מרכז המידע למודיעין ולטרור
המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(

 1בספטמבר 2009

חמאס מעצימה את מאבקה נגד התארגנויות
ג'האדיות-סלפיות המזדהות עם אלקאעדה
ומנסות לאתגר את שלטונה ברצועת עזה;
לאחרונה היא לא היססה להפעיל כוח רב
במהלך דיכוי אלים של פעילי ג'האד עולמי,
שאחד ממנהיגיהם הכריז על הקמת אמירות
אסלאמית במסגד אבן תימיה ברפיח

בתמונה העליונה  :פעילים אסלאמיים נושאי נשק במסגד שיח' אלאסלאם אבן תימיה ברפיח.
בתמונה התחתונה :שיח' עבד אללטיף מוסא ,ממנהיגי ההתארגנויות הג'האדיות-סלפיות ברצועה,
מאובטח ע"י שומרי ראש ,נושא דרשה בה תקף בחריפות את חמאס והודיע על הקמת אמירות אסלאמית
בפלסטין ) 14באוגוסט(PALDF ,

כללי
 .1ב 14-באוגוסט  2009התחוללו ברפיח עימותים אלימים בין כוחות חמאס לבין פעילים
ג'האדיים-סלפיים ,1בהם בלטו פעילי התארגנות המכונה ג'נד אנצאר אללה )צבא תומכי
אללה( ,המזוהה עם הג'האד העולמי .העימותים החלו כאשר שיח' עבד אללטיף מוסא,
המקובל על ההתארגנויות הג'האדיות-סלפיות כסמכות תיאולוגית בכירה ,נשא דרשת יום שישי
במסגד

שיח'

אלאסלאם

אבן

תימיה

ברפיח

)להלן:

מסגד

אבן

תימיה(,

בה גינה בחריפות את ממשל חמאס ודרך התנהלותו ואף הכריז על הקמת אמירות
אסלאמית בפלסטין.
 .2בתגובה על מה שנתפס ע"י חמאס כקריאת תגר על שלטונה פרצו כוחות הביטחון שלה
למסגד בו נישאה הדרשה ופינו אותו בכוח הזרוע .לכוחות הביטחון הצטרפו פעילים צבאיים
מגדודי עז אלדין אלקסאם .בקרבות שהתחוללו במסגד ובסביבתו נהרגו  24בני אדם ונפצעו כ-
 ,130ביניהם פעילים ג'האדיים-סלפיים ,פעילי הזרוע הצבאית של חמאס ,ואזרחים ששהו במסגד
או בקרבתו .בין ההרוגים שני בכירים ג'האדיים :שיח' עבד אללטיף מוסא )מקור סמכות דתי-
אידיאולוגי של ההתארגנויות הג'האדיות-סלפיות ,אשר "אומץ" ע"י ג'נד אנצאר אללה( וח'אלד
בנאת המכונה אבו עבדאללה הסורי )המנהיג הצבאי של ג'נד אנצאר אללה( .במהלך
פעילותם לא היססו כוחות חמאס לירות לעבר מסגד אבן תימיה ולגרום לו נזק ניכר )המסגד
קרוי על שם תיאולוג ופוסק הלכה אסלאמי מהמאה ה ,14-הנחשב כמקור סמכות אסלאמי בכיר
ביותר .כתביו משמשים עד היום כבסיס לפיתוח האידיאולוגיה של תנועות אסלאמיות-
רדיקאליות ,ביניהן אלקאעדה(.
 .3ברקע לעימותים האלימים עומדים חדירת רעיונות הג'האד העולמי לרצועת עזה
והתחזקות ההתארגנויות הג'האדיות-סלפיות ברצועה .התארגנויות אלו המזדהות עם
האידיאולוגיה של אלקאעדה ,שואפות לכפות בכוח הזרוע ובאופן מיידי את ההלכה האסלאמית
)שריעה( כפי שהייתה נהוגה בימי הנביא מחמד ובדורות הראשונים של האסלאם הן דבקות
בג'האד בכל עת ,בכל מחיר ובכל מקום ,ומפגינות קנאות דתית וחוסר סובלנות כלפי המערב
וערכיו .הפרדוכס הוא ששגשוגן של ההתארגנויות הללו ,המאתגרות את חמאס ,התאפשר
דווקא בעידן שליטת חמאס ברצועה ,על רקע תהליך האסלאמיזציה ,שחמאס מחוללת מאז
שתפסה את השלטון בכוח ,בקצב ובאופן שאינו מספק את ההתארגנויות הג'האדיות-סלפיות.
התארגנויות אלה ,הכוללות גם פעילים מבצעיים שפרשו מחמאס בשל התנהלותה הפרגמטית
מדי לטעמם ,מכונות בפי תושבי הרצועה ג'לג'לת )פרוש השם ומשמעותו יפורטו להלן(.
הבולטות שבהן הינן ג'נד אנצאר אללה )שעמדה מאחורי ניסיון הנפל של פיגוע הראווה בנחל

 1סלפיה  -זרם באסלאם הדוגל בקיום מצוות הדת עפ"י הדרך המיוחסת לדורות הראשונים של האסלאם המהווים
דוגמה למוסלמים .בעשורים האחרונים הפכה הסלפיה מתפיסת עולם אסלאמית שמרנית )פונדמנטליסטית(
לאידיאולוגיה פוליטית-רדיקאלית של גורמים אסלאמיים קיצוניים הפעילים בזירה האזורית והבינלאומית )לרבות
אלקאעדה(.

עוז( וצבא האסלאם )ששותף בחטיפת גלעד שליט( .שתי ההתארגנויות הללו מזדהות עם
אלקאעדה והג'האד העולמי.
 .4חמאס חשה עצמה מאוימת מהתגברות היקף פעילותן והשפעתן של התארגנויות אלו ,הגם
שאין בכוחן לערער את שליטתה ברצועה .לחמאס יש בעיתיות קשה בבואה להתמודד
עמן .שכן ,מחד גיסא ,יש לה עימן מכנה משותף אידיאולוגי אסלאמי-רדיקאלי לא מבוטל;
מאידך גיסא ,חמאס הנה גם תנועה בעלת אופי פלסטיני-לאומי ,המחויבת לדאוג לצרכיהם
של  1,500,000תושבי הרצועה ,והדבר מחייב אותה לתמרן בין האידיאולוגיה לבין צרכי
השלטון .לפיכך ,ניתן למצוא בהתנהלותה של חמאס ,מאז נכנסה לזירה הפוליטית
הפלסטינית ,ובעיקר מאז השתלטה על הרצועה ,גילויים של פרגמטיזם במישור הטקטי,
להבדיל

מהדבקות

באידיאולוגיה

ובאסטרטגיה.

זאת,

הן

באופן

הנחלת

תהליך

האסלאמיזציה )באופן הדרגתי ותוך התחשבות בתגובות תושבי הרצועה( ,הן במדיניות
הפיגועים כלפי ישראל )הפסקת ירי הרקטות ונכונות למדיניות פיגועים מרוסנת מעת לעת(
והן במדיניותה מול ארה"ב והמערב )"מתקפת חיוכים" מולן מאז עליית הנשיא אובמה
לשלטון(.
 .5כמענה לבעייתיות מבנית זאת גילתה חמאס עד לאירוע במסגד אבן תימיה ברפיח ,מידה
רבה של סובלנות כלפי ההתארגנויות הג'האדיות והסלפיות .הדבר מצא ביטויו בהימנעות
מעימות חזיתי ואלים עימן למרות שחמאס פעלה בברוטאליות כלפי מוקדי כוח אחרים ברצועה,
שניסו לאתגר אותה )למשל ,פתח ,או חמולות רבות השפעה כגון ח'לס או דע'מוש ,שאחד
מבניה ממתאז דע'מוש משמש מפקד שטח בהתארגנות צבא האסלאם( .חמאס ניסתה להכיל
את פעילות ההתארגנויות הג'האדיות-סלפיות בעיקר באמצעות מעצרים מעת לעת של פעילים
)חלקם על רקע ניסיונות לבצע ירי לעבר ישראל בניגוד למדיניות חמאס( ,ע"י הגברת הפיקוח
על המסגדים )באמצעות משרד ההקדשים של חמאס( ,ולעיתים אף בדרכי נועם של שכנוע
פעילים לעבור לשורות חמאס .אולם דומה כי הפעם פקעה סבלנות חמאס ,משום שבראייתה
אירוע מסגד אבן תימיה הציב אתגר פומבי ובוטה לשלטונה ונתפס כמחייב אותה למהלך
כוחני נגד פעילי הג'האד העולמי וביניהם התארגנות ג'נד אנצאר אללה.
 .6לאירועים במסגד אבן תימיה ברפיח יש ,להערכתנו ,כמה משמעויות:
א.

