריה ובעיראק.
 .23עיקרי ההחלטה:
א .הדגשת האיום הנשקף לקהילה הבינלאומית מצד "לוחמי הטרור הזרים" המצטרפים
לארגונים כגון דאעש ) ,(ISILג'בהת אלנצרה ) (ANFוהתארגנויות נוספות )בסוריה ובעיראק(
המזוהות עם אלקאעדה.
ב .קריאה למדינות השונות לנקוט בצעדים אפקטיביים כדי "למנוע ולדכא" ) "prevent and
" (suppressאת תופעת "לוחמי הטרור הזרים" ,ובכלל זה :חילופי מידע; פיקוח אפקטיבי על
הגבולות; מניעת גיוס ,ארגון ,תנועה ,הצטיידות ומימון של המצטרפים לארגוני הטרור.
ג .הערכות מתאימה של המדינות השונות בתחום החקיקה ,אשר תבטיח שמערכת החוקים
והתקנות שלהן מאפשרת העמדה לדין של הלוחמים הזרים ,או העמדה לדין של אלו המסייעים
להם ,והענשתם באופן התואם את חומרת העבירה.

 84על-פי פרק  7של מגילת האו"ם מוסמכת מועצת הביטחון במקרה של "איום לשלום ,הפרות שלום או פעולות של תוקפנות"
להטיל סנקציות על מדינה מסוימת ואף להתיר שימוש בכוח נגדה.
101-14

202
ד .שיפור שיתוף הפעולה הבינלאומי ככל הנוגע למניעת יציאתם של הלוחמים הזרים לסוריה
ולעיראק ומניעת מעברם דרך המדינות השונות.
ה .הדגשת הצורך בהתמודדות של כל מדינות העולם עם ה"קיצוניות האלימה" ) "violent
" (extremismבקרב הקהילות המקומיות והארגונים הבלתי ממשלתיים ,העלולה למצוא ביטוייה
בטרור )מטעמי תקינות פוליטית לא נאמר "קיצוניות אסלאמית" או "קיצוניות אסלאמית
אלימה"(.
 .24החלטת מועצת הביטחון נתנה איפא לגיטימציה לשיתוף פעולה בינלאומי בהתמודדות נגד
תופעת המתנדבים הזרים .אולם היא אינה עוסקת באופן הטיפול במלחמת האזרחים בסוריה
ובעיראק ,שתי ה"ביצות" שבהן משגשגים דאעש ושאר הארגונים הג'האדיסטים ובשורשיו של הטרור
האסלאמי הג'האדיסטי .כל החלטה המתמקדת בתופעת המתנדבים הזרים בלבד עוסקת בסימפטומים
של הבעיה ולא בבעיה עצמה.

התקיפות האוויריות בסוריה ובעיראק במסגרת האסטרטגיה
החדשה
 .25ב 23-בספטמבר  ,2014כשבועיים לאחר נאום אובאמה ,נפתחה המערכה האווירית נגד דאעש,
שזכתה בארה"ב לכינוי "מבצע נחישות מובנית" )" .("Operation Inherent Resolveבשעות
הבוקר המוקדמות ביצעה ארה"ב ,בסיוע כמה מבעלות בריתה ,תקיפות אוויריות בהיקף נרחב נגד יעדי
דאעש בסוריה .התקיפות התמקדו נגד יעדי דאעש באזור אלרקה" ,עיר הבירה" של דאעש בסוריה .כמו
כן ,הותקפו מטרות דאעש נוספות במזרח סוריה )אלחסכה ,דיר אלזור ,אבו כמאל( ויעדים של
התארגנות טרור המזוהה עם אלקאעדה בשם ח'וראסאן )ראו להלן( .הייתה זאת הפעם הראשונה בה
תקפה ארה"ב יעדים בסוריה מאז פרוץ מלחמת האזרחים ב.2011-
 .26מאז סוף ספטמבר  2014בוצעו ע"י ארה"ב ובעלות בריתה למעלה כ 632-תקיפות אוויריות
בעיראק ובסוריה )נכון לסוף אוקטובר  553 .(2014תקיפות בוצעו ע"י ארה"ב ו 79-תקיפות בוצעו
ע"י שאר חברות הקואליציה .בעיראק בוצעו  346תקיפות ו 286-בוצעו בסוריה )אלג'זירה24 ,
באוקטובר  .(2014בסוריה הצטרפו לארה"ב מטוסים ממדינות ערביות ובעיראק ממדינות מערביות.
נראה לנו ,כי למרות שהעדיפות הבסיסית של ארה"ב לתקיפות האוויריות נתונה לעיראק הסיטו
התקיפות בעין אלערב )קובאנה( חלק מהמאמץ האווירי האמריקאי לעבר סוריה.
 .27יעדי תקיפות ארה"ב ומדינות הקואליציה הינם בעיקר תשתיות צבאיות של דאעש :פעילים,
בסיסים ,מוצבים ,מפקדות ,אמצעי לחימה ,מתקני שליטה ובקרה .עד כה ההצלחה הבולטת של
התקיפות האוויריות הייתה בעין אלערב שם הן סייעו )עד כה( לבלימת מאמץ כיבושה של העיר
והעניקו "אורך נשימה" לכוחות הכורדים הלוחמים בדאעש.
 .28בנוסף לכך מקדישות ארה"ב ובעלות בריתה תשומת לב רבה לתקיפת תשתיות הנפט של דאעש
המהוות מקור המימון החשוב ביותר של דאעש )בעיקר מתקני זיקוק( .כבר בתחילת המערכה האווירית
הודיע פיקוד המרכז של ארה"ב ) (Centcomהודיע ,כי בוצעו  13תקיפות אוויריות נגד  12מתקני
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זיקוק של דאעש באלמיאדין ,אלחסכה ואבו כמאל .התקיפות בוצעו ע"י מטוסים אמריקאים
בהשתתפות מטוסים מסעודיה ומכווית .על-פי ההודעה עדויות ראשונות הצביעו ,כי התקיפות היו
מוצלחות ) 24 ,centcomבספטמבר  .(2014ב 5-3-בנובמבר  2014הותקפו גם מתקנים להפקת נפט
של דאעש בעיראק.
 .29ארגון סורי לזכויות אדם ,שבסיסו בבריטניה ) ,(Syrian Observatory for Human Rightsדיווח
בסוף אוקטובר  ,2014כי בתקיפות האוויריות של ארה"ב ובעלות בריתה נהרגו לפחות  521הרוגים.
בין ההרוגים  464פעילי דאעש 57 ,פעילי ג'בהת אלנצרה ו 32-אזרחים )שישה ילדים וחמש נשים(.
נראה לנו ,כי מרבית פעילי דאעש )כמה מאות( נהרגו בעיר עין אלערב ובסביבותיה .מספר פעילי
הטרור שנהרגו עד כה הינו גבוה )יחסית למספר האזרחים( ויש בו להערכתנו כדי להצביע על מודיעין
טוב ,שבידי האמריקאים ובעלות בריתם בשלב הראשון של התקיפות )הגם שאיכותו של מודיעין זה
עלולה לרדת ככל שתמשכנה התקיפות( .ב 25-באוקטובר  2014הודיעה ארה"ב על מותו של החייל
האמריקאי הראשון בלחימה נגד דאעש .ההרוג הוא חייל מארינס בן  19אחד מהחיילים הנמצאים
בעיראק לתמיכה בלחימה של עיראק נגד דאעש .הוא נהרג בבגדאד בנסיבות שעדיין אינן ברורות.

התארגנות הטרור ח'וראסאן :יעד נוסף לתקיפות
האמריקאיות
 .30מרבית התקיפות האוויריות האמריקאיות כוונו ומכוונות נגד יעדי דאעש .אולם ב 24-השעות
הראשונות ,שלאחר תחילת המתקפה האווירית המאסיבית ) 23באוקטובר  (2014הותקפו גם יעדי
התארגנות טרור בשם ח'וראסאן ,המזוהה עם אלקאעדה ,ונגד יעדי ג'בהת אלנצרה ,שבהם שהו
פעילי ח'וראסאן .ראש המטות המשולבים של צבא ארה"ב ,הגנרל מרטין דמפסי ,מסר ,כי ממערב
לחלב הותקפו מטרות של התארגנות ח'וראסאן ,שהינה ,לדבריו" :קבוצה בעלת יכולת משמעותית
באמצעי חבלה ,אשר רקחה מזימה לתקיפה מיידית של אינטרסים אמריקאים ומערביים" )הארץ,
רויטרס 24 ,בספטמבר  .(2014התארגנות ח'וראסאן המשיכה להוות יעד לתקיפות האוויריות במהלך
חודש נובמבר.
 .31ח'וראסאן הינו מונח גיאוגרפי ,שהיה קיים עוד בתקופה שלפני האסלאם .מונח גיאוגרפי זה
מתייחס לאזור הכולל את איראן ,אפגניסטאן ,טורקמניסטאן ופקיסטאן של היום .המונח השתמר
בפרס ,שתחת האימפריה הססנית ובאיראן נעשה בו שימוש גם כיום )זהו כינוי לחבל ארץ בחלקה
המזרחי של איראן( .גם דאעש ,במפות הח'ליפות האסלאמית שהוא מפיץ ,עושה שימוש במונח זה.
 .32מקור שמה של התארגנות ח'וראסאן ,שהותקפה ,בפעילי אלקאעדה ,שהגיעו לסוריה
מאפגניסטאן ומפקיסטאן ,חלקם לפחות דרך איראן .המדובר בכמה עשרות פעילים ,בעלי ניסיון
מבצעי ,שהצטרפו לג'בהת אלנצרה )שלוחת אלקאעדה בסוריה( ופעלו בחסותה במשך כשנתיים .שמה
של ההתארגנות הגיע לתודעת הציבור כאשר התובע הכללי האמריקאי הודיע בראיון ,כי ארה"ב עוקבת
אחר הקבוצה במשך כשנתיים ,וכי בקיץ  2014הוגברו אמצעי הביטחון בתעופה האווירית בשל החשש
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מתכנוני פיגועים על ידי ההתארגנות ) 26 ,news.yahoo.comבספטמבר  ;2014רויטרס28 ,
בספטמבר .(2014
 .33מנהיג התארגנות ח'וראסאן הינו מחסן אלפצ'ילי ,פעיל טרור ממוצא כוויתי ,כבן ) 33הוא מכונה
אבו אסאמה הכוויתי( .הוא שימש אחד מיועציו הקרובים של אסאמה בן לאדן ולחם באפגניסטאן
ובצ'צ'ניה .הוא נמנה על קבוצה של ותיקי אלקאעדה ,שנמלטו מאפגניסטאן לאיראן בעקבות הפלישה
האמריקאית בשנת  .2001בשנת  2013הוא הגיע לצפון סוריה ,שם פגש קבוצה של ותיקי אלקאעדה
ועמד בראש ההתארגנות שנקראה ח'וראסאן .בסוריה הוא עסק בגיוס אנשים לפעולות טרור ,בעיקר
בעלי דרכון מערבי .בשנת  2012הציעה מחלקת המדינה של ארה"ב פרס בשווי שבעה מיליוני דולרים
על ראשו של מחסן אלפצ'ילי )רויטרס 28 ,בספטמבר  ;2014ניו יורק טיימס כמצוטט ע"י הארץ28 ,
בספטמבר  26 ,news.yahoo.com ;2014בספטמבר .(2014