העמקת שליטת חמאס ברצועה .האירועים מהווים שלב נוסף בתהליך הנמשך

כשנתיים ,מאז קיץ  ,2007במסגרתו מעמיקה חמאס את שליטתה ברצועת עזה
ומדכאת את מוקדי הכוח האחרים הפועלים בה .שליטת חמאס מאז תפסה בכוח
השלטון נכפתה ,בדרך כלל ,בתהליך הדרגתי ,במגוון אמצעים שלטוניים העומדים
לרשותה .אולם כאשר ניסו מוקדי הכוח השונים ברצועה להעמיד בפניה אתגר בטחוני או
אידאולוגי ,או כאשר פעלו באופן מתגרה או בניגוד למדיניותה ,היא לא היססה לדכא
אותן בכוח הזרוע .הפעם נעשה הדבר באמצעות כוחות הביטחון שלה בשילוב ראשון
מסוגו של גדודי עז אלדין אלקסאם.

ב.

תהליך האסלאמיזציה שמקדמת חמאס ברצועה ,יימשך אך ימשיך להתבצע

באופן ובקצב שחמאס תקבע ,ולא באופן המצופה ממנה ע"י ההתארגנויות
הג'האדיות סלפיסטיות .תהליך זה המקיף את כל תחומי החיים של האזרח העזתי,
ימשיך להערכתנו להתבצע באופן הדרגתי ובצעדים מדודים ומחושבים ,תוך הימנעות
מאכיפה נוקשה מדי העלולה להיתקל בהתנגדויות מבית ומחוץ .צפוי גם שחמאס תמשיך
להימנע ממהלכים הצהרתיים פרובוקטיביים כגון הקמת אמירות אסלאמית ברצועה
העלולים להקים עליה את מצרים ומדינות ערביות פרו-מערביות נוספות .במסגרת תהליך
האסלאמיזציה תמשיך חמאס להתנהל באופן שלא יקומם נגדה את תושבי הרצועה ולתת
משקל רב להמשך שיקום הרצועה ומילוי צרכי המאבק הצבאיים נגד ישראל.
ג.

חמאס תמשיך להצר את צעדי ההתארגנויות הג'האדיות-סלפיות ,ופעילותם

עלולה להיתקל בקשיים רבים יותר מבעבר .עם זאת ,בשל הפגיעה בתדמיתה של חמאס
כתוצאה מפגיעה בפעילים ובסמלים אסלאמיים ,תנסה חמאס להערכתנו להימנע ככל
האפשר מעימותים חזיתיים עמן ,במידה והן לא תבצענה פיגועי נקם או מהלכים שיאתגרו
את שלטונה .במקום זאת ,תמשיך חמאס פגיעה מתמשכת בהן באמצעות מגוון
האמצעים השלטוניים והביטחוניים העומדים לרשותה )מעצרים ופעולות מנע באמצעות
מנגנוני הביטחון ,הפעלת משרד ההקדשים נגד מסגדים שבשליטת ההתארגנויות הללו,
תעמולה והטפה וכו'(.
ד.

התארגנות

ג'נד

אנצאר

אללה

ספגה

מכה

קשה

בארועי

מסגד

אבן תימיה ומרבית מבכיריה נהרגו .אולם ,להערכתנו ,כוחן של התארגנויות
ג'האדיות-סלפיות אחרות ברצועה לא נשבר .צפוי כי הן תמשכנה בפעילות נמרצת,
גם אם הדבר יעשה בתקופה הקרובה בפרופיל נמוך יותר .מנגד ,אפשר גם כי על מנת
להפגין קיומן עלולים פעילים ג'האדיים לנסות ולבצע פעולה פרובוקטיבית ,שתאתגר
ותביך את חמאס ותהווה נקמה על אירועי רפיח )למשל פיגוע נקמה נגד מוסדות
חמאס או פיגוע ראווה נגד ישראל שיוביל להידרדרות בשטח(.
ה.

"מתקפת החיוכים" של חמאס מול ארה"ב והמערב עלולה ,להערכתנו,

לקבל חיזוק נוסף .חמאס תציג עצמה בפני המערב )ואולי אף בפני מצרים ומדינות
ערביות פרו-מערביות( כתנועה שאינה מהססת להפעיל כוח נגד התארגנויות המזדהות
עם אלקאעדה ,מקפידה לשמור על הפסקת אש מול ישראל ומוכנה שלא להערים
מכשולים בפני התהליך המדיני .בו בזמן תמשיך חמאס לדבוק בעקרונות היסוד שלה
ובמרכזן אי הכרה בזכות קיומה של ישראל ודבקות בדרך "ההתנגדות" )האלימות והטרור(
כדרך המועדפת לפתרון הסכסוך הפלסטיני-ישראלי )גם אם יעשה הדבר בהדרגה ותוך
הפסקות אש מעת לעת(.
.7

עבודה זאת כוללת את הפרקים הבאים:
א.

פרק א  -ניתוח האירועים במסגד אבן תימיה ברפיח.

ב.

פרק ב  -הגברת פעילות ההתארגנויות הג'האדיות-סלפיות ברצועת עזה.

ג.פרק ג  -אופן התמודדות חמאס עם ההתארגנויות הג'האדיות-סלפיות.
ד.נספחים:
(1

נספח א  -מאפייני קבוצות וההתארגנויות ג'האדיות-סלפיות ברצועת עזה.

(2

נספח ב  -ראיון בעיתון אלאיאם ) 11ביולי  (2009עם פעיל שהזדהה כאחד

מראשי ג'לג'לת.
(3

נספח ג  -השיר ג'לג'לת ,שיר אסלאמי פופולארי של קבוצות ג'האדיות-סלפיות

ברחבי העולם.
(4

נספח ד  -תרגום נוסח כרוז של קבוצת ג'לג'לת מה 17-ביולי .2009

פרק א  -ניתוח האירועים במסגד אבן תימיה ברפיח
 .1לעימותים האלימים שפרצו בין חמאס להתארגנויות הג'האדיות-סלפיסטיות ,בתוכן
בלטה התארגנות ג'נד אנצאר אללה ,קדמה הזמנה לציבור ,ליטול חלק בדרשת יום שישי,
שתתקיים ב 14-באוגוסט 2009 ,במסגד אבן תימיה 2שברפיח .את הדרשה אמור היה לשאת
שיח'

עבד

אללטיף

מוסא

)אבו

נור

אלמקדסי(,

ממנהיגי

ההתארגנויות

הג'האדיות-סלפיות ברצועה ,תחת הכותרת "עצות ]שלא יסולאו[ מפז לממשלת אסמאעיל
הניה" )אלג'זירה טוק 13 ,באוגוסט( .משטרת חמאס ,שהעריכה כי הדרשה עלולה לאתגר את
שלטון התנועה ,נערכה מבעוד מועד בכוחות מתוגברים סביב המסגד .לקראת הדרשה הגיעו
לרפיח מאות פעילים אסלאמים-רדיקאליים מרחבי הרצועה ,חברי קבוצות והתארגנויות שונות,
כשהם חמושים ברובי קלצ'ניקוב ,רימונים ואף חגורות נפץ.

קריאה לדגל שהופצה גם באינטרנט הקוראת לציבור להגיע לדרשת יום השישי
במסגד שיח' אלאסלאם אבן תימיה ברפיח )ממר"י 17 ,באוגוסט(3

 2שיח' אלאסלאם אבן תימיה :תיאולוג ופרשן אסלאמי מהמאה ה 14-לספירה .למרות שדעותיו נחשבות לשמרניות
משמשים כתביו עד היום כבסיס לפיתוח האידיאולוגיה של תנועות אסלאמיות רדיקאליות ,ביניהן אלקאעדה .כתביו גם
שימשו לפיתוח האסכולה הוהאבית השמרנית באסלאם הנפוצה בערב הסעודית .מפאת חשיבותו כמלומד ופוסק הלכה
הוא נחשב למקור סמכות אסלאמי בכיר ביותא ועל כן הוא מכונה שיח' אלאסלאם.
 3קריאה לדגל ,במקור נפיר .זהו מונח קוראני ,שמשמעותו דרישה מחייבת להגיע בהמונים ,המציין גם הכרזה
לג'האד .אין תימא איפוא ,שנוסח זה של ההודעה נתפס כצעד פרובוקטיבי ע"י חמאס.

 .2בדרשה ,שנשא עבד אללטיף מוסא ,הוא תקף את ממשל חמאס והודיע על הקמת
אמירות אסלאמית בפלסטין 4בהביעו מורת רוח על כוונתה של חמאס להשתלט על המסגד
ולספח אותו למשרד ההקדשים .5הוא גם האשים את חמאס כי מערכת המשפט שלה מתנהלת
עפ"י החוק הפלסטיני )במשתמע ,החילוני( ולא לפי ההלכה האסלאמית ,או לדבריו" :חמאס
לוקחת מהאסלאם )רק( סיסמאות ומהחילוניות והדמוקרטיה )היא שואבת( חוקים ונהלים
מחייבים" .6הוא הביע תקווה שראש ממשל חמאס ,אסמאעיל הניה שומע את הדרשה ,בהפנותו
אליו מספר שאלות ,ביניהן :האם חמאס הפכה למפלגה חילונית ,שהשתייכותה לאסלאם
מזויפת? ממי חמאס חוששת יותר  -מארה"ב ,מהאיחוד האירופאי מבריטניה או מצרפת? הוא
האשים את חמאס ,כי נכנעה לרבנים הישראלים ולאישים זרים כמו טוני בלייר וג'ימי קרטר
)שניהם ביקרו ברצועה ובשניהם תכננו התארגנויות אסלאמיות להתנקש במהלך ביקורם( .הוא
גם האשים את כל מנגנוני הביטחון של חמאס כי הם מרגלים אחר הקבוצות הסלפיות וכי הם
החרימו מחשבים וציוד השייך לג'נד אנצאר אללה ,ששוויו  120אלף דולרים .עבד אל לטיף מוסא
קרא לאסמאעיל הניה ליישם את ההלכה בכוח וציין ,כי לו חמאס הייתה מיישמת את תורת
אללה ,אזי היו הסלפים היו עומדים לרשותה )קדסנט 14 ,באוגוסט(.

מימין :שיח' עבד אללטיף מוסא מאובטח ע"י חמושים ,נושא את דרשתו במסגד אבן
תימיה .משמאל:עבד אללטיף מוסא מפונה מהמסגד ,קרוב לוודאי ע"י אנשיו
) 14 , PALDFבאוגוסט(

 4בפורום אתר המזוהה עם תומכי הג'האד העולמי פורסמה הצהרה של התארגנות ג'נד אללה בפלסטין לפיה הוכרז
על הקמת אמירות אסלאמית תחת מנהיגותו של שיח' אבו אלנור אלמקדסי כאמיר .ההצהרה מבקשת מהמוסלמים
להעניק תמיכה לאמירות האסלאמית בכסף ,כוח אדם ואמצעי לחימה .נוסח ההצהרה כולל חמישה סעיפים )אלג'זירה
נט 14 ,באוגוסט( :
א .הודעה על איחוד הכוחות הצבאיים תחת פיקודה של "האמירות האסלאמית בפלסטין") .מילולית
"האמירות האסלאמית בירושלים רבתי" ) בירושלים רבתי -פי אכנאף בית אלמקדס במקור .זהו מונח הלקוח
מחדית' מפורסם של הנביא מחמד ומתייחס לשטח פלסטין כולה(.
ב .קריאה לכל המאמינים למהר ולהכריז על נאמנותם לאמירות האסלאמית.
ג .קריאה לכל המוסלמים ברצועת עזה לתמוך ולתת מחסה למג'הדין )לוחמי הג'האד(.
ד .קריאה למוסלמים בכל מקום לתמוך באמירות ולסייע לה בכסף ,אמצעי לחימה וכוח אדם.
ה .קביעה כי החיילים המאמינים באחדות האל לא ינוחו עד שדת האל )קרי ,האסלאם( .תנצח ,המדינות המוסלמיות
תשוחררנה ,ומסגד אלאקצא יטוהר מטומאת היהודים הארורים.
 5ממשל חמאס מנסה באמצעות משרד ההקדשים הכפוף לשלטונו להשתלט על מסגדים של יריביו ברצועה על מנת
להדק שליטתו עליהם )מהלך דומה נוקט משרד ההקדשים של הרשות הפלסטינית נגד מסגדים הנשלטים ע"י חמאס
ביהודה ושומרון(.
 6חמאס מנסה לקדם ברצועה חקיקה בעלת אופי אסלאמי אולם יישום הפורמאלי נתקל בקשיים בשל התנגדות
אבו מאזן .לפיכך היא נאלצת לפעול במגוון ערוצים פורמאליים ולא פורמאליים ,על מנת ליישם את ההלכה האסלאמית
באמצעות חוקים ותקנות ,הגם שהדבר מתבצע בהדרגה ההתארגנויות האסלאמי סטיות היו רוצות לראות יישום מהיר
האסלאמית
ההלכה
של
כפיה
בדרכי
:2009
באוגוסט,
מה3-
מידע
לקט
)ראו
"תהליך האסלאמיזציה שמקדמת חמאס ברצועת עזה ומשמעויותיו החברתיות והפוליטיות :המקומיות ,האזוריות
והבינלאומיות"(.

שיח' עבד אללטיף מוסא נושא דרשתו במסגד אבן תימיה ,מאובטח ע"י חמושים
)המקור :סוכנות הידיעות צפא 14 ,באוגוסט(

 .3חמאס ראתה את האירוע הדרשה בו כפרובוקציה בוטה נגד שלטונה ונתנה מענה מיידי
לאתגר שהונח לפתחה .בתגובה לאירוע ,העלו מנגנוני הביטחון של חמאס את רמת הכוננות
בכל אזור רפיח וכוחות חמאס פרסו מחסומים וכיתרו את המסגד .עד מהרה התפתחו חילופי אש
בין כוחות חמאס לבין פעילים ג'האדיים ,שכללו ירי מנשק קל והשלכת רימונים .לאחר שהושגה
רגיעה בת כמה שעות ,חודשו העימותים לקראת שעות הערב.

פוסטר שהופץ באינטרנט ע"י התארגנות ג'נד אנצאר אללה מטעם )שלוחת( האמירות האסלאמית בעזה.
מימין :שיח' עבד אללטיף מוסא הוא הדמות הלבושה בכתום .בחלק התחתון פסוק מהקוראן השכיח
בפוסטרים המשבחים מחבלים מתאבדים )פורום אנצאר אלמג'אהדין ,באדיבות ממר"י 17 ,באוגוסט(
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إﻋﻼن اﻟﻮﻻء ﻟﻺﻣﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ أآﻨﺎف ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس
اﻟﺤﻤﺪ ﷲ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ أﻣﺎ ﺑﻌﺪ...
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮآﻞ ﻋﻠﻰ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ  ،ﻧﻌﻠﻦ ﻧﺤﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺟﻨﺪ أﻧ ﺼﺎر اﷲ ﻓ ﻲ أآﻨ ﺎف ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤﻘ ﺪس  ،ﻋ ﻦ وﻻﺋﻨ ﺎ اﻟﺘ ﺎم ﻟﻺﻣ ﺎرة اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻓ ﻲ أآﻨ ﺎف ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤﻘ ﺪس  ،ﺑﺈﻣ ﺎرة ﻣﻮﻻﻧ ﺎ اﻟ ﺸﻴﺦ  /أﺑ ﻲ اﻟﻨ ﻮر
اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ورﻋﺎﻩ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،وﻧﻌﺎهﺪ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﻊ واﻟﻄﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮوف  ،وﻧﻘﻮل ﻟﺸﻴﺨﻨﺎ أﺑﻲ اﻟﻨﻮر اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ  ،ﺳﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺮآﺔ اﷲ  ،ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻧﺤﻦ
ﻻ أﺷﺪاء ﺛﺎﺑﺘﻴﻦ  ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ :
ﺳﻬﺎم ﻓﻲ آﻨﺎﻧﺘﻜﻢ  ،ﻓﺎرﻣﻮا ﺑﻴﻨﺎ ﺣﻴﺚ ﺷﺌﺘﻢ  ،ﻓﻮاﷲ ﻟﻦ ﺗﺠﺪوا ﻣﻨﺎ إﻻ ﺟﻨﻮدًا ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ ﻃﺎﺋﻌﻴﻦ  ،ورﺟﺎ ً
أو ًﻻ :ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﻠﻦ ﻋﻦ ذوﺑﺎن آﻞ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻨﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ  ،ﻓﻲ اﻹﻣﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ أآﻨﺎف ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس.
ﺛﺎﻧﻴﺎً  :ﻧﺪﻋﻮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﺎدﻗﻴﻦ اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ ﻓﻲ أآﻨﺎف ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﻟﻠﻤﺴﺎرﻋﺔ ﺑﺈﻋﻼن اﻟﻮﻻء ﻟﻺﻣﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﺛﺎﻟﺜًﺎ  :ﻧﺪﻋﻮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة إﻟﻰ دﻋﻢ اﻟﻤﺠﺎهﺪﻳﻦ وﻧﺼﺮﺗﻬﻢ وإﻳﻮاﺋﻬﻢ.
ن
راﺑﻌًﺎ :ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣﻜ ﺎن أن ﻳﺆﻳ ﺪوا ه ﺬﻩ اﻹﻣ ﺎرة اﻟﻔﺘﻴ ﺔ وأن ﻳ ﺪﻋﻤﻮهﺎ ﺑﺎﻟﻤ ﺎل واﻟ ﺴﻼح واﻟﺮﺟ ﺎل ﻓﻬ ﻲ أﻣ ﻞ اﻷﻣ ﺔ ﻓ ﻲ رﻓ ﻊ راﻳ ﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴ ﺪ ﻓ ﻲ أآﻨ ﺎف ﺑﻴ ﺖ اﻟﻤﻘ ﺪس ﻗ ﺎل ﺗﻌ ﺎﻟﻰ َ ) :وِإ ِ
ﻦ َﻓ َﻌَﻠﻴْ ُﻜ ُﻢ اﻟﻨﱠﺼْ ُﺮ( ﻓﺈﻳﺎآﻢ وأن ﺗﺨﺬﻟﻮا هﺬﻩ اﻹﻣﺎرة اﻟﻔﺘﻴﺔ.
ﺼﺮُو ُآﻢْ ﻓِﻲ اﻟﺪﱢﻳ ِ
اﺳْﺘَﻨ َ
ﺧﺎﻣﺴًﺎ  :ﻧﻘﻮل ﻷﻋﺪاء اﷲ إن ﺟﻨﻮد اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻟﻦ ﻳﻬﺪأ ﻟﻬﻢ ﺑﺎل وﻟﻦ ﻳﻘﺮ ﻟﻬﻢ ﻗﺮار ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺼﺮ دﻳﻦ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ  ،وﺣﺘﻰ ﺗﺤﺮر ﺑﻼد اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻗﺎﻃﺒﺔ  ،وﺣﺘﻰ ﻳﻄﻬﺮ أﻗ ﺼﺎﻧﺎ اﻷﺳ ﻴﺮ ﻣ ﻦ دﻧ ﺲ اﻟﻴﻬ ﻮد
اﻟﻤﻼﻋﻴﻦ.