מחסן אלפצ'ילי )מחלקת המדינה של ארה"ב(

הערכה ראשונית של תוצאות התקיפות האוויריות
 .34מוקדם עדיין להעריך את השפעתן של התקיפות האוויריות על ההתנהלות הצבאית של דאעש ועל
התשתיות הממשליות והכלכליות שלו .מפקד סנטקו"ם הגנרל  Lloyd Austinציין בהרצאה ,כי ידה של
הקואליציה ,המונהגת ע"י ארה"ב ,הינה על העליונה וכי עלה בידה לפגוע ביכולות של דאעש )7 ,CNN
בנובמבר  .(2014כך למשל ,ציין הגנרל:

"They are afraid to congregate in any sizable

formation. They know if we can see them, we're going to engage them and we're going
" .to hit what we're aiming at.הגנרל הוסיף"the strikes have significantly degraded the :
group's ability to communicate and added the coalition was able to listen in on
".ISIS communications
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(2014  באוגוסט22 , שהושמד בתקיפה אווירית של ארה"ב )יוטיוב,כלי נ"מ של דאעש

(2014  באוקטובר23 ,תקיפת חיל האוויר של ארה"ב בעין אלערב )קובאנה( )מתוך סרטון של צבא ארה"ב

 התייחס בנאום שנשא, תת שר האוצר האמריקאי לענייני טרור ומודיעין כלכלי, דיוויד כהן.35
"( לתוצאות הראשונות של תקיפות התשתית הכלכליתAttacking ISIL's Financial Foundation")
"There are good indications, however, that recent

:(2014  באוקטובר23) של דאעש

coalition military have begun to impair ISIL's ability to generate revenue from, oil
smuggling. Airstrikes on ISIL oil refineries are threatening ISIL's supply networks are
depriving it of fuel to sell or use itself. Moreover, our partners in the region,
including Turkey and the Kurdistan Regional Government, are committed to
preventing ISIL-derived oil from crossing their borders. Last week, the
International Energy Agency reported that ISIL's ability to produce, refine and
.( )ההדגשות הן של מרכז המידעsmuggle oil had been significantly hampered".
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 .36בשלב זה נראה לנו כי התשתית הצבאית של דאעש ספגה נזקים מסוימים כתוצאה מהתקיפות
האווירות )הריגת פעילים ,85השמדת אמצעי לחימה ,פגיעה במפקדות ובבסיסים( .כמו כן נפגעה מתקני
זיקוק הנפט של דאעש במזרח סוריה וכפועל יוצא מכך פחתו הכנסותיו הכספיות )הגם שהן עדיין
גבוהות בהרבה מאלו של ארגוני טרור אחרים( .כמו כן הם העלו את המורל בקרב כוחות הפשמרגה
הכורדים וכנראה גם בקרב הצבא העיראקי .עם זאת ,בשלב זה ,נראה לנו ,כי לא הייתה פגיעה
משמעותית ביכולותיו הצבאיות של הארגון ולא נפגעה יכולתו של דאעש להפעיל את תשתיות
הממשל במחוזות השונים .להערכתנו ,כח המשיכה של דאעש כלפי המוסלמים סונים בסוריה
ובעיראק ומחוצה להן לא פחת בעקבות התקיפות האוויריות אלא אולי אף גבר.
 .37להערכתנו התוצאה המשמעותית ביותר של התקיפות האוויריות הייתה עד כה בלימת
התקפת דאעש בעיר עין אלערב )קובאנה( .התקיפות אומנם לא מנעו את היוזמה ההתקפית של
דאעש על העיר ועל המרחב כולו ,אך הן סייעו לכוחות הכורדים לבלום את התקדמות דאעש ואף
להדוף את כוחותיו מכמה מקומות )הגם שבשלב זה מוקדם להעריך מה תהיינה תוצאות המתקפה על
העיר( .בעיראק סייעו ההתקפות האוויריות לצבא עיראק ולכוחות הכורדים לעמוד בפני הלחץ של
דאעש במוקדי הקרבות במחוז אלאנבאר ובצפון ,אך הן לא מנעו מדאעש את המשך הפעילות הצבאית
היזומה ואת הלחץ הגובר של הארגון כלפי בגדאד.
 .38דומה ,כי דאעש מפיק לקחים מהאבידות והנזקים ,שספג בתקיפות האוויריות .במספר דיווחים
נמסר ,כי דאעש מתאים עצמו בהדרגה למציאות החדשה של מתקפות אוויריות רצופות .זאת ע"י
הקפדה על כללי ביטחון ,הפחתת הנראות של כוחותיו הצבאיים ,צמצום תנועת כוחותיו בשטחים גלויים
)הקפדה לנוע בקבוצות קטנות באמצעות אופנועים ורכבי שטח( והיטמעות בקרב האוכלוסייה
האזרחית .הדבר עלול בהמשך ליצור לארה"ב ובעלות בריתה בעיות בעדכונו של "בנק היעדים"
המודיעיני בסוריה ובעיראק ולהגביר את הסיכון ,שאזרחים בלתי מעורבים יהרגו ככל שתתמשכנה
התקיפות .בנוסף לכך נראה ,כי גברה נכונותו של דאעש לשתף פעול עם ארגוני מורדים אחרים ובכלל
זה עם הארגון היריב ג'בהת אלנצרה.