ﻓﻨﺴﺄل اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ أن ﻳﻌﻴﻨﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺮة دﻳﻨﻪ وإﻋﻼء آﻠﻤﺘﻪ  ،وﻧﺼﺮة ﻧﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم  ،وأن ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﻓﻜﺎك أﺳﲑات وأﺳﺮى اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺳﺠﻮن اﻟﻜﻔﺎر  ،وﻧﺴﺄل
اﷲ أن ﳚﻤﻊ ﴰﻞ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ آﻠﻤﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ إﻧﻪ وﱄ ذﻟﻚ واﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻴﻪ.
اﻹﻣﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ أآﻨﺎف ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس

הצהרה של ג'נד אללה בפלסטין ,המביעה אמון מלא )מעין שבועת אמונים( באמירות האסלאמית
בפלסטין ,תחת מנהיגותו של האמיר שיח' אבו אלנור אלמקדסי ,כנויו של שיח' עבד אל לטיף מוסא )ג'נאח,
פורום המזוהה עם תומכי הג'האד העולמי(

 .4בשעות הערב של ה 14-באוגוסט הצטרפו לכוחות הביטחון של חמאס גם פעילים של גדודי
עז אלדין אלקסאם ,הזרוע הצבאית של חמאס .מנגנוני הביטחון של חמאס הכריזו על אזור
המסגד כשטח צבאי סגור והחלו להשתמש בכלי נשק כבדים כגון רקטות  .RPGפעילים
ג'האדיים רבים התבצרו במסגד וניהלו חילופי אש עם כוחות חמאס .בהמשך הועתק מוקד
העימותים מהמסגד לאזור ביתו של שיח' עבד אללטיף מוסא בשכונת אלבראזיל ברפיח אליו
נמלט השיח' יחד עם העומד בראש ההתארגנות ,הבכיר הצבאי ח'אלד בנאת המכונה אבו
עבדאללה הסורי.
 .5הקלטות

מרשת

הקשר

של

כוח

צבאי

מגדודי

עז

אלדין

אלקסאם,

שניהל

את הקרב ,פורסמו בפורומים אסלאמיים ובאתרי אינטרנט פלסטינים )פראס 26 ,אוגוסט;
פאלפרס  24באוגוסט( .ההקלטות הללו מצביעות כי חמאס לא היססה להפעיל כוח
צבאי ברוטלי נגד מתנגדיה ונגד אזרחים ששהו באזור הקרב .כך למשל:

א .פעילי גדודי עז אלדין אלקסאם קיבלו פקודה לירות לעבר ביתו של שיח' עבד
אללטיף מוסא )שכונה ברשת הקשר "החזיר"( ולעבר ביתו של עבדאללה הסורי )שכונה
"הטמא"( .אחד מהפעילים הצבאיים דיווח כי "פוצץ ביתו של החזיר עבד אללטיף מוסא".
אחד המפקדים הנחה לירות באר.פי.ג'י לעבר צריח המסגד )שעל פי הצילום
שלהלן סבל נזק רב(.
ב .תחילה נאמר ברשת הקשר כי באזור הקרבות נמצאים אזרחים .בהמשך ניתנו
הוראות ירי ללא התחשבות באזרחים .המפקד הבכיר בשטח המכונה "עמר" פקד
"להתמקד בצריח" ]של המסגד[ ,ושב ופקד כי אין לירות ]לעברו[ אש מנשק קל אלא רק
ממטולי ]אר.פי.ג'י[ .אחר כך הוא פקד "תירו בהם ]בפעילי הג'האד[ כשייסוגו .אין
לנו צורך באף אחד מהם ]לצורך חקירה[" .אחד מהפעילים הצבאיים דיווח כי "האזור
מכותר" ,לאחר מכן ניתנה הוראה למנוע צילום ]להערכתנו על מנת לאפשר הוצאה
להורג של פעילי ג'האד ,ראה פסקה .[9

מסגד אבן תימיה לאחר העימותים .שרידי הפגיעות של ירי חמאס ניכרים עליו היטב
)רויטרס 16 ,באוגוסט( .במיוחד ניזוק הצריח עליו נורתה אש מטולי אר.פי.ג'י ע"י פעילי גדודי עז אלדין
אלקסאם

 .6במהלך הקרבות בין חמאס לפעילים הג'האדיים נהרגו שני בכירים:
א .שיח' עבד אללטיף ח'אלד מחמד מוסא )המכונה שיח' אבו אלנור או אבו נור אל
מקדסי( :מקור הסמכות הדתי-אידאולוגי עבור פעילים ג'האדיים-סלפיים ברצועה,
והתארגנות ג'נד אנצאר אללה וצבא האסלאם בתוכם .יליד שנת  ,1960תושב רפיח .רופא
במקצועו ,אשר עבד בעבר במשרד הבריאות של הרשות הפלסטינית .שימש כאמאם
במסגד שיח' אלאסלאם אבן תימיה ברפיח.

ב .ח'אלד בנאת )המכונה אבו עבדאללה הסורי או עבדאללה אלמהאג'ר .(7יליד
שנת  , 1964מוצאו מרפיח ,עבר לסעודיה משם לסוריה ומאוחר יותר לאפגניסטאן .נלחם
גם בשורות המוסלמים בבוסניה .בעל דרכון סורי ומכאן כינויו .לאחר ההינתקות )שנת
 (2005חזר לרצועת עזה ופעל כמדריך בגדודי עז אלדין אלקסאם .לאחר שחמאס נכנסה
לתקופת ה"הרגעה" פרש משורותיה והקים את ג'נד אנצאר אללה )אלוטן ,סעודיה17 ,
באוגוסט( .על פי פורום חמאס ) 15באוגוסט( הוא הציע לגדודי עז אלדין אלקסאם לבצע
את פיגוע הראווה במעבר נחל עוז )"פיגוע הסוסים"( אך הללו סרבו בנימוק שהעיתוי אינו
מתאים .בהודעה רשמית שפרסמה ג'נד אנצאר אללה נאמר כי הוא היה מקורב לבכירים
בגדודי עז אלדין אלקסאם ) 17 ,janahבאוגוסט(.

 .7ל נסיבות מותם של השניים קיימות גרסאות סותרות )של חמאס( :עפ"י איהאב אלע'צין,
דובר משרד הפנים של ממשל חמאס ,מתווך שניסה לגשר בין מנגנוני הביטחון של חמאס
לפעילים הסלפים שוכנע להיכנס לבית בו שהה שיח' עבד אללטיף מוסא .כאשר נכנס המתווך
לבית נפתחה לעברו אש .לאחר מכן פוצץ עצמו אבו עבדאללה הסורי כאשר עבד אללטיף עמד
בסמוך אליו .שניהם נהרגו כתוצאה מהפיצוץ )פלסטין אלא'ן 15 ,באוגוסט( .עפ"י גרסה אחרת
שמקורה בסוכנות ידיעות המזוהה עם חמאס גילתה המשטרה ,במהלך סריקות שערכה ,מנהרה
המקשרת בין מסגד אבן תימיה לבין ביתו של עבד אללטיף מוסא .בתוך המנהרה התגלו עבד
ללטיף מוסא ואבו עבדאללה הסורי ,שביקשו להסגיר את עצמם .כאשר אחד השוטרים התקרב
אליהם פוצץ עצמו אבו עבדאללה הסורי באמצעות חגורת נפץ הדבר גרם למותם של השניים
ולפציעתו של השוטר באורח קשה )אתר צפא 15 ,באוגוסט(.

 7בפורום חמאס  15) PALDFבאוגוסט( ובעיתון הסעודי אלוטן ) 17באוגוסט( הוזכר ח'אלד בנאת כשם האמיתו
של הפעיל המכונה עבדאללה אל מהאג'ר או בו עבדאללה הסורי .בשני הדווחים הללו פורסמו פרטים ביוגרפים עליו.
פורום פתח ) 24באוגוסט( פרסם את תמונתו של ח'אלד בנאת המופיעה להלן.