משמעויותיה וסיכויי הצלחתה של המערכה האמריקאית
נגד דאעש
 .39הנשיא אובאמה הציב בפני ארה"ב מטרה ברורה ,אך להערכתנו יומרנית ,בדמות חיסולו של
דאעש ,באמצעות מערכה כוללת שתימשך כמה שנים .בהגדירו את המטרה כחיסול דאעש ,יצר
הנשיא האמריקאי רף ציפיות גבוה ,שהממשל שלו והממשלים הבאים יצטרכו לעמוד בו .ליכולתם
לעמוד ברצף הציפיות ,שנקבע נודעת חשיבות רבה .שכן אנו סבורים ,כי משמעויות המערכה חורגות
מהתחום הצר של המאבק בטרור וכי תוצאותיה ישפיעו על מעמדה המדיני של ארה"ב במזרח התיכון
ובעולם כולו לשנים הבאות .לפיכך לא רק מדיניות החוץ של הנשיא אובאמה עומדת למבחן אלא
גם דימוי העוצמה האמריקאי ,האזורי והבינלאומי עומד בפני אתגר משמעותי.
 85על פי מרכז המעקב הסורי לזכויות האדם ) 22בנובמבר  (2014נהרגו כתוצאה מהתקיפות  785פעילי דאעש ו 72-פעילי
ג'בהת אלנצרה .כמו כן נהרגו  52אזרחים.
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 .40האם תוכל ארה"ב להצליח במערכה נגד דאעש ולממש את המטרות האסטרטגיות ,שהציג הנשיא
אובאמה? אנו סבורים ,כי יקשה מאוד על ארה"ב להשיג את מלוא המטרות שהציבה לעצמה בשל
הסיבות הבאות:
א .ההנחות והמטרות המדיניות ,הגלויות והסמויות ,העומדות בשורש המערכה נגד דאעש
אינן ריאליות:
 (1הכוונה להקים בעיראק משטר עיראקי מרכזי בעל אופי דמוקרטי ,שיכפה שליטתו על
כל המדינה ,נכשלה כאשר ארה"ב החזיקה שנים רבות כח צבאי גדול בעיראק .קל וחומר,
שמטרה זאת אינה ריאלית כיום ,לאחר שארה"ב הוציאה כוחותיה מעיראק ,ולאחר
שעיראק התפוררה למרכיביה הדתיים-עדתיים.86
 (2באשר לסוריה  -לא ניתן "לבנות" על ארגוני מורדים "מתונים" ,שיעקרו מהשורש את
דאעש ,משום שארגונים אלו הינם מפוצלים ,יכולותיהם הצבאיות מוגבלות והם חסרי
הנהגה אפקטיבית .גם אם ארגוני המורדים בעלי האוריינטציה למערב יתחזקו כתוצאה
מסיוע אמריקאי יאפשר הדבר אולי את יכולתם לעמוד בפני אויביהם אך קשה להניח,
שהם יוכלו להכריע הן את משטר אסד והן את דאעש והארגונים הג'האדסיטים האחרים.
ב .הקושי לעקור מהשורש ארגון בעל אידיאולוגיה סלפית-ג'האדיסטית מסוגו של דאעש:
דאעש אינו רק ארגון טרור ,שהשפעתו מבודדת ומתוחמת לאזור טריטוריאלי אחד .המדובר
בארגון בעל אידיאולוגיה אסלאמית רדיקאלית ,הנתמך ע"י קבוצות אוכלוסייה סוניות ושואב כוחו
מהתפוררות המערכת השלטונית והחברתית בעיראק ,סוריה והמזרח התיכון כולו .גם
באפגניסטאן ובפקיסטאן לא הצליחה ארה"ב לעקור את הג'אהד העולמי מהשורש ,הגם שעלה
בידה להחליש את אלקאעדה בתום השקעת משאבים רבים ונוכחות צבאית ממושכת )המגיעה
עתה לקיצה( .87תופעת הצטרפות המתנדבים הזרים לדאעש שואבת השראתה גם ממצוקות
פוליטיות וחברתיות בעולם הערבי\מוסלמי ובקהילות המוסלמיות במדינות המערב ולפיכך אין די
בייעול מהלכי הסיכול והמנע ובהידוק שיתוף הפעולה הבינלאומי.
ג .מגבלותיו של הכוח הצבאי בלחימה נגד ארגוני טרור :התקפות אוויריות נגד ארגון בדמותו
של דאעש ,בעל תפיסת עולם אידיאולוגית מגובשת ,הנהנה מתמיכת קבוצות אוכלוסייה סוניות,
לא תוכלנה להביא לחיסולו .ישראל למדה במלחמת לבנון השנייה ובמבצע "צוק איתן" את
מגבלות הכוח הצבאי בלחימה נגד חזבאללה ונגד חמאס ,ארגוני טרור אסלאמיסטיים קיצונים
הנטועים היטב בקרב האוכלוסייה המקומית בקרבה הם פועלים .מעבר לכך ,אנו סבורים כי גם
 86מזכיר ההגנה האמריקאי צ'אק הייגל ציין בנאומו"Iraq's continued political progress toward a more inclusive :
and representative government – and its progress of reform and reconciliation – will be critical. We
believe that Iraq's new Prime Minister, Haider al-Abadi is committed to bringing all Iraqis together against
"…) ISILאתר ועדת הכוחות החמושים של הסנט האמריקאי 16 ,בספטמבר  .(2014אולם בפועל הקמת ממשלת חידר
אלעבאדי ) 8בספטמבר  (2014במקום ממשלת מאלכי לא הגבירה את מידת הלגיטימיות של המשטר העיראקי בקרב הסונים.
 87ב 2-במאי  2011הרג כוח אמריקאי את אסאמה בן לאדן מנהיג אלקאעדה בסיכול ממוקד .בדיעבד ניתן לקבוע ,כי הריגתו
החלישה את אלקאעדה אך לא עקרה מהשורש את ארגוני הג'האד העולמי .מרכז הארגון באפגניסטאן\פקיסטאן אכן נחלש
אולם בעיראק ובסוריה קם מרכז חדש ,מסוכן יותר .כשישה חודשים לאחר הריגת בן לאדן שיגר ארגון המדינה האסלאמית
בעיראק פעילי ג'האד לסוריה ,שהקימו בה את ג'בהת אלנצרה ,והביאו לתהליך שיצר בהמשך את דאעש והביא לשינוי במאזן
הכוחות בסוריה ובעיראק.
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מעורבות צבאית מאסיבית של חיילי ארה"ב ובעלות בריתה בעיראק ובסוריה )שאינה עומדת
כעת על הפרק( לא תביא לחיסולו של דאעש ולביסוס משטרים יציבים במדינות הללו )צבא
ארה"ב נכח על בשרו בעת שהייתו בעיראק ובאפגניסטאן את מגבלות הכוח הצבאי בהשלטת
חוק וסדר ובביסוס שלטון מרכזי אפקטיבי בחברות שסועות מהבחינה הפוליטית והחברתית(.
ד .חולשתם הבסיסית של מוקדי הכוח המקומיים ,שעליהם "בונה" ארה"ב:
 (1צבא עיראק ,שארה"ב השקיעה משאבים כח רבים בבנייתו ,נותר צבא נעדר
מוטיבציה ,שאינו נהנה מלגיטימיות בקרב המוסלמים הסונים .צבא עיראק עשוי להיות
יעיל בהגנה על הבירה בגדאד ועל אזורי האוכלוסייה השיעית ,אך לא בכיבוש ושליטה על
האזורים הסונים מקור התמיכה של דאעש .השקעה נוספת של ארה"ב בציוד צבאי
ובמומחים לשם חיזוקו של הצבא העיראקי ספק אם תשנה מצב בסיסי זה.
 (2כוחות הפשמרגה הכורדים עשויים להיות יעילים בהגנה על האוטונומיה הכורדית,
וייתכן גם בפעולות התקפיות מוגבלות .מנגד ,להערכתנו ,תפחת בהרבה יעילותם ורמת
המוטיבציה בפעולה באזורים סונים ושיעים.
 (3המליציות השיעיות בעיראק עשויות להיות יעילות בהגנה על הבירה בגדאד ועל
אזורים בהם מתגוררת אוכלוסייה שיעית  .אולם סיוע צבאי למליציות הללו לא יקנה להן
יכולות התקפיות ,שתבאנה לכיבוש האזורים הסונים עליהם שלט דאעש .זאת ועוד ,לסיוע
למליציות השיעיות יש גם מחיר פוליטי בדמות חיזוק מעמדה של איראן ,בעלת החסות
עליהן.
 (4ארגוני מורדים סורים "מתונים" :ארגונים אלו הינם מפוצלים מבחינה ארגונית ,שונים
מבחינה אידיאולוגית ,נעדרי הנהגה אפקטיבית )צבאית ופוליטית( .סיוע של ארה"ב
והמערב יוכל לחזק את כושר עמידתם מול דאעש ומול המשטר הסורי ,אך ספק רב אם
הוא יקנה להם יכולות התקפיות משמעותיות ,בשתי החזיתות הללו.
ה .חולשת הקואליציה התומכת בארה"ב :המדובר בקואליציה הטרוגנית בעלת אינטרסים
פוליטיים שונים ואילוצים מבית המגבילים את היקף השתתפות המדינות השונות .חברות
הקואליציה צפויות להגיש סיוע מוגבל להתקפות האוויריות נגד דאעש .לתורכיה ,שלה חשיבות
רבה ,אינטרסים ואילוצים פוליטיים משלה והיא מעדיפה )לפחות לעת עתה( ,שלא להיות
מעורבת באופן פעיל בחיסול דאעש .זאת ועוד ,בעתיד ,אם וכאשר ישתבשו הדברים,
והקואליציה תצטרך להתמודד עם קשיים ,עלולים כמה מחבריה לערוק מהמערכה .ב"שורה
התחתונה" ארה"ב היא זו שנושאת בעיקר עול הלחימה ותאלץ לשאת בתוצאותיה לאורך
שנים.
ו .הקושי הרב שבשיתוף פעולה אפקטיבי עם משטרו של בשאר אסד ועם איראן התומכת בו:
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 (1משטר אסד יכול היה להלכה לסייע בלחימה נגד דאעש לא פחות ואולי אף יותר
ממרבית מדינות הקואליציה ומ"ארגוני המורדים המתונים" הנתמכים ע"י ארה"ב .אולם
ארה"ב רואה במשטר אסד חלק מהתהליך ,שהביא להקמת דאעש ,ולא חלק
מהפתרון .שיתוף פעולה עימו ,עלול ,בין השאר ,לנכר מעל האמריקאים את
האוכלוסייה המוסלמית סונית בסוריה ולפגוע בשיתוף הפעולה של ארה"ב עם מה
שמכונה ארגוני המורדים המתונים.
 (2גם שיתוף הפעולה עם איראן ,בעלת ההשפעה והנוכחות בסוריה ובעיראק ,הינו בעייתי
מהבחינה הפוליטית .שכן איראן תומכת בטרור ,האסטרטגיה שלה חותרת להשיג
הגמוניה במזרח התיכון ,לפגוע בהשפעה האמריקאית בסוריה ובעיראק ולפגוע
בבעלות בריתה של ארה"ב )ישראל ,סעודיה ,ירדן( .אומנם יתכנו בעתיד שיתופי פעולה
טקטיים נגד דאעש עם איראן והמשטר הסורי אך קשה לצפות שהן תהפוכנה לשותפות
מרכזיות בקואליציה.
 .41מעבר לכך ,המערכה האמריקאית ,ככל שתמשך ,מועדת גם להסתבכויות ,שהינן חלק בלתי נפרד
מהמאבק נגד הטרור .למשל :הגברת המוטיבציה של דאעש ,ארגוני ג'האד עולמי ותומכי דאעש ברחבי
העולם להגיב בפיגועי טרור על התקיפות האוויריות; פגיעות בשוגג באוכלוסייה האזרחית כתוצאה
מהתמשכות התקיפות מהאוויר; היגררות ארה"ב לדפוסי פעולה ,שאינם נכללים ב"סל" הצעדים
שעליהם הכריז הנשיא אובאמה )בכלל זה "הישאבות" חיילים אמריקאים נוספים ל"ביצה העיראקית"
ואולי אף "הביצה הסורית"( .כל אלו עלולים להוביל לביקורת פנימית בארה"ב ובמדינות המערב אם
העניינים ישתבשו )והם עלולים להשתבש( ,ולו גם בשל עצם טבען המורכב ,הנזיל ,הנפיץ והמשתנה
של מלחמות האזרחים בסוריה ובעיראק.
 .42מעבר לכל הקשיים והבעיות הללו יש לזכור ,כי דאעש צמח על רקע התפרקותן של סוריה ועיראק
במסגרת תהליכים עמוקים ורבי עוצמה העוברים בשנים האחרונות על המזרח התיכון .תהליכים
אלו ,המכונים "הטלטלה האזורית" ,שינו את פני המפה הפוליטית האזורית כפי שהתעצבה לאחר
מלחמת העולם הראשונה והתקיימה קרוב למאה שנים .במקום מדינות לאום ,שקרסו עדיין לא צמח
סדר חדש וכוחות פוליטיים וחברתיים רבים ומנוגדים נלחמים ביניהם על השלטון .זוהי "הביצה" שבה
צמחו דאעש וארגונים ג'האדיסטים נוספים ,ועד אשר לא תתייבש ה"ביצה" בתהליכים ממושכים
העלולים להתחולל במשך שנים ארוכות – לא ניתן יהיה לעקור מהשורש גידולי פרא אלו.

הערכת "נקודות התורפה" של דאעש
 .43בחודשים האחרונים הצליח דאעש "למתג" את עצמו בעולם הערבי-מוסלמי ובמדינות המערב
כארגון טרור עוצמתי בעל יכולות יוצאות דופן .הצלחותיו הצבאיות ,התבססותו הממשלית והצטרפות
ארגונים ופעילים לשורותיו למול חולשתם של אויביו ויריביו הזינו דימוי זה וגרמו בחלק מהמקרים
להעצמת הארגון מעבר לכוחו ויכולותיו האמיתיים.
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 .44אולם ניתוח כוחו ודפוסי פעולתו של דאעש מצביע על "נקודות תורפה" של הארגון ועל מידה רבה
של פגיעות ,אותם עשויה ארה"ב לנצל .עיקרי "נקודות התורפה" הללו:
א .הפער הגדול שבין כוחו של דאעש לבין יומרותיו :לדאעש גרעין קטן של פעילים )מספרם
מוערך בכ 25,000-עד  (31,000באמצעותו הוא שולט על מיליוני תושבים ועל חלקים ניכרים
משטחן של עיראק וסוריה .סדר הכוחות הקטן עשוי להקשות על דאעש להתגונן בפני יוזמות
צבאיות קרקעיות ,אם וכאשר יופעלו נגדו כוחות סדירים ,עדיפים במספר ובאיכות .זאת ועוד ,אם
יוחלש כוחו הצבאי של דאעש באופן משמעותי ,עשוי דאעש להתקשות לכפות שליטה
אפקטיבית על האוכלוסייה המקומית לאורך זמן ,קל וחומר לממש את שאיפות ההתפשטות
המרחיקות לכת שלו )השתלטות על עיראק וסוריה ועל מדינות נוספות(.
ב .חולשתה של הקואליציה ,שבנה דאעש בעיראק :זוהי להערכתנו קואליציה רופפת המורכבת
מארגונים סלפים-ג'האדיסטים ,שאליהם חברו שבטים סונים ואנשי צבא עיראקיים מתקופת
צדאם חסין ואנשי מפלגת הבעת' .בין הגופים הללו אין "דבק מלכד" אידיאולוגי ושיתוף הפעולה
ביניהם מבוסס על מפגש אינטרסים ,שבמרכזו עומדת העוינות לשיעים ולמשטר המרכזי
בבגדאד הנתפס כמזוהה עם השיעים .גם שיטות הפעולה הברוטאליות של דאעש וניסיונותיו
לאכוף גרסה קיצונית של ההלכה האסלאמית יוצרים כלפיו ניכור בקרב בעלי בריתו העשויים
לנטוש אותו ,לכשתשתנינה הנסיבות ותיבלם תנופת ההצלחות הצבאיות של דאעש .השתתפות
שבטים במחוז אנבאר ,שבמערב עיראק בלחימה נגד דאעש לצד הצבא העיראקי ,וחילוקי דעות
שגלשו לעימותים אלימים בין דאעש לבין שבט גדול במרחב דיר אלזור ,ממחישים את הקושי
לשמר את הקואליציה הזאת לאורך זמן.
ג .ריבוי אויבים אל מול העדר בני ברית משמעותיים בסוריה :בזירה הסורית נאלץ דאעש
להלחם נגד המשטר הסורי ,ובו בזמן להתמודד עם ארגוני המורדים ועם ג'בהת אלנצרה ,שלוחת
אלקאעדה בסוריה העוינים לו .מרבית האוכלוסייה הסורית ,שעליה שולט דאעש ,אינה מזדהה
עם תפיסותיו האידיאולוגיות ועם הכפייה הברוטאלית של קוד ההתנהגות האסלאמי .המשטר
הסורי ,איראן וחזבאללה עוינים את דאעש ועשויים לנסות ולפגוע בו לכשתאפשרנה זאת
הנסיבות .מעבר לכך ,השסע הדתי-עדתית עשוי להקשות מאוד על דאעש להרחיב תחומי
שליטתו למרחבים נוספים בהם מתגוררת אוכלוסייה העוינת לו )למשל באזורים בהם מתגוררת
אוכלוסייה עלוית ,כורדית או דרוזית(.
ד .מרכזיותו של מנהיג דאעש :לדאעש מבנה היררכי ריכוזי ,הסובב סביב דמותו הכריזמתית
של מנהיג הארגון ,אבו בכר אלבע'דאדי .מנהיג הארגון ,העומד בראש הח'ליפות האסלאמית,
הינו הפוסק האחרון בנושאים צבאיים ,דתיים וממשליים .הנהגת דאעש ומוסדותיו ממונים על ידו
ותלותם בו הינה מוחלטת )ככל הידוע לנו אין בנמצא "מספר  "2שאליו יוכלו לעבור באופן מסודר
כל סמכויותיו של אלבע'דאדי( .לפיכך ,להערכתנו ,הריגתו של אלבע'דאדי בסיכול ממוקד
עשויה לזעזע את דאעש ולהחליש אותו באופן משמעותי ,גם אם לא תביא לקריסתו.
ה .פגיעותו הכלכלית של דאעש :יכולותיו הצבאיות והממשלתיות של דאעש נשענות במידה רבה
על הכנסותיו הגבוהות מהתשתיות הכלכליות ובמרכזן תשתיות הנפט )זיקוק הנפט והברחת
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מוצרי נפט מעבר לאזורי שליטת דאעש( .מערכה יעילה נגד מערכת ההפקה וההברחה של
מוצרי הנפט עשויה להחליש את דאעש מהבחינה הצבאית ולפגוע ביכולתו לספק חלופה
ממשלית לאוכלוסייה המקומית .ארה"ב מודעת לכך והיא מיקדה את התקפותיה האוויריות,
כבר בתחילת המערכה ,נגד תשתיות הנפט ,שבידי דאעש .אולם בכך אין די .במאבק נגד
תשתיות ההברחה של מוצרי הנפט תזדקק ארה"ב לשיתוף הפעולה הדוק עם תורכיה ועם
האוטונומיה הכורדית ואם ניתן יהיה – גם עם המשטר הסורי ,כדי לנתק את עורקי הברחת
מוצרי הנפט של דאעש.
ו .האידיאולוגיה של דאעש :דאעש מייצג פרשנות קיצונית סלפית-ג'האדיסטית של האסלאם,
אשר שורשיה בימי הביניים )האסכולה החנבלית( .למרות שבעיני צעירים מוסלמים רבים היא
נתפסת כיום כאטרקטיבית ,אסכולה זו אינה מקובלת על מרבית המוסלמים .אנשי דת רבים
בעולם הערבי/מוסלמי ובקהילות מוסלמיות במדינות המערב מסתייגים הן מהפרשנות הקיצונית
של האסלאם והן ממעשי האכזריות וההתנהלות הברוטאלית של דאעש המוצגים לראווה
בתקשורת .האסכולות המקובלות על מרבית המוסלמים הינן האסכולות המתונות .כיוון שכך
למהלכים הצבאיים נגד דאעש חייב להתלוות מאבק בתחום התודעתי המכוון לטפח את
האסלאם המתון ,המוצא ביטויו בזרם השאפעי ובזרם והמאלכי .מצרים )שגם היא ניצבת בפני
איום הטרור( יכולה בהקשר לכך למלא תפקיד חשוב והיא אכן הודיעה שתסייע למאבק נגד
דאעש במתן מענה אסלאמי אידיאולוגי לתפיסת העולם שהוא מייצג .במדינת המערב חייב
המאבק התודעתי להתבצע ע"י טיפוח הזרמים המתונים בקהילות המוסלמיות המקומיות
בשילוב מהלכים נוספים להפחתת תחושת הניכור והקיפוח בקרבם.
 .45מקרב "נקודות התורפה" ,שנמנו ,נקודת התורפה המרכזית של דאעש הינה ,להערכתנו ,חולשת
בסיס הכוח שלו בקרב האוכלוסייה הסונית המשתפת עימו פעולה או הנכנעת למרותו .שיתופי
הפעולה שלו עם שבטים סונים ומוקדי כח סונים אחרים הינם "נישואי נוחות" על בסיס אינטרסים
משותפים זמניים ,היכולים להשתנות לנוכח שינויים במציאות הפוליטית והצבאית בעיראק ובסוריה.
הצלחות במערכה הצבאית נגד דאעש יחד עם מדיניות אמריקאית של הגשת סיוע מאסיבי למוקדי כח
בקרב האוכלוסייה הסונית בשטחי שליטתו של דאעש ,כדרך שעשתה ארה"ב בעבר בעיראק ,עשויים
להניב פירות במערכה נגד דאעש )גם אם לא בהכרח בטווחי זמן קצרים(.
 .46אם ארה"ב ובעלות בריתה תתמדנה במערכה נגד דאעש ,תשקענה בה לאורך זמן מאמץ צבאי
משמעותי ,תשכלנה לנצל את "נקודות התורפה" של דאעש ולא תרתענה מתוצאות לוואי קשות
העלולות ללוות אותה )נפגעים ,טרור ,ביקורת מבית ומחוץ( – או אז ,להערכתנו ,עשויה המערכה נגדו
להניב גם תוצאות חיוביות .תוצאות אלו תהיינה צנועות יותר ,מתחת לרף הציפיות הגבוה אותו
קבעה ארה"ב ,אך גם ריאליות יותר .ציפיות ריאליות עשויות להיות להערכתנו :החלשת דאעש
)להבדיל מחיסולו(; בלימת תנופת התפשטותו בסוריה ובעיראק ואולי אף צמצום נכסיו
הטריטוריאליים; שיפור יכולת ההגנה העצמית של כוחות מקומיים בסוריה ובעיראק; שיפור יכולות
הסיכול נגד הטרור של דאעש )במערב ובמזרח התיכון( ומתן מענה יעיל יותר לתופעת יציאת
המתנדבים לסוריה וחזרתם למדינות האם שלהם.
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חלק ט' :המענה של דאעש לאתגר האמריקאי )תמונת
מצב נכונה לסוף אוקטובר (2014
מאפיינים כלליים של התנהלות דאעש מול ארה"ב והמערב
 .1עד קיץ  2014התמקד דאעש בהרחבת מרחבי שליטתו בעיראק ובסוריה .תשומת הלב שהוא
הקדיש לארה"ב ולמדינות המערב עד אז הייתה מעטה יחסית ,והיא התבטאה בעיקר באיומים
תקשורתיים .השינוי בעמדת דאעש חל בקיץ  ,2014כאשר ארה"ב ,שזיהתה את האיום הביטחוני
והפוליטי של דאעש ,החלה במערכה נגדו ,שביטוייה העיקריים היו תקיפות אוויריות )תחילה תקיפות
"נקודתיות" של יעדי דאעש ואחר כך תקיפות מאסיביות(.
 .2במענה של דאעש כלפי ארה"ב ומדינות המערב ניתן להבחין עד כה בשלושה שלבים:
א .שלב ראשון ,שהחל בסוף יוני  ,2014דאעש פתח בקמפיין תודעתי ,שמטרתו לזרוע פחד,
ולהניע את ארה"ב לבל תתערב בעיראק ולבל תיפגע בדאעש .הקמפיין העצים את איום דאעש
בפני דעת הקהל האמריקאית והמערבית ,לעיתים עד לממדים מוגזמים.
ב .שלב שני ,שהחל ב 19-באוגוסט  ,2014הוציא דאעש להורג ,בעריפת ראשים מתוקשרת,
חטופים מערביים ,שנתפסו על ידו בסוריה .עד כה הוצאו להורג חמישה חטופים ,עיתונאים
ועובדי סיוע ,שלושה אמריקאים ושני בריטים .מבצע ההוצאות להורג הינו פעיל זר בעל מבטא
בריטי לבוש שחורים המכונה "ג'ון הג'האדיסטי" )דווח כי הוא נפצע באחת התקיפות האוויריות
אולם הדבר לא הפריע לו להמשיך ולהרוג חטופים מערביים( .בידי דאעש בני ערובה מערביים
נוספים אותם הוא עלול להוציא להורג .הוצאתם להורג תרמה לדמוניזציה של דאעש ,יצרה
זעזוע בקרב דעת הקהל ,ותרמה למעבר של ארה"ב מתקיפות אוויריות "נקודתיות" למערכה
כוללת.
ג .שלב שלישי ,שהחל במחצית השנייה של ספטמבר ,קרא דאעש במפורש למוסלמים ברחבי
העולם לפגוע באזרחי מדינות המערב במגוון דרכים ושיטות .להערכתנו יש בידי תומכי דאעש
ברחבי העולם יכולת לממש באופן ספוראדי קריאה זאת ,שאינה מצריכה אכוונה מבחוץ,
מיומנויות מבצעיות יוצאות דופן או הכנות לוגיסטיות ממושכות .ביטויים ראשונים לכך ניתן
למצוא ככל הנראה באוסטרליה ,בקנדה ,ויתכן גם בארה"ב ובמדינות נוספות.
.3

במקביל "אותת" ארגון דאעש לארה"ב ולקואליציה שלצידה ,כי למרות התקיפות המאסיביות

מהאוויר הוא נחוש להמשיך במהלכיו הצבאיים בשטח .בסוריה מצא הדבר ביטוי במערכה ,שיזם
לכיבוש מרחב עין אלערב )שעדיין לא הסתיימה(; בעיראק מנהל דאעש מהלכים ,שנועדו לבסס את
שלטונו במחוז אלאנבאר ,תוך התקדמות לעבר בגדאד )לקראת "המערכה על בגדאד"(.
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קמפיין האיומים )יוני (2014
 .4ביוני  2014פתח דאעש בקמפיין איומים נגד ארה"ב .במסגרת הקמפיין הפיץ דאעש באמצעות
הרשתות החברתיות איומים ואזהרות כלפי ארה"ב לבל תתערב בנעשה בעיראק .להלן דוגמאות:

אזהרה ,כי כל אזרח אמריקני יהפוך למטרה לגיטימית עבור דאעש אם ארה"ב תפציץ בעיראק ,וכי אסון נורא יפקוד את
ארה"ב )(twitter.com

אזהרה ,כי פגיעה בלוחמי הג'האד ,קרי ,בפעילי דאעש ,תביא תגובה ,שתאפיל על אירועי ה 11-בספטמבר
)(twitter.com
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איום ,כי כל אזרח אמריקאי העובד במדינה כלשהי ברחבי העולם יישחט אם ארה"ב תתקוף בעיראק )למטה בערבית
נכתב "הגענו כדי לטבוח בכם"( .על הסכין נראים דגלי ישראל וארצות הברית וסמל אלקאעדה )(twitter.com