למעלה :כוחות הביטחון של חמאס שהופעלו נגד ג'נד אנצראללה )המקור :סוכנות הידיעות צפא(
למטה :שרידי הבית ברפיח בו הסתתרו שני בכירי ג'נד אנצאר אללה ,שנהרגו בעת העימותים )רויטרס16 ,
באוגוסט( .ככל הנראה המדובר בביתו של שיח' עבד אללטיף מוסא

 .8במהלך העימותים ביצעו פעילי חמאס הוצאות להורג של פעילים ג'האדיים ,בירי מטווח
קרוב .עדויות לכך ניתן למצוא בצילומים שהופצו באתרים אסלאמיים ובסרט וידאו .להלן כתבתו
של אהוד יערי שהוקרנה בערוץ  24 ,2באוגוסט* ,לכתבת ערוץ  2לחץ כאן

הוצאות להורג של פעילים ג'האדיים ע"י פעילי גדודי עז אלדין אלקסאם של חמאס
)באדיבות ערוץ  ,2כתבתו של אהוד יערי 25 ,באוגוסט (2009

יד של חמאס החוסמת מצלמת טלוויזיה קובעת "אסור לצלם" כשברקע המסגד ברפיח בו בוצעה הלחימה
נגד ההתארגנויות הג'האדיות )אלקדס 16 ,באוגוסט  .(2009ברקע לקריקטורה עומדת הצנזורה שהפעילה
חמאס על האירועים במגמה להסתיר פגיעה בסמלים אסלאמיים והוצאות להורג של פעילי הג'האד.

 .9עם שוך הקרבות התבררו מימדי הפגיעות בנפש והנזקים שנגרמו בעימותים הללו :סה"כ
נמנו  24הרוגים וכ 130-פצועים .שבעה מההרוגים הנם פעילי חמאס .הבכיר שבהם הינו
מחמד אלשמאלי )אבו ג'בריל( ,בן  ,38מפקד אזור מזרח רפיח בגדודי עז אלדין אלקסאם.
לפחות שני פעילים של גדודי עז אלדין אלקסאם שנהרגו בקרבות שרתו במקביל גם במשטרה.
כמו כן נעצרו במהלך המבצע כ 90-חמושים ,ככל הנראה פעילי ההתארגנות ופעילים
אסלאמיים נוספים ,שהגיעו לרפיח ממקומות נוספים ברצועה ) 15 ,Palestine-infoבאוגוסט(.
מסגד שיח' אלאסלאם אבן תימיה ברפיח נפגע כתוצאה מירי חמאס .8ביתו של שיח' עבד
אללטיף מוסא נהרס לחלוטין.

צילומי הרוגים ג'האדיים ,שנעשו ככל הנראה באמצעות טלפון נייד ,מתוך פורום אסלאמי
9
) 16באוגוסט (2009

 8חמאס ,שהאשימה את ישראל בפגיעה במסגדים ברצועת עזה במהלך מבצע "עופרת יצוקה" ,לא היססה לפתוח
באש לעבר מסגד שיח' אלאסלאם אבן תימיה .למסגד נגרמו נזקים ניכרים כפי שנראה בצילום המסגד לאחר
העימותים.
http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=357181 9

פוסטר לזכרו של מחמד אלשמאלי )אבו ג'בריל( ,מפקד אזור מזרח רפיח בגדודי עז אלדין אלקסאם ,שנהרג
במהלך העימותים )אתר גדודי עז אלדין אלקסאם  16 ,באוגוסט(

מימין :הלוויות ההרוגים ברפיח )רויטרס 15 ,באוגוסט צלם :אבראהים אבו מצטפא ( .משמאל :אנשי מנגנוני
הביטחון של חמאס עומדים בפתח מסגד אלעודה ברפיח ומאבטחים את ההלוויות )רויטרס 15 ,באוגוסט,
צלם :מחמד סאלם(

 .10לאחר השתלטות חמאס על המסגד ברפיח הועתק מוקד העימותים לעזה .זאת ככל
הנראה על רקע בריחת פעילים ג'האדיים-אסלאמיים לשכונת צברה שבדרום מערב העיר ,שם
מתגוררת חמולת דע'מוש המזוהה עם צבא האסלאם )שבעבר כבר התעמתה עם חמאס( .ב-
 15וב 16-באוגוסט התנהלו במקום חילופי אש ובסופו של דבר גורשו הפעילים מהמקום ע"י
כוחות חמאס .באחד הדיווחים נמסר כי ממתאז דע'מוש הסגיר לחמאס כמה פעילי ג'נד אנצאר
אללה לאחר שחמאס קבלה תנאי שהעמיד לפיו הם לא יוצאו להורג או יעונו )אתר אלעהד
המזוהה עם פתח 19 ,באוגוסט( .במהלך העימותים נתנו מנגנוני הביטחון של חמאס נתנו
למפקד צבא האסלאם ממתאז דע'מש ארכה להסגיר עצמו לידי הכוחות בהאשמה שהוא
היה אחראי למותו של פעיל גדודי עז אלדין אלקסאם במהלך מריבה על רקע משפחתי ),PALDF
מען 16 ,באוגוסט( .לא ברור האם הוא אכן הסגיר עצמו.

עימותים שהתקיימו בעבר בין ממשל חמאס לבין חמולת דע'מוש

אנשי משטרה של חמאס פושטים על שכונת אלצברה שבעזה,
מקום מגוריה של חמולת דע'מש )הצילומים פורסמו באתר
המשטרה הפלסטינית ברצועה ,באתר טלוויזית אלאקצא
ובפורום  PALDFשל חמאס,
 16בספטמבר(2008 ,

אמצעי לחימה שתפסו כוחות הביטחון של חמאס
במהלך העימותים עם חמולת דע'מש .הצילומים פורסמו
באתר המשטרה הפלסטינית ברצועה ,באתר טלוויזית
אלאקצא ובפורום  PALDFשל חמאס 16 ,בספטמבר,
(2008

תגובות לאירועי מסגד אבן תימיה
תגובת חמאס
.11

הודעות דוברי חמאס האשימו את פעילי ג'נד אנצאר אללה בסטייה מדרך האסלאם וטענו

כי ההכרזה על הקמת אמירות אסלאמית בפלסטין הייתה "שיגעון" "טירוף" ו"סטייה רעיונית"
מהאסלאם .הדוברים הדגישו כי חמאס תמנע ניסיונות ליצור אנרכיה ומי שיישא נשק ויעבור
על החוק ייאסר .דוברי חמאס העלו טענה )שקרית( לפיה בלחימה השתתפו אנשי משטרה
ומנגנוני הביטחון שלה בלבד ,בעקבות הפרסומים על מעורבות גדודי עז אלדין אלקסאם
בלחימה .בשלב השני ,מששקע האבק ,ריככה חמאס את הטון .ממשל הניה הביע צער על
"האירוע המצער ברפיח" והדגיש כי "אופציית העימות עם קבוצת ג'נד אנצאר אללה לא עמדה
על הפרק אצל מנגנוני הביטחון של משרד הפנים ,אך הנסיבות בשטח כפו זאת" )פלסטין19 ,
באוגוסט(
 .12משרד הפנים של ממשל חמאס פרסם הודעה רשמית לפיה דרשתו של עבד אללטיף
מוסא במסגד ברפיח מעידה כי הוא "נתקף שיגעון" .עוד צוין בהודעה כי כל מי שיעבור על החוק
ויישא נשק על מנת ליצור אנרכיה ייעצר )מען 14 ,באוגוסט( .פתחי חמאד ,שר הפנים של ממשל
חמאס ,הבטיח לנהוג "ביד ברזל" נגד כל גורם שינסה להפר את ביטחון הפנים ברצועה
)פאלטוד 24 ,באוגוסט(.
 .13איהאב אלע'צין ,דובר משרד הפנים בממשל חמאס ,מסר כי בעקבות האירועים מינה
חמאס ועדה הכוללת אנשי דת ומשכילים שמטרתה להעניק "טיפול רעיוני" לבעלי
"הדעות הקיצוניות" )קרי ,ההתארגנויות הג'האדיות והסלפיות( .לטענתו אלה שהושפעו
מ"הדעות הקיצוניות" היו בעיקר קטינים ,שהתוודעו אליהן באמצעות האינטרנט .הוא האשים