אם ארה"ב תתערב פעם נוספת בעיראק אזי צפויות לה אבידות קשות יותר מאשר בפעם הקודמת" :אנו נתיז את הראש
של כל מי ]שיעז[ להלחם באסלאם" )(twitter.com

חטיפת בני ערובה מערביים ע"י דאעש :מאפייני התופעה
 .5ארגוני טרור ברחבי העולם ואלקאעדה בכלל זה נוהגים לחטוף בני ערובה מערביים .בחלק
מהמקרים המדובר בחטיפה למטרות כופר ובמקרים אחרים מוצאים החטופים להורג הן כנקמה והן
לשם הפחדה והרתעה .גם בסוריה נוהגים ארגונים שונים ,שבהם בולט דאעש ,לחטוף בני ערובה.
דאעש אינו בורר ביעדי החטיפה .הוא נוהג לחטוף בני ערובה מערביים וערביים ,בעלי מקצועות שונים:
עיתונאים ,פעילי סיוע ,פעילי זכויות אדם ,אנשי צלב אדום ועוד.
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 .6בני ערובה מערביים ובמיוחד עיתונאים מהווים נכס חשוב בראייתו של דאעש בעיקר על רקע
המערכה הבינלאומית המתנהלת נגדו .88במרבית המקרים הוא נוהג לחטוף בני ערובה מערביים באופן
יזום ובמקצתם הוא מעביר לרשותו בני ערובה ,שנחטפו ע"י גורמים אחרים ,או שמסתייע בגורמים
אחרים בקבלת מידע המוביל לחטיפה .מטרות החטיפה הן :קבלת כופר )כמה מיליוני דולרים עבור כל
חטוף( ,הטלת מורא על הממשלות ודעת הקהל במערב )הוצאות להורג ע"י עריפת ראשים( ואף
עשיית שימוש מניפולטיבי-תקשורתי בחטופים )הפצת סרטי וידאו בהם משמיעים החטופים מסרים,
שהוכתבו להם ע"י דאעש(
 .7על-פי כתבה בניו יורק טיימס ) 26באוקטובר  (2014נחטפו בשנתיים האחרונות לפחות 23
חטופים זרים מ 12-מדינות ע"י ארגונים שונים בסוריה ,שבקרבם בולט דאעש .חלק מהחטופים הם
נמכרו או נמסרו לדאעש והוחזקו במשך זמן רב בבית סוהר תת-קרקעי באלרקה ,עיר ה"בירה" של
דאעש בסוריה ,על-פי הכתבה נותרו ביוני  2014באלרקה שבעה חטופים מערביים ,ארבעה אמריקאים
ושלושה בריטים .לדברי שבויים לשעבר ומקורבים אליהם  15שבויים אירופאים שוחררו בחודשים
מרץ-יוני  2014ותמורת כל אחד מהם שולמו לחוטפים יותר משני מיליון דולר .89על-פי אתר
החדשות דיילי ביסט ,שהסתמך על בכירים בממשל האמריקאי ,נותרה בידי דאעש )נכון ל 18-בנובמבר
 (2014עובדת סיוע אמריקאית ,שהינה האזרחית האמריקאית ,האחרונה המוחזקת כבת ערובה
)ידיעות אחרונות 18 ,בנובמבר .(2014
 .8קיימות שתי גישות באשר לנכונות המדינות השונות לנהל מו"מ עם דאעש ולהיענות לדרישותיו:
הגישה האמריקאית והבריטית )הקשוחה( המסרבת לשלם לחוטפים כופר משום שהדבר יעודד
חטיפות אזרחים נוספות ויהפוך אותם ל"מטרות נחשקות" .90הגישה של מדינות אירופאיות ומדינות
אחרות המגלה נכונות לשחרר חטופים תמורת כופר באמצעות מו"מ כדי להציל את חייהם תוך
התעלמות או הדחקה של השיקולים האחרים.

 88ה FBI-שלח מזכר בו הוזהרו עיתונאים על כוונות דאעש לחטוף עיתונאים .על-פי המזכר ,שכותרתו "דאעש רואה
בעיתונאים ואנשי תקשורת אמריקאים מטרות נחשקות" התקבל במשרדי ה FBI-מידע אמין למדי לפיו בכוונת דאעש לחטוף
עיתונאים המהווים עבור הארגון "מטרות נחשקות" .הערכת ה FBI -מתבססת על הצהרות גלויות ופוסטים ,שבהם נכתב,
שחברים ותומכים בממסד התקשורת של ארה"ב מהווים מטרה לגיטימית לתקיפות תגמול על המתקפה האווירית בהובלת
ארה"ב בעיראק ובסוריה )וושינגטון פוסט 23 ,באוקטובר .(2014
 89פורום ג'האדיסטי פרסם הודעה מהעיתונאי הבריטי החטוף ג'ון קנטלי )ראו להלן( .בהודעה אמר קנטלי ,כי  16אסירים משש
מדינות שוחררו לאחר משא ומתן עם המדינה האסלאמית .הוא הזכיר את גרמניה ,צרפת ,דנמרק וספרד .לעומת זאת ,הוסיף
קנטלי ,ארה"ב ובריטניה סרבו לנהל מו"מ עם המדינה האסלאמית .לדבריו ,דרש ארגון המדינה האסלאמית ,שארה"ב ובריטניה
תשחררנה אסירים מוסלמים שיועברו לח'ליפות האסלאמית תמורת האסירים המערביים )מוסד אלפרקאן 25 ,באוקטובר
 .(2014הודעה זאת נועדה להערכתנו להפעיל לחץ על ארה"ב ובריטניה לשאת ולתת עם דאעש על תנאי שחרור החטופים.
 90לאחרונה נמסר ,כי נשיא ארה"ב ברק אובאמה קורא לבחון מחדש את מדיניות הממשל האמריקאים במשא ומתן לשחרור בני
ערבוה אמריקאים המוחזקים ע"י ארגוני טרור ברחבי העולם .ההחלטה התקבלה לאחר ביקורת ,שנמתחה על התנהלות
הממשל במקרה של החטופים המוחזקים ע"י דאעש .משפחות החטופים שנרצחו התלוננו ,כי הבית הלבן איים עליהם לא לשלם
את הכופר ,שדרש הארגון ,אחרת יואשמו בעבירות פליליות .משפחות אחרות התלוננו ,כי הממשל לא עקב אחר המידע ,שהם
העבירו לו בנוגע למקומות שבהם ייתכן והחטופים הוחזקו .כמו כן נמסר על חילוקי דעות בין הבית הלבן ומשרד החוץ לבין
ה FBI-התומך באפשרות תשלום כופר לחטופים )הארץ ,המסתמך על אתר דיילי ביסט 19 ,בנובמבר .(2014
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שימוש בעיתונאים חטופים למטרות תעמולה – המקרה של
ג'והן קנטלי
 .9ג'ון קנטלי ) (John Cantlieהינו עיתונאי וצלם עיתונות בריטי ,אשר נחטף ב 1-ביולי  .2012הוא
הצליח להימלט משוביו בסיוע צבא סוריה החופשי .הוא שב לסוריה בנובמבר  2012ושם נחטף שנית,
כשלושה חודשים לאחר ששוחרר .מאז חטיפתו הופיע ג'ון קנטלי בלפחות שישה סרטי תעמולה
) 27 ,bbc.comבאוקטובר  28 ,Mashable.com ;2014באוקטובר .(2014

 .10במהלך אוקטובר  2014עשה דאעש שימושים תעמולתיים בג'ון קנטלי בהעברת מסר למערב
אודות המערכה נגד דאעש ובמתן מענה למידע ,שהתפרסם במערב אודות הלחימה בעין אלערב
)קובאנה( .ב 13-באוקטובר  2014פרסם דאעש סרטון ,שבו נראה קנטלי "מדווח" משדה הקרב בעיר
עין אלערב )קובאנה( .בסרטון אמר קנטלי ,כי הג'האדיסטים "מתבצרים לקראת מאבק" .הוא גם ציין ,כי
"המערב נגרר למלחמה ,שהוא אינו יכול לנצח ,נגד אלפי חמושים" )אי.פי .ורויטרס ,על-פי הארץ14 ,
בספטמבר .(2014
 .11ב 27 -באוקטובר  , 2014פרסם דאעש סרטון תעמולה חדש בו נראה ג'ון קנטלי" ,מדווח" דיווח
עיתונאי כביכול משדה הקרב בעיר עין אלערב ) 27 ,bbc.comבאוקטובר  .(2014בסרטון הקריא קנטלי
את דבריו ,שככל הנראה הוכנו עבורו מראש ,במשך ארבע דקות .לדבריו מכיוון שהאזור סגור
לתקשורת מקבל העולם מידע על הנעשה באזור מהמפקדים הכורדיים או מעדכונים לעיתונאים ,שעורך
הבית הלבן .ואף אחד מהגורמים הללו ,לדברי קנטלי ,אינו מספר האמת לגבי מה שקורה בשטח.
 .12לטענת קנטלי נמצא דאעש בעמדת יתרון על הכורדים למרות התקיפות האוויריות המתמשכות
מצד ארה"ב .עוד הוסיף ,כי התקיפות מהאוויר מונעות מדאעש לעשות שימוש בכלי רק"ם כבדים כפי
שהיו רוצים ומאלצים את הלוחמים לעשות שימוש באמצעי לחימה קלים יותר כשהם לוחמים בעיר
מבית לבית .לדבריו נתפסה בידי דאעש תחמושת ,שהוצנחה על-ידי ארה"ב עבור הלוחמים הכורדיים
) 28 ,Mashable.comבאוקטובר  .(2014קשה לקבוע בוודאות אם אכן נמצא קנטלי בקובאנה .על-פי
דובר המפקדה המרכזית של ארה"ב המתאמת את התקיפות האוויריות באזור אין שום דרך לאשר
זאת.
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העיתונאי ג'ון קנטלי מדווח מעין אלערב )קובאנה(
)מתוך סרטון שהעלתה מחלקת ההסברה של דאעש 27 ,באוקטובר (2014

מימוש האיומים :עריפת ראשם של חטופים מערביים
שורשיה של תופעת עריפת הראשים
 .13בעקבות התקיפות האווירות של ארה"ב החל דאעש להוציא להורג בסוריה ,באמצעות עריפת
ראשים ,חטופים מערביים המוחזקים בידיו .עד כה הוצאו להורג בסוריה חמישה חטופים מערביים,
עיתונאים ועובדי סיוע ,שלושה אמריקאיים ושני בריטים .ההוצאות להורג לוו בקמפיין תקשורתי,
שנועד לעורר אימה בקרב דעת הקהל המערבית ולהרתיע את ארה"ב ומדינות המערב מפני המשך
ההתקפות נגד דאעש )ובו בזמן ללחוץ עליהם לשאת ולתת עם דאעש כדי לקבל כופר או שחרור
טרוריסטים תמורת חטופים נוספים ,שבידי דאעש ,שהוצגו בסרטי ההוצאה להורג( .כמו כן הוציא דאעש
להורג בעריפת ראשים חיילים סורים ולבנונים שנפלו לידיו כדי להטיל מורא על אויביו.
 .14הוצאה להורג ע"י עריפת ראשים הינה תופעה מוכרת היטב ,משחר ההיסטוריה ,ואין היא מייחדת
את האסלאם בלבד .מאז ימי קדם ייחסו לוחמים לעריפת הראש השפעה פסיכולוגית על רוח הקרב של
האויב בעוד שמדינות שונות ראו בראשו הכרות של האויב סמל לניצחון ואמצעי לאכיפת השלטון והחוק.
 .15אולם להוצאה להורג ע"י עריפת ראשים יש גם שורשים אסלאמיים מובהקים .הקוראן מצביע על
דרך חיסול הכופרים והסוטים מהאסלאם באמצעות "מכת חרב על הצוואר או מעל הצוואר" ,כדרך
הרצויה להריגתם וגם לשם הפחדה .מקובל לראות את ההצדקה האסלאמית לכריתת ראשים של מי
שנחשב יריב של מוסלמים ,או כופר באסלאם ,בפרשנות ,שניתנה לחלקו הראשון של פסוק  ,4בסורה
) 47מחמד( בקוראן" :כאשר תיתקלו בכופרים ,הכו על צווארם ."...פרשנות דומה ניתנת גם לחלק
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הראשון של פסוק  12בסורה ) 8אלאנפאל(" :אני אטיל אימה בלבבות הכופרים ,ואתם הכו על
צוואריהם91."...

 .16על-פי מקורות אסלאמיים ראשו של אבו ג'הל ,אויבו של הנביא מחמד ,הותז בקרב בדר .לדבריהם
הנביא הורה לשלוח חוליות חיסול כדי לרצוח את יריביו .אחד מהנרצחים היה כעב אלאשרף ,שראשו
הכרות הובא לנביא מחמד .בנוסף ,הנביא מחמד היה האחראי הבלעדי לפסקי המוות שבהם נרצחו
בכריתת ראשים שבע מאות יהודי קריט'ה ,אשר נאסרו באשמת בגידה ונשחטו )ראובן ברקו,
"היסטוריה של אלימות"  ,ישראל היום 5 ,בספטמבר .(2014
 .17לעריפת הראשים ע"י דאעש יש גם שורשים "עיראקיים" מובהקים .שכן דפוס פעולה זה הינו גם
חלק ממורשתו האישית של אבו מצעב אלזרקאוי .לאחר כניסת ארה"ב לעיראק הוא ריכז את עיקר
מאמציו בביצוע פיגועי התאבדות בעיראק ובחטיפתם ורציחתם של בני ערובה מלאומים שונים אל
מול המצלמות למטרות תעמולה והטלת אימה.

המורשת של אבו מצעב אלזרקאוי :ניקולס ברג ,אמריקאי ,ששהה בעיראק לצרכי עבודה ,לפני עריפת ראשו ) 7במאי
 .(2004רעול הפנים הנראה במרכז הינו ככל הנראה אבו מצעב אלזרקאוי ) .(shorouknews.comבעקבות הריגתו של
ברג נערכו עריפות ראשים מתוקשרות של חטופים נוספים.

 91התרגומים מסתמכים בעיקר על תרגום הקוראן של ד"ר אהרן בן שמש )רמת-גן :מסדה (1971 ,ועל התרגום של פרופ' אורי
רובין )אוניברסיטת תל-אביב ,ההוצאה לאור ,ל"ת; המהדורה המקוונת( .כמו-כן ,נעשה שימוש בתרגום באנגלית של עבדאללה
יוסף עלי .ראוThe Qur'an, Text, Translation and Commentary By Abdullah Yusuf Ali. New York Elmhurst, :
2002, PP.1378-1379
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עריפת ראשיהם של חיילים סורים )מתוך סרטון ,שהפיץ דאעש
ביוטיוב באמצע נובמבר  ,2014אשר תעד את הוצאתו להורג של
עובד הסיוע האמריקאי פיטר קסינג(

מימין :הובלת חיילים סוריים למקום הוצאתם להורג .יתכן וביניהם היו טייסים סורים .תאריך ההוצאה להורג אינו ידוע
משמאל :כל פעיל של דאעש נטל סכין ,שבאמצעותה ערף את ראשו של החייל הסורי אותו הוביל.

מימין :הההכנה לקראת עריפת הראשים .פעילי דאעש חשופי פנים ,למעט ג'ון הג'האדיסט .עורף ראשיהם של החטופים
המערביים .משמאל:ג'ון הג'האדיסט מאיים על הנשיא אובאמה במהלך ההכנה לעריפת ראשיהם של החיילים הסורים.
על-פי דיווחים בתקשורת זוהו בקרב עורפי הראשים שני אזרחים צרפתים ,שני אזרחים בריטים ואזרח גרמני .על-פי גורם
מודיעיני צרפתי זוהה בסרטון אזרח צרפתי ,שכינויו אבו עבדאללה אלפרנסי .כמו כן זוהה סטודנט בריטי בשם נאצר
מוטהנה )ידיעות אחרונות 18 ,בנובמבר  .(2014על-פי סוכנות  17) APבנובמבר  (2014זוהה בצילום צרפתי ,שהתאסלם
בשם מקסים הושר ) .(Maxime Hauchardהוא הגיע להלחם בסוריה ב 2013-וטען ,שהשתתף בכיבוש מוצול .זהויים
נוספים )סוכנות הידיעות הצרפתית 19 ,בנובמבר  :(2014מייקל דוס סנטוס ) ,(Mickael Dos Santosצרפתי מפרבר
בפריס ,שכינויו אבו עת'מאן ,אשר יצא להלחם בסוריה בסתיו  ;2013ועבד אלמג'יד ע'רמאוי ,פעיל ג'האדיסטי העומד
למשפט שלא בנוכחותו בבלגיה.
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הריגת העיתונאי האמריקאי ג'ימס פולי
 .18ב 19-באוגוסט  2014פרסם מרכז אלפרקאן של דאעש סרטון וידיאו תחת הכותרת "מסר
לאמריקה" ,הסרטון תעד את הריגתו של ג'ימס פולי ,עיתונאי אמריקאי ,על ידי עריפת ראשו .ג'ימס
פולי בן  40היה עיתונאי פרילנס ,שעבד עבור גלובל פוסט ועבור סוכנות הידיעות הצרפתית ).(AFP
ג'ימס פולי נחטף בסוריה ב 22-נובמבר  .2012פעיל דאעש ,אשר ערף את ראשו ,היה בעל אזרחות
בריטית ,שהצהיר ,כי הריגתו נעשתה בתגובה לתקיפות האווירות של ארה"ב בעיראק .בסוף הסרטון
הוצג סטיבן סוטלוף ,המועמד הבא להוצאה להורג ,אם ארה"ב לא תפסיק את התקיפות האוויריות
שלה בצפון עיראק.

תיעוד הוצאתו להורג של ג'ימס פולי )סרטון שפרסם דאעש 14 ,באוגוסט (2014

 .19לאחר הוצאתו להורג של פולי דיווח דובר מחלקת המדינה של ארה"ב ,כי ארה"ב ניסתה לחלץ את
בני הערובה בסוריה באמצעות כוחות אוויר וקרקע .לדבריו התפתחו במהלך ניסיון החילוץ חילופי ירי
בין הכוחות המיוחדים של צבא ארה"ב לבין פעילי דאעש ,שבמהלכם נהרגו מספר פעילי דאעש וחייל
אמריקאי נפצע .הוא הוסיף ,כי למרות שהאמריקאים היו משוכנעים ,כי בידם מידע מודיעיני מספק,
נכשלה הפעולה מאחר שבני הערובה לא שהו במקום בו התבצעה הפעולה .ארה"ב מסרה ,כי בידי
דאעש עוד לפחות שלושה בני ערובה אמריקאים )אתר מחלקת המדינה ,אתר הבית הלבן22 AP ,
באוגוסט .(2014

הריגת העיתונאי האמריקאי סטיבן סוטלוף
 .20ב 2-בספטמבר  2014פרסם דאעש סרטון וידיאו נוסף תחת הכותרת "מסר שני לאמריקה" ,בו
תועדה עריפת ראשו של עיתונאי אמריקאי נוסף ,סטיבן סוטלוף .בסרטון הושמעה אזהרה ,שכוונה
כלפי הנשיא אובמה ,לפיה כל עוד יימשכו התקיפות האווירות של ארה"ב "הסכין שלנו תמשיך להכות
בצוואר אנשיכם" ) 3 ,nytimes.comבספטמבר  .(2014סטיבן סולטוף ,בן  31מפלורידה ,היה כתב
בעיתון טיים ,פוריין פוליסי ,וכלי תקשורת נוספים .הוא שלט בערבית וסיקר במשך תקופה ארוכה את
המזרח התיכון .הוא ואדם ,שליווה אותו נחטפו ,ככל הנראה ,כאשר חצו את הגבול מתורכיה לסוריה
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ב 4-באוגוסט ) 2013אתר מחלקת המדינה בארה"ב 3 ,בספטמבר  .(2014בסרטון הופיע חטוף נוסף,
בריטי ,דיויד קאות'ורן היינס ,אשר נמסר ,כי הוא יהיה הקורבן הבא.

תיעוד הוצאתו להורג של סטיבן סוטלוף )סרטון שפרסם דאעש 2 ,בספטמבר (2014

הריגת עובד הסיוע הבריטי דיוויד קאות'ורן היינס
 .21ב 13-בספטמבר  2014הועלה לרשתות על ידי דאעש סרט וידאו ,שתיעד הוצאה להורג )השלישית
במספר( של הבריטי דיוויד קאות'ורן היינס )  .(David Cawthorne Hainesהסרטון נפתח בקטע
וידיאו בו נראה ראש הממשלה הבריטי ,דיויד קמרון ,מכריז כי בריטניה תעשה כל שנדרש כדי לתמוך
בכוחות הפשמרגה הכורדים במלחמתם בדאעש .לאחר מכן הופיע בסרטון פעיל דאעש רעול פנים יחד
עם דיויד היינס ,פעיל סיוע בריטי ,הלבוש בגדי אסיר כתומים .
 .22דיוויד קאות'ורן היינס ,בן  44במותו ,נשוי ואב לשני ילדים .הוא נולד במזרח יורקשייר ,וגדל
בפרת'שייר שבסקוטלנד .מאז שנת  1999עבד למען סוכנויות סיוע ברחבי העולם כולל קרואטיה ,לוב
ודרום סודאן .הוא שהה בלוב במהלך מלחמת האזרחים שם בשנת  . 2011בסוריה פעל במסגרת ארגון
סיוע צרפתי הוא שהה בסוריה כעובד סיוע הומניטארי ונלקח בשבי במרץ  2013יחד עם עמיתו
האיטלקי 13 ,mirror.co.uk) .בספטמבר .(2014
 .23בדומה לסרטונים הקודמים ,הקריא היינס מסר פוליטי בשם דאעש .הוא פנה לראש ממשלת
בריטניה קמרון ואמר ,כי הוא אחראי להוצאתו להורג ,משום שהצטרף לקואליציה של ארה"ב נגד
המדינה האסלאמית .לאחר מכן הופיע רעול הפנים ,דובר אנגלית רהוטה ,שביצע את ההוצאות
הקודמות להורג ,ופנה לראש ממשלת בריטניה" :האזרח הבריטי הזה צריך לשלם את המחיר על
החלטתך לסייע לכוחות הכורדים" .בתום הסרטון הוצג אזרח בריטי נוסף בשם אלן הנינג ) Alan
 ,(Henningהקורבן הבא ,אם בריטניה לא תיסוג בה מהצטרפותה לקואליציה נגד דאעש.
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הוצאתו להורג של דיוויד קאות'ורן היינס ,פעיל סיוע בריטי )יוטיוב 13 ,בספטמבר .(2014