"גורמים חיצוניים" במימון ובקידום רעיונות אלו על מנת "להחזיר את האנרכיה הביטחונית לעזה"
)אלקדס אלערבי 22 ,באוגוסט (2009
 .14להלן מבחר תגובות נוספות של דוברים מטעם חמאס:
א .אסמאעיל הניה ,ראש ממשל חמאס ברצועה ,אמר בפגישה עם בני נוער ,כי מנגנוני
הביטחון נאלצו לפעול נגד פעילי ג'נד אנצאר אללה ברפיח ,שכן הם התמרדו נגד
הממשלה ,הפנו את נשקם נגדה ,ופוצצו עצמם בין פעילי המשטרה שלה .הוא האשים
גורמים שאת שמם לא ציין כי ניצלו נערים ושטפו את מוחם ב"מחשבות מוזרות"
על כפירה ושפיכות דמים וקרא לכל הנערים ולהתרחק מסטייה מדרך האסלאם
)  14 ,Palestine-infoבאוגוסט(.
ב .סאמי אבו זהרי ,דובר חמאס ,אמר כי חמאס לא תאפשר לאף אחד לקחת את החוק
לידיים וציין ,כי ההכרזה על אמירות אסלאמית היא "טירוף" ) 14 ,Palestine-infoבאוגוסט(.
ג .טאהר אלנונו ,דובר ממשל חמאס ,פרסם הודעה לפיה קיימים גורמים "הסוטים
מהאסלאם" ומדיחים את החברה למעשי כפירה .גורמים אלו ביצעו מספר רב של פשעים
והתקפות נגד אזרחים ופגעו ברכוש .אלה לדבריו ,גם עברו את הגבול כאשר איימו על
חפים מפשע ולקחו את החוק לידיהם תחת הכינוי האמירות האסלאמית .ההודעה מטילה
את האחריות לקרבות ברפיח על עבד אללטיף מוסא ואנשיו והם נקראים להסגיר את
עצמם לידי חמאס )ערוץ אלאקצא 14 ,באוגוסט(.10
ד .משיר אלמצרי ,מזכיר סיעת חמאס במועצה המחוקקת ,האשים את הרשות
הפלסטינית בליבוי מלחמת אחים ברצועת עזה בכך שהביעה לטענתו תמיכה בג'נד
אנצאר אללה .לדבריו ,ממשל חמאס ניהל דיאלוג עם חברי הארגון ,המונה לא יותר מ-
 60-50איש ,אך ההדברות לא הניבה דבר .אלמצרי טען ,כי מחקירות חברי הארגון
העצורים בידי חמאס עולה שלארגון קשרים עם מנגנוני )הביטחון( של הרשות
הפלסטינית )קדספרס 16 ,באוגוסט.(11
ה .איהאב אלע'צין ,דובר משרד הפנים של ממשל חמאס טען אף הוא כי להתארגנות
ג'נד אנצאר אללה היו קשרים עם הרשות הפלסטינית )ערוץ אלעאלם 16 ,באוגוסט(.
בהתבטאות נוספת הכחיש דבר קיומן של התארגנויות המזוהות עם אלקאעדה או ארגונים
סלפים והדגיש כי כל הארגונים הפלסטינים ברצועת עזה הם "פלגי התנגדות לכיבוש
הישראלי" )סוכנות הידיעות הגרמנית 17 ,באוגוסט(.
.15

איש הדת הבכיר יוסף אלקרצ'אוי ,מקור סמכות הלכתי בולט בעולם המוסלמי סוני )של

חמאס בכלל זה( ,הביע תמיכתו בחמאס .במהלך כנס שנערך ב 19-באוגוסט ע"י אגוד
העתונאים במצרים ,נשאל השיח' אודות מידת הלגיטימיות של הלחימה שניהלה חמאס נגד

 10בעוד דובר ממשל חמאס קורא לפעילי הג'האד להסגיר עצמם ביצעו גדודי עז אלדין אלקסאם טבח באלו שנפלו
לידם.
 11צברי צידם ,יועצו של אבו מאזן מיהר להכחיש טענה זו מכל וכל ) BBCבערבית 16 ,באוגוסט(.

ג'נד אנצאר אללה .הוא השיב כי הצדק עומד לצידה של ממשלת חמאס ברצועה משום שהיא
ניסתה להניא את ג'נד אנצאר אללה להרוג את אחיה ,אולם הם סרבו ואילצו את חמאס
להשתמש בכוח .הקהל ,שמנה יותר מאלף איש ,הגיב במחיאות כפיים סוערות )אסלאם און
ליין ,פורטל האינטרנט האסלאמי של השיח' אלקרצ'אוי 20 ,באוגוסט(.

תגובות ג'נד אנצאר אללה וארגונים ג'האדיים-
סלפיים הפועלים ברצועה
.16

ג'נד אנצאר אללה

בהודעה רשמית ,שפורסמה לאחר האירועים ברפיח ,תקפה ההתארגנות את הנהגת חמאס
בהאשימה אותה כ"משתפת פעולה" )במשתמע עם ישראל( וב"הבערת ריב אחים" )פתנה(.
לדברי ההודעה לא הייתה לג'נד אנצאר אללה כל כוונה לפגוע בכבודה של חמאס ,נהפוך
הוא  -אנשי ההתארגנות מקורבים לזרוע הצבאית של חמאס .ההודעה גם מדגישה כי ג'נד

אנצאר

אללה

לא

האשימו

איש

בכפירה

וכי

אין

להם

)אתר האינטרנט הרשמי של ההתארגנות  17 ,janah.psבאוגוסט(

כל

קשר

לאלקאעדה

.

מימין :הודעה ,שכנראה נוסחה בחופזה ,הכוללת שגיאות כתיב .ההודעה התפרסמה באתר האינטרנט הרשמי של
ג'נד אנצאר אללה מיד לאחר האירוע במסגד ברפיח במקום האתר שלה שנפל .בראש ההודעה ציטטה מהקוראן
הדנה בגמול שינתן לשהידים )לרבות מבצעי פעולות התאבדות( .משמאל :אותה הודעה "משופצת" במקצת
לאחר עלייתו מחדש של האתר .בראש ההודעה ,שתוכנה זהה לקודמתה ,ציטטה אחרת מהקוראן של שני פסוקים
שהמסר שלהם הוא מי שעושק את האנשים ללא צדק )קרי ,במקרה זה חמאס( יענש ) 17 ,janah.psבאוגוסט(.

התארגנויות ג'האדיות-סלפיות ברצועה
 .17התארגנויות ג'האדיות-סלפיסטיות ברצועה יצאו בהודעות הזדהות עם ג'נד אנצאר אללה
מלוות באיומי נקמה כלפי חמאס .חלקן הזדהו בשמותיהם וחלקן העדיפו לאמץ שמות
פיקטיביים ,על מנת שלא להחשף לתגובות אלימות מצד חמאס .12להלן מספר תגובות:

 12בליל ה 30-29-באוגוסט התפוצצו שני מטעני חבלה שהונחו בקרבת שני מבנים של מנגנוני הביטחון של חמאס .שני
מטענים נוספים נוטרלו .על פי הערכות לפיצוצים הייתה אחראית התארגנות ג'נד אנצאר אללה )רדיו ה BBC-בערבית;
פורום  PALDFומקורות תקשורתיים נוספים  30באוגוסט(.

א.

גדוד חרבות האמת פרסם הודעה שבה ,בין השאר ,קרא לאזרחים להתרחק
ממקומות שבהם נמצאים אנשי חמאס .זאת משום ש"המלחמה קרבה" ואנשי חמאס
מהווים יעד לפעולות מצד הארגון .ההודעה מביעה אמונים ב"אמירות עזה
האסלאמית" ומחויבות לשבועת אמונים לאמיר שייבחר כמנהיגה )אלעהד ,אתר
המזוהה עם פתח 16 ,באוגוסט(.

ההודעה מטעם גדודי חרבות האמת המביעה אמונים ב"אמירות עזה האסלאמית"
ונשבעת אמונים לאמיר החדש שייבחר )המקור :אלעהד 16 ,באוגוסט(.

ב .ועדת השריעה של צבא האסלאם פירסמה הודעה ,שהופצה ע"י "קרן התקשורת
אלנור" .ההודעה המשופעת בפסוקי קוראן וחדית'ים ,מגנה את חמאס )מבלי לנקוב
בשמה( ומשבחת את אלו שנהרגו במסגד אבן תימיה .ההודעה רואה קו רצוף של לחימה
נגד ה"בגידה" ולמען האסלאם ואללה ,הנמתח דרך מסרביה ,צ'צ'ניה ,עמק סוואט
)פקיסטאן( ,אינדונזיה ,נהר אלבארד )לבנון( ומגיע עד מסגד אבן תימיה שברפיח.
ג .ארגון סלפי שלא הזדהה בשמו ,הפועל ככל הנראה ברצועת עזה ,קרא לפעילי
)הג'האד העולמי( ברחבי העולם לשים קץ לשלטון חמאס ברצועה ואף פרסם
"רשימת חיסול" ,שבראשה הנהגות חמאס ברצועה ובחוץ )קרי ,דמשק(" .רשימת

החיסול" כוללת גם את ראשי חמאס ברצועה ומפקדים בזרוע הצבאית שלה)פורום
 ,PALDFפורום אלקסאם 14 ,באוגוסט(.
ד .הודעה מטעם גוף המכנה עצמו הג'מאעה האסלאמית הסלפית ,הביעה
תנחומים על מותם של הפעילים הסלפים במסגד אבן תימיה .עפ"י ההודעה פעילים אלו
נרצחו ע"י חמאס ועוד יקומו לתחייה ביום תחיית המתים .לוחמי הג'האד האסלאמי
ברחבי העולם נקראו להתגייס נגד חמאס .ההודעה ציינה כי התקיימה פגישה
של פעילים אסלאמיסטיים ברחבי העולם )צ'צ'ניה ,לבנון ,סודאן ,עיראק( ,שלאחריה
קיבלו את ההחלטה לשים קץ לשלטון המושחת של חמאס ,שהשתמש באסלאם כדי
להרוג את לוחמי הג'האד האסלאמי )סקיי פרס 15 ,באוגוסט(.
ה .מפלגת השחרור האסלאמית  -פרסמה הודעה בה נאמר כי חמאס ייחסה חשיבות
רבה מידי להכרזה על הקמת אמירות אסלאמית ,שכן כלל אי אפשר להקים אמירות שכזו
בתקופה הנוכחית מכיוון שרצועת עזה עדיין נתונה )לטענתה( ל"כיבוש ישראלי" .ההודעה
גם גינתה את "אכזריותם" של מנגנוני הביטחון של חמאס במהלך המתקפה שיזמו על
המסגד ברפיח .לדברי ההודעה סותרת דרך פעולה זו את רוח ודרך האסלאם והיא נועדה
"לרצות את המערב" )אלחיאת אלג'דידה 18 ,באוגוסט(.