הריגת עובד הסיוע הבריטי הלן הנינג
 .24ב 2-באוקטובר  2014פרסם דאעש סרטון רביעי במספר ,שאורכו כדקה ו 11-שניות ,בו נראתה
עריפת ראשו של אלן הנינג ,עובד סיוע בריטי .בסרטון הוא נראה כורע על ברכיו ולצידו פעיל דאעש
לבוש שחורים על רקע מדברי .בסרטון פנה אלן הנינג למצלמה והציג עצמו כמי ששילם את מחיר
ההחלטה לתקוף את ארגון המדינה האסלאמית.
 .25אלן הנינג הינו נהג מונית בן  47נשוי ואב לבן ובת ממנצ'סטר ,בריטניה .הוא לקח חופשה מעבודתו
ויצא לסוריה כדי להסיע משאיות סיוע .לדברי חבריו הוא מעולם לא היה מעורב בפוליטיקה או בענייני
דת .בסוף השנה שעברה הוא הצטרף למשלחת סיוע בצפון סוריה .הוא נחטף בדצמבר  2013כחצי
שעה לאחר שעבר את הגבול מתורכיה לסוריה .בשבועות האחרונים קראו מנהיגי הקהילה המוסלמית
בבריטניה לשחרורו )טלגרף 3 ,באוקטובר .(2014

הוצאתו להורג של אלן הנינג )סרטון שפורסם ע"י דאעש 2 ,באוקטובר .(2014
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הריגת עובד הסיוע האמריקאי פיטר קסינג
 .26בתחילת אוקטובר  2014הציג דאעש בפומבי חטוף מערבי נוסף המיועד להירצח ,בסרטון שבו
הוצא להורג עובד הסיוע הבריטי אלן הנינג .ב 16-בנובמבר  2014פרסם דאעש סרטון באורך של כ15-
דקות ,אשר תעד את הוצאתו להורג של פיטר קסינג .הסרטון פאר את יכולותיהם הצבאיות של
הג'האדיסטים והאשים את קסינג בכך "ששרת כחייל נגד המוסלמים בעיראק" .בקריינות נאמר ,כי
הסרטון צולם בדביק ) (Dabiqעיר בצפון סוריה ,אשר על-פי המסורת אמור להיערך בה קרב גדול
ומשמעותי בין המוסלמים לנוצרים שבו עתידים המוסלמים לנצח.
 .27החטוף הינו פיטר אדוארד קסינג ,בן  26תושב אינדיאנה ,אשר התאסלם ושינה שמו לעבד
אלרחמן .הוא הגיע לתורכיה בספטמבר  2013כחלק מצוות רפואי ,שסייע לאזרחים סורים ,אשר נמלטו
ממלחמת האזרחים .פיטר קסינג עסק בסיוע הומניטארי לפליטים סוריים .הוא פעל מלבנון ,בחודשים
שלפני נפילתו בשבי ,ונחטף ע"י פעילי דאעש לפני כשנה ,כשעשה דרכו לסוריה.

פיטר קסינג לפני הוצאתו להורג )מתוך סרטון שהופק ע"י אלפרקאן ,אחת מזרועות ההסברה של דאעש,
.(shorouknews.com

קריאת דאעש לרצח אזרחים מערביים ותחילת הענות לה
)תמונת מצב עדכנית לסוף אוקטובר .(2014
כללי
 .28ב 21-בספטמבר  2014קרא דובר דאעש לתומכי הארגון ברחבי העולם להרוג אזרחים מערביים.
להערכתנו ,תקיפות שונות שאירעו מאז ,או כאלו שסוכלו במדינות המערב ,מקורן במוטיבציה של
פעילים ג'האדיסטים להזדהות עם דאעש ולסייע לו )גם מצד כאלו שאינם משתייכים לדאעש ושאינם
מביעים בפומבי הזדהותם עימו(.
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 .29להערכתנו ,אין המדובר בתקיפות מתוכננות בהכוונה של דאעש או ברשת טרור בינלאומית
מאורגנת ,שפעיליה משתפים פעולה ביניהם .המדובר ביוזמות מקומיות ספונטניות ,בעיקר של
"זאבים בודדים" ,ג'האדיסטים מקומיים ממדינות מערביות החברות בקואליציה שבראשות ארה"ב.
חלקם של ה"זאבים הבודדים" הללו הינם מוסלמים ,שהקצינו עמדותיהם ,ו\או נוצרים מקומיים
שהתאסלמו .יתכן ,כי בכמה מקרים הסתייעו ה"זאבים הבודדים" בתומכים מקומיים של הג'האד
העולמי .תופעה זאת צפויה לדעתנו להמשך ואולי אף להתרחב במקביל להמשך המערכה של
ארה"ב ובעלות בריתה נגד דאעש.

קריאת דאעש להריגת אזרחים מערביים
 .30ב 21-בספטמבר  2014פרסם מוסד אלפרקאן ,אחד מגופי ההסברה של דאעש ,קלטת שמע בת
 42דקות ,שהופקה ע"י דובר דאעש ,אבו מחמד אלעדנאני .בקלטת קרא אלעדנאני לתומכי דאעש
ברחבי העולם להרוג אזרחים מערביים ,בעיקר צרפתים ואמריקאים ,בתגובה למערכה המערבית
נגד דאעש .הוא הדגיש ,כי לכל תומכי הארגון מחויבות לפעול ,כל אחד על פי יכולתו .כל מוסלמי ,הוסיף
אלעדנאני ,יכול לבחור את השיטה כל עוד הדבר פוגע ב"כופרים" ומסייע לדאעש להתגונן בפני
המערכה ,שמנהלות מדינות המערב ה"צלבניות" ו"הסוכנים" הערבים שלהם.
 .31במהלך דבריו פרט אלעדנאני שיטות ,באמצעותן ניתן לפגוע ב"כופרים" האמריקאים או הצרפתים:
"The best thing to do would be to kill any French or American infidel or any of their
allies... if you cannot [detonate] a bomb or [fire] a bullet, arrange to meet alone with a
French or an American infidel and bash his skull in with a rock, slaughter him with
a knife, run him over with your car, throw him off a cliff, strangle him, or inject
him with poison. Don’t stand by, helpless and abject… If you are incapable of this,
burn down his house, his car, his business or his field. And if you are incapable even
of this – then spit in his face. And if you refuse [to do] this while your brothers are
being bombed and killed and their lives and property are under attack everywhere,
…) "then examine your faithממר"י 22 ,בספטמבר .(2014
 .32בסרטון וידאו ,שכותרתו "מסר של לוחם הג'האד" ) ,(Message of the mujahidאשר הועלה
לרשת באוקטובר  ,2014הופיע פעיל בריטי בדאעש המכונה "סעיד הבריטי" .הפעיל הפנה קריאה
"לכל האחים בממלכה המאוחדת ,שאינם יכולים להצטרף לג'האד בסוריה"You are living in the :
west… You are blessed that you can cause terror in the hearts of the infidels,
right in the center of all that heresy and of all that polytheism. You can cause
) "terror right from within.אשגר יומי של ממר"י 6 ,באוקטובר .(2014

אוסטרליה :סיכול כוונה להרוג אזרחים ע"י עריפת ראשם
 .33אוסטרליה הינה אחת מהמדינות ,שהודיעו על הצטרפותן לקואליציה התומכת במערכה
האמריקאית נגד דאעש .דווח ,כי כוח אווירי אוסטרלי נערך במזרח התיכון ומטוסים אוסטרלים החלו
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לטוס מעל שמי עיראק ב 1-באוקטובר  .2014כיוון שכך ,הפכה אוסטרליה למטרה פוטנציאלית לטרור
עבור פעילים ג'האדיסטים התומכים בדאעש ומזדהים עימו.
 .34ראש ממשלת אוסטרליה ,בנאומו לפרלמנט ב 1-באוקטובר  2014מסר ,כי לפחות שישים
אוסטרלים לוחמים כיום במזרח התיכון בשורות ארגוני טרור ולפחות מאה אוסטרלים תומכים בהם
בכסף ובלוגיסטיקה הנחוצה לגיוסם ולשיגורם )אתר ממשלת אוסטרליה 1 ,באוקטובר  .(2014שלטונות
אוסטרליה ערים היטב לסיכוני הטרור הנשקפים מחזרתם של "בוגרי סוריה ועיראק" למדינת האם
שלהם.92

מימין :ילד אוסטרלי בן שבע ,בנו של פעיל דאעש ,מחזיק ראשו של חייל סורי התמונה צולמה באלרקה והועלתה לטוויטר
על ידי אביו של הילד פעיל דאעש בשם ח'אלד שרוף מאוסטרליה )טוויטר 12 ,באוגוסט  .(2014משמאל :תמונה נוספת,
שהעלה ח'אלד שרוף ,בה הוא נראה עם ושלושת ילדיו בבגדי הסוואה אוחזים בנשק כשברקע דגל דאעש )טוויטר12 ,
באוגוסט .(2014

 .35ב 18-בספטמבר  2014עצרו כוחות הביטחון  15פעילים ג'האדיסטים בסידני ,על רקע מידע
לפיו מתכננת דאעש לבצע פיגועי הרג באוסטרליה .מכתב האישום ,שהוגש נגד אחד העצורים,
עומרג'אן אזרי ) (Omarjan Azariבן  ,22עולה כי הוא היה מעורב בתוכנית לבצע באופן אקראי
הוצאה להורג של בני אדם כדי להטיל אימה על הציבור האוסטרלי .לדברי ראש ממשלת אוסטרליה
טוני אבוט תכננו העצורים לבצע בפומבי ובאופן אקראי עריפת ראשים של עובר אורח בסידני ),AP
 18בספטמבר .(2014

קנדה :פיגועי דריסה וירי
פיגוע דריסה
 .36ב 20-בספטמבר  2014נדרס למוות חייל קנדי בקוויבק וחייל אחר נפצע .הדורס כיוון את מכוניתו
לעבר שני החיילים .הוא נהרג מירי שוטרים לאחר מרדף של כמה קילומטרים .הדורס הינו מרטין
קוטור רולו ) ,(Martin Couture-Rouleauבן  ,25שהמיר דתו לאסלאם לפני כשנה ,על-פי אחד
 92ראו פרסום מרכז המידע מה 5-בינואר " :2014תופעת המתנדבים הזרים ממדינות המערב ,הלוחמים בסוריה ,רובם בשורות
ארגוני המורדים המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי".
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מחבריו הוא חלם למות כשהיד .הוא נמנה על רשימה של תשעים מוסלמים-קיצונים ,שאחריהם קיימו
שירותי הביטחון הקנדים מעקב ,שנועד למנוע מהם לצאת לחו"ל ולהצטרף לארגונים ג'האדיסטים
)בסוריה( .בתקשורת הקנדית דווח ,כי בחשבון הפייסבוק שלו נמצאו דגל דאעש וביטויי הזדהות עם
דאעש .ראש ממשלת קנדה הגדיר אותו כטרוריסט ששאב השראה )" ("inspiredמדאעש.

פיגוע ירי
 .37ב 22-באוקטובר  2014נורה למוות חייל קנדי ,שניצב על משמרתו באתר הזיכרון הלאומי לחללי
מלחמה ,סמוך לבניין הפרלמנט באוטבה .לאחר מכן נכנס היורה לבניין הפרלמנט ,ירה עשרות כדורים
ונהרג מאש אחראי הביטחון בפרלמנט )שגילה תושייה והפך לגיבור לאומי(.

בניין הפרלמנט בקנדה )ויקיפדיה(

 .38היורה הינו מיכאל זהף-ביבו ) ,(Michael Zehaf-Bibeauיליד קנדה )מונטריאול( ,בן  ,32בעל רקע
פלילי .אביו ממוצא לובי ואמו )עובדת ממשלה( ממוצא אירופאי .בשנים האחרונות הוא התאסלם והפך
לפעיל דתי קיצוני .הוא התכוון ככל הנראה לטוס לסוריה .דרכונו הוחרם ע"י הרשויות הקנדיות משום
שהוגדר כנוסע בעל סיכון )ביטחוני( גבוה.
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מיכאל זהף-ביבו ,שהרג את החייל באנדרטה בקנדה וביצע ירי בבניין הפרלמנט )דף פייסבוק שהוקם לזכרו(.

 .39פיגוע הירי באוטבה התקבל בברכה ע"י תומכי דאעש ברשתות החברתיות .הם הביעו תמיכה
וסיפוק .אחד ממשתמשי הטוויטר טען ,כי "ההתקפה הייתה תגובה לקריאה של דובר דאעש אבו
מחמד אלעדנאני לתומכי דאעש לבצע התקפות במדינות המערב" )ממר"י 23 ,באוקטובר .(2014

ארה"ב :תקיפת שוטרים בגרזן ברובע קווינס ,ניו-יורק
 .40ב 23-באוקטובר  2014בשעות הצהרים תקף אדם חמוש בגרזן קבוצה של ארבעה קציני
משטרה באזור קניות ברובע קווינס ,שבניו יורק .הוא הצליח לפגוע בשוטר אחד בראשו .השוטר נפגע
באורח קשה .שוטר נוסף נפגע בזרועו .אישה נוספת בת  ,29שעברה סמוך לאזור התקרית ,נפצעה אף
היא לאחר שנורתה ,ככל הנראה בטעות ,על ידי המשטרה )ניו יורק פוסט 27 ,באוקטובר .(2014
 .41החשוד  ,Zale Tompsonבן  32נורה למוות ) 23 ,dailymail.co.ukבאוקטובר  .(2014הוא
התאסלם לפני כשנתיים והפך לקיצוני .נמסר ,כי הוא שנא שוטרים ולבנים .בדף הפייסבוק של החשוד
נמצאה תמונה של אדם לבוש בלבוש בגדים מזרח תיכוניים עם כיתוב בערבית .כמו כן הוא העלה
לרשתות חברתיות דברי נאצה נגד המערב וביקר באתרי אינטרנט המזוהים עם קבוצות אסלאמיות
קיצוניות .לדברי המשטרה ,הוא פעל לבדו .המשטרה חוקרת האם התקיפה שלו קשורה לטרור
אסלאמי כהיענות לקריאה של דאעש לבצע תקיפות נגד ארה"ב ) 23 ,dailymail.co.ukבאוקטובר
.(2014
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מימין :תמונתו של התוקף בקוינס ,ששוחררה על ידי המשטרה )דף הטוויטר של טוני איילו כתב  .(CBSמשמאל :תמונת
התקיפה בגרזן בקוינס ,ששוחררה על ידי המשטרה )דף הטוויטר של טוני איילו כתב .(CBS

אוסטריה :הנחת מטענים במקומות הומי אדם בוינה
 .42ב 30-באוקטובר  2014נעצר נער בן  14בחשד שתכנן הנחת מטעני חבלה במקומות הומי אדם
בוינה .נמסר ,כי לנער הוצעו  25,000דולר ע"י דאעש לשם ביצוע הפיגועים .על-פי התקשורת
האוסטרית הנער הינו מרתקאן ג ,(Mertkan G.) .בנו של מהגר תורכי ,המתגורר באוסטריה שמונה
שנים .על-פי דיווחי התקשורת האוסטרית הוא גויס למשימתו באמצעות האינטרנט .כמו כן גויסו צעירים
נוספים ,שהיו אמורים לבצע פיגועים דומים )על-פי גירסה אחרת הנער היה "זאב בודד" ,שפעל לבדו(
) 30 ,Telegraphבאוקטובר .(2014

 .43בין האתרים בוינה ,שבהם תוכננה הנחת מטעני החבלה ,הייתה אחת מתחנות הרכבת העמוסות
ביותר באוסטריה ) ,Vienna's Westbanhof Stationשבה עוברים  40,000אנשים מידי יום(.
השלטונות האוסטרים סבורים ,כי היה בדעתו של הנער לבחון אתרים באינטרנט שבהם הנחיות כיצד
להרכיב מטעני חבלה ולרכוש רכיבים מסוימים הנחוצים להרכבתם .על-פי אחד הדיווחים ,הודה הנער,
שהיה בדעתו לצאת לסוריה כדי להלחם לצד הג'האדיסטים ובביצוע פיגועי החבלה בפעילות בוינה הוא
ראה מעין "כרטיס כניסה" לשורותיהם )שם(.
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נספח
מחקרים ולקטי מידע עיתיים ,שפרסם מרכז המידע למודיעין
ולטרור ,אודות התבססות אלקאעדה והג'האד העולמי
בסוריה ובעיראק
 .1ביטויי תמיכה ברצועת עזה בארגון המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם )דאעש( ,המזוהה עם
הג'האד העולמי .במהלך מבצע "צוק איתן" גורמים סלפים-ג'האדיסטים ,המזדהים עם דאעש ,שיגרו
מספר רקטות לעבר ישראל ) 16ביולי .(2014
 .2אזרח אמריקאי ממוצא ירדני/פלסטיני נמנה על מבצעי פיגוע התאבדות מורכב נגד כוחות משטר אסד
בשורות ארגון ג'בהת אלנצרה ,שלוחת אלקאעדה בסוריה ) 10ביוני .(2014
 .3המחבל ,החשוד בביצוע פיגוע הירי במוזיאון היהודי בבריסל ,זוהה כצרפתי מוסלמי "בוגר" הלחימה
בסוריה .הפיגוע ממחיש כי המענה הצרפתי והאירופאי הניתן לתופעת המתנדבים לשורות הג'האד
העולמי בסוריה עדיין אינו אפקטיבי דיו ) 9ביוני .(2014
 .4סגן מפקד "צבא המהגרים והמסייעים"  ,ארגון ג'האדיסטי בסוריה ,המזוהה עם ג'בהת אלנצרה
)שלוחת אלקאעדה בסוריה( ,קרא למוסלמים באוקראינה ובחצי האי קרים לפתוח בג'האד נגד רוסיה )19
במאי .(2014
 .5תופעת המתנדבים הזרים מהעולם הערבי ,הלוחמים נגד המשטר הסורי ,רובם בשורות ארגונים
המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי )מאי .(2014
 .6מעורבותם של "בוגרי סוריה" במערכת הטרור המתנהלת נגד המשטר המצרי ) 5במאי .(2014
 .7תופעת המתנדבים הזרים ממדינות ומחבלי ארץ שונים באסיה ,הלוחמים נגד המשטר הסורי ,רובם
פועלים בשרות ארגונים המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי ) 15באפריל .(2014
 .8שיח' סאמי אלערידי :דיוקנו של איש דת ירדני המשמש סמכות הלכתית בכירה עבור ג'בהת אלנצרה,
השלוחה הסורית של אלקאעדה ) 24בפברואר .(2014
 .9לאחרונה ביצע ארגון ג'בהת אלנצרה פיגוע התאבדות בחלב באמצעות מתנדב בריטי ) 19בפברואר
.(2014
 .10התנערות אלקאעדה מארגון המדינה האסלאמית בעיראק ובאלשאם – תמונת מצב וניתוח
המשמעויות ) 17בפברואר .(2014
 .11הפעלת מחבלים מתאבדים :דפוס פעולה מוביל במאבק של ג'בהת אלנצרה והמדינה האסלאמית
בעיראק ובאלשאם נגד המשטר הסורי ונגד חזבאללה בלבנון ) 11בפברואר .(2014
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 .12תופעת המתנדבים הזרים ממדינות המערב ,הלוחמים בסוריה ,רובם בשורות ארגוני מורדים
המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי ) 3בפברואר .(2014
 .13הצטרפות מתנדבים מקרב ערביי ישראל ומקרב הפלסטינים לשורות המורדים בסוריה ) 19בינואר
.(2014
 .14בראיון נדיר ,שהעניק אבו מחמד אלג'ולאני ,העומד בראש ארגון ג'בהת אלנצרה ,שלוחת אלקאעדה
בסוריה ,הוא הפגין חזות פרגמאטית מבלי לוותר כהוא זה על האופי והיעדים הג'האדיסטים הקיצוניים
של הארגון ) 5בינואר .(2014
 .15תופעת המתנדבים הזרים בסוריה ) 1בינואר .(2014
 .16בקרב המורדים בסוריה מצויים כמה עשרות פעילי התנועות הסלפיות הג'האדיסטיות ברצועת עזה
) 8בדצמבר .(2013
 .17פעילי ארגון ג'בהת אלנצרה ,שלוחת אלקאעדה בסוריה ,השתלטו יחד עם קבוצות מורדים נוספות
על שדה נפט גדול בדיר אלזור ) 3בדצמבר .(2013
 .18פיגוע התאבדות מורכב ורב – נפגעים נגד שגרירות איראן בבירות מבטא את הגברת היכולות
המבצעיות של גדודי עבדאללה עזאם ) 27בנובמבר .(2013
 .19ארגון ג'בהת אלנצרה ,שלוחת אלקאעדה בסוריה ,נטל חלק מרכזי בהשתלטות קבוצות מורדים על
מחסן נשק גדול של הצבא הסורי במהלך הלחימה באזור הכפרי של חמץ ) 14בנובמבר .(2013
 .20אימאן אלט'ואהרי ,מנהיג אלקאעדה ,קרא לכוחות הג'האדיסטים הנלחמים נגד המשטר הסורי
להתאחד למאבק משותף ,להקמת ח'ליפות אסלאמיות ) 16באוקטובר .(2013
 .21ג'בהת אלנצרה )"חזית התמיכה"( :ארגון ג'האדיסטי – סלפי המשתייך לאלקאעדה ,אשר ממלא
תפקיד חשוב בקרב ארגוני המורדים בסוריה .הארגון חותר להפיל את משטר אסד ולהקים ח'ליפות
אסלאמית בסוריה – רבתי ,שתהפוך למוקד אזורי ובינלאומי לטרור ולחתרנות ) 17בספטמבר .(2013
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