הג'האד האסלאמי בפלסטין
 .18ח'אלד אלבטש ,בכיר בג'האד האסלאמי בפלסטין )ארגון טרור שגם הוא נתון ללחצי
חמאס ברצועה( ,תאר את האירועים ברפיח כ"אסון אמיתי" .הוא הביע צערו על כך ,שחמאס
עשתה שימוש בכוח נגד הקבוצות הסלפיות מבלי שגייסה חכמי דת על מנת שיטפלו במשבר.
מאידך ,הוא גם מתח ביקורת על ג'נד אנצאר אללה ,אשר לדבריו יצאו בהודעה בלתי מציאותית
אודות הקמת אמירות אסלאמית ברצועה )סוכנות הידיעות הגרמנית 16 ,באוגוסט(.

תגובת אלקאעדה
 .19באתר האינטרנט אלפלוג'ה ,המזוהה עם אלקאעדה ,הופצה ב 16-באוגוסט הודעה
התוקפת בחריפות את חמאס )ללא מגבלות הזהירות של ההתארגנויות הג'האדיות והסלפיות
ברצועה( .בהודעה מופיעים ביטויים קשים כגון" :בושה וחרפה על חמאס הצבועה"; התוקפנות
בוצעה ע"י "היהודים וכלבי היהודים" ,המיוצגים ע"י חמאס "הכופר והצבוע"; הטבח הנורא הזה,
שבוצע ע"י חמאס ,יכול להירשם בהיסטוריה כאחד ממעשי הטבח שבוצעו נגד העם
הפלסטיני"; "האם האתאיזם )חוסר האמונה באל( שלכם הגיע לדרגה )שפלה( כזו של הריסת
מסגד?!" )ועוד ועוד(.

תגובת הרשות הפלסטינית
 .20הרשות הפלסטינית ניצלה את האירועים על מנת להכפיש את חמאס .בנאום לסיכום
וועידת פתח שנשא אבו מאזן ,במהלך ישיבת הממשלה בראמאללה ,הוא התייחס גם לאירועים

ברפיח בהאשימו את חמאס בכך שנהגה בצורה "לא אנושית" כלפי ג'נד אנצאר אללה או צבא
האסלאם )דומה שאבו מאזן אינו מבחין ביניהם( .אבו מאזן גם העלה את הטענה )המוגזמת( כי
חמאס פוצצו את המסגד בציינו" :אנחנו לא צריכים שישראל תפציץ מסגדים בשעה שהם )קרי,
חמאס( מפציצים מסגדים) "...סוכנות ופא 17 ,באוגוסט(.

האירועים ברפיח בראי קריקטורות פלסטיניות וערביות

הקרע בין חמאס לארגונים הג'האדיים-סלפיים ,ביטוי
נוסף לפילוג בעם הפלסטיני )אלחיאת אלג'דידה20 ,
באוגוסט (2009

קרב יריות בין מסגדי עזה ,וקול ילד השואל את
אביו "אבא ,למה הכוונה 'הנציג הלגיטימי
היחיד' "?13נשמע מתוך אוהל )מתוך עיתון אלערב
אליום ,ירדן 16 ,באוגוסט (2009

קריקטורה ארסית בבטאון הרשות הפלסטינית ,השמה
ללעג את חמאס" :אנחנו נגד המאשימים אותנו בכפירה,
הרוצחים והקיצוניים" )אלחיאת אלג'דידה 17 ,באוגוסט(

חמאס קוטע את ידו ויורה בה .על היד נכתב "ג'נד
אנצאר אללה" )אלוטן ,ערב הסעודית16 ,
באוגוסט (2009

 13אבו מאזן בנאומו בוועידה השישית של הפת"ח טען כי הרש"פ בהנהגתו מהווה נציג לגיטימי יחיד של העם
הפלסטיני.

פרק ב  -הגברת פעילות ההתארגנויות
הג'האדיות-סלפיות ברצועת עזה
 .1בשנתיים האחרונות ,על רקע השתלטות חמאס על הרצועה ותהליך האסלאמיזציה ,שהיא
מחוללת ,1משגשגות ברצועת עזה קבוצות בעלות אופי ג'האדי-סלפי .חלקן הנו בעל אופי
אלים וטרוריסטי ,החותר להפוך את רצועת עזה לבסיס של ג'האד מקומי ,אזורי ובינלאומי; חלקן
הנו בעל אופי אידיאולוגי ברוח משנתו של ארגון אלקאעדה השואפות להנחיל רעיונותיהן
באמצעות הטפה )דעוה( בקרב האוכלוסייה המקומית .הקבוצות הג'האדיות-סלפיות שואפות
להקים ממשל אסלאמי ברצועה המבוסס על השריעה )ההלכה האסלאמית( וחזרה למקורות
האסלאם בשנותיו הראשונות ,וחלקן אף שואפות לחדש את הח'ליפות האסלאמית .כל זאת
ללא התחשבות בשיקולים ובאילוצים השלטוניים והפלסטינים-לאומיים ,שבהם נאלצת חמאס
להתחשב ,בעיקר לאחר שהשתלטה על רצועת עזה .תנועת חמאס בראייתם ,ובראיית ארגון
אלקאעדה ,2חרף האידיאולוגיה האסלאמית-רדיקאלית שלה ,סטתה מדרך האסלאם האמיתי
בשל השתלבותה במערכת הפוליטית הפלסטינית וזניחת הג'האד נגד ישראל החייב להתבצע
ללא הרף.
.2

ברצועת עזה פועלות התארגנויות הג'האדיות-סלפיות ,שמספר פעיליהן מגיע להערכתנו

לכמה מאות )הגם שמספר תומכיהם גדול הרבה יותר ועלול להגיע לאלפים( .הבולטות
שבהתארגנויות בעלות אופי הג'האדי טרוריסטי הנן ג'נד אנצאר אללה ,שביצעה ניסיון נפל
לפגוע ראווה במעבר נחל עוז ,בתקופה של מדיניות ריסון הננקטת ע"י חמאס; צבא האסלאם
בהנהגתו של ממתאז דע'מש 3צבא האומה בהנהגתו של אסמאעיל חמיד שהוקם בידי
פורשי וועדת ההתנגדות העממית; פתח אלאסלאם באדמת הרבאט 4והתארגנויות נוספות.
נראה ,כי מדובר בהתארגנויות מקומיות ,שהקשר ביניהן רופף .נראה גם שהקשר שלהן
לאלקאעדה ולג'האד העולמי מבוסס בעיקר על אימוץ האידיאולוגיה של הג'האד העולמי )בין
השאר באמצעות האינטרנט( 5ולא בהכרח על קשר מבצעי ישיר עם הנהגת אלקאעדה ,אף כי
חלקן חותרות לכך.

 1ראו לקט ":תהליך האסלאמיזציה שמקדמת חמאס ברצועת עזה ומשמעויותיו החברתיות והפוליטיות :המקומיות,
האזוריות והבינלאומיות" ) 30ביולי.(2009 ,
 2על ביקורת נוקבת שמתח סגנו של בן לאדן על חמאס ראו ":סגנו של בן לאדן שוב תקף את תנועת חמאס"
) 16במרס.(2007 ,
 3על צבא האסלאם ראו ":ארגון בשם "צבא האומה ירושלים" מהווה שלוחה קדמית נוספת של הג'האד
העולמי ברצועת עזה .בשנה האחרונה ,בעיקר לאחר השתלטות חמאס על הרצועה ,חלה עלייה בנפח הפעילות
ההסברתית )ולעיתים גם המבצעית( של ארגונים אסלאמיים רדיקאליים המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי" )3
בפברואר.(2008 ,
 4ארצ' אלרבאט  -אדמת ספר ,שבה מתיישבים המוסלמים ,כדי להגן כל תוככי האדמה האסלאמית .מדובר בין
השאר בכינוי לפלסטין.
 5תופעה זאת של גיוס והפעלת מחבלים מרחבי העולם באמצעות האינטרנט ע"י אלקאעדה זכתה לניתוח מפורט
בדוח שפרסמה הועדה לביטחון פנים ולענייני ממשל של הסנאט בארה"ב ב 8-במאי  2008שכותרתו"Violent :
") Islamist Extremism, The Internet, and the Homegrown Terrorist Threatהנוסח המלא של הדוח מצוי באתר
האינטרנט של הסנאט( .ראו לקט מידע" :טרור ואינטרנט :דוח של הסנאט האמריקאי מנתח את השימוש הנרחב שעושה
ארגון אלקאעדה באינטרנט במסגרת המלחמה על התודעה שהוא מנהל .ה דוח מזהיר מפני הסכנות הטמונות
בהיחשפות אזרחים אמריקאים לאתרי האינטרנט של אלקאעדה ושל ארגונים אסלאמיים רדיקאליים" ) 1ביולי.(2008 ,
על תהליך הג'האדיזציה באמצעות האינטרנט בשטחי הרשות הפלסטינית ראו למשל לקט מידע ":טרור ואינטרנט:
אלקאעדה והג'האד העולמי ממשיכים לגייס לשורותיהם פעילים פלסטינים באמצעות האינטרנט .לאחרונה דן בית

 .3שלטון תנועת חמאס ברצועת עזה ,המוצג ע"י התנועה כשלטון אסלאמי פלסטיני מנצח,
הגביר את הפופולאריות של ההתארגנויות הללו בקרב התושבים ואף הניע אותן להקפיד פחות
על כללי חשאיות ומידור ואף לבצע פעולות שאתגרו את ממשל חמאס .כל עוד לא היוו
התארגנויות אלה איום על ממשל חמאס ,איפשר להן ממשל חמאס לפעול ,באופן חופשי
יחסית ,למרות שחלקן אף היה מעורב בביצוע פיגועי טרור ,שגרמו לחמאס מבוכה ,נגד יעדים
מערביים או נגד יעדים שנתפסו כמשרתים את המערב וערכיו .6לעיתים שיתפה חמאס פעולה
עם התארגנויות אלה בנסותה להשתמש בשירותיהן לקידום האינטרסים שלה ולעיתים כאשר
הוגדשה הסאה ,פעלה נגדן. 7
 .4אולם מאז כינונה של "ההרגעה" ברצועת עזה )יוני-דצמבר בשנת  (2008ועוד יותר לאחר
מבצע "עופרת יצוקה" ,חלה עלייה בהיקף פעילותן של ההתארגנויות הג'האדיות וברמת
תעוזתם .הללו מתחו ביקורת על נכונות חמאס להסכים לפסק זמן בלחימה נגד ישראל ולו גם
משיקולים טקטיים וניסו לבצע פיגועים משלהן ,המנוגדים למדיניות חמאס .להתארגנויות
הג'האדיסטיות המוכרות הצטרפו בתקופה זו פעילי ג'האד נוספים ,שמקורם בפעילי גדודי עז
אלדין אלקסאם ,אשר פרשו מהזרוע הצבאית של חמאס .פרישתם נעשתה על רקע מחלוקות
פנימיות ,חלקן אידיאולוגיות ,בשל מה שנראה בעיניהם כהתמתנותה של חמאס נוכח הסכם
"ההרגעה" עם ישראל ומדיניות הריסון של חמאס לאחר מבצע "עופרת יצוקה" .בכמה מקרים
תוגברו ההתארגנויות הללו בפעילי ג'האד עולמי ממדינות שונות ,שהסתננו בדרכים שונות
לרצועת עזה ,מצאו בה מחסה ,וחלקן השתלבו בהתארגנויות הג'האדיות המקומיות.

לוגו בפורום חמאס הקורא לאחוד כל פלגי "ההתנגדות"
ברצועה ובכלל זה אלה המשתייכים להתארגנויות
הג'האדיות

המשפט הצבאי בשומרון את אמג'ד קדרי ,תושב שכם ,ל 14-חודשי מאסר ולקנס כספי באשמת היותו מפקח באתר
האינטרנט אלחסבה המהווה פורום אינטרנט סגור של הג'האד העולמי" ) 18במרס .(2009
 6על פגיעה במוסדות נוצריים ראו":פיצוץ בניין הספרייה של ימק"א בעזה :אירוע נוסף במסגרת תקיפת מוסדות
ואישים נוצריים ומערביים ברצועת עזה ע"י גורמים המזוהים עם הג'האד העולמי והאסלאם הרדיקאלי .תנועת חמאס,
שבידה השליטה על הרצועה ,אינה שמה קץ לתופעה זאת" ) 20בפברואר.(2008 ,
 7דוגמה למקרה בו הוגדשה הסאה היה שחרורו בכוח הזרוע של אלן ג'ונסטון ,כתב  , BBCשנתפס כבן ערובה
במרס  2007והוחזק ע"י צבא האסלאם .הוא שוחרר לאחר כארבעה חודשים לאחר שאנשי חמאס כיתרו את המתחם בו
הוחזק וניהלו חילופי אש עם שוביו.
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חלק מהתארגנויות והפעילים הללו נקראים בפי תושבי הרצועה ג'לג'לת .8ראיון עיתונאי

מקיף שנערך ב 11-ביולי  2009בעיתון אלאיאם עם מפקד בשם מחמוד מחמד אבו טאלב
המכונה אבו אלמעתצם 9חושף מעט מידע אודות התארגנות ג'לג'לת .עפ"י אותו ראיון ,ג'לג'לת
הוא כינוי מקומי להתארגנויות של חוליות טרור אסלאמיות הרואות עצמן כחלופה
לחמאס ,הנתפסת בעיניהן כמי שאינה דבקה בדרך האסלאם )לרבות נטישת הג'האד
האסלאמי בפלסטין נגד ישראל ,בעיקר לאחר זכייתה בבחירות למועצה המחוקקת )בינואר
 .(2006לדבריו ,עלייתה של חמאס לשלטון מסמנת עבור ההתארגנויות הללו את המועד בו
החלה התנועה ברצועת עזה לרכז את מאמציה בפעילות פוליטית ,שחייבה אותה להתחשב
באילוצים המדיניים שנכפו עליו מעצם הפיכתה לגוף שלטוני .עוד עולה מהראיון ,כי פעילי
ג'לג'לת נוהגים להיוועץ בפעילים אסלאמיים )בעיקר מחו"ל( כדי לקבל הנחיות פעולה וגיבוי
הלכתי לביצועה וכי פעילי ג'לג'לת מאיימים לבצע פיגוע ראווה גדול ,שיבשר את שבועת
האמונים הרשמית שלהם לאסאמה בן לאדן.
ג'לג'לת בשימוש הג'האד העולמי

עיצוב גרפי של הפועל ג'לג'לת )מתוך פורום אסלאמי המזוהה עם אלקאעדה בשם
"שבכת אלמהאג'ר אלאסלאמיה" 22 ,במרס (2009

 .6בתקופת "ההרגעה" )יוני-דצמבר  ,(2009ובתקופה שלאחר מבצע "עופרת יצוקה" ,היו פעילי
ג'לג'לת מעורבים בפיגועים שבוצעו בניגוד למדיניות חמאס ברצועה .בחלק מהמקרים הם
שיתפו פעולה עם פעילי ארגוני הטרור נוספים ברצועה .פיגוע בולט בו היו מעורבים פעילי
ג'לג'לת היה ב 27-בינואר ) 2009פיגוע ראשון לאחר תום מבצע "עופרת יצוקה"( כאשר מטען
חבלה התפוצץ סמוך לסיור שנע לאורך גדר המערכת .כתוצאה מהפיצוץ נהרג חייל צה"ל ,קצין
נפצע קשה ושני חיילים נוספים נפצעו באורח קל .פיגוע בולט נוסף של התארגנות ג'נד
אנצאראללה )שגם לה מיוחס הכינוי ג'לג'לת( ,היה ניסיון לביצוע פיגוע ראווה משולב סמוך
למסוף הדלקים של נחל עוז ) 8ביוני( .מטרת הפיגוע הייתה ככל הנראה תקיפת סיור וחטיפת
חייל צה"ל .הפיגוע אירע כאשר כוח צה"ל שפעל בסמוך למסוף הדלקים נחל עוז ,בצפון רצועת

 8פירוש המילה ג'לג'לת הנה )בלשון נקבה עבר( הדהדה בקול גדול ,או השמיעה קול מתגלגל .מקור השם הוא
שיר ג'האד מפורסם ,שהפך לפופולרי בקרב קבוצות ג'האדיות ברחבי העולם:שיר זה ,שבו המונח ג'לג'לת הנו דומיננטי,
מהווה ליווי של לא מעט סרטונים באינטרנט המתעדים את פעילותם של גורמי ג'האד עולמי ובעיקר אלקאעדה
)פירוט ראו נספח ג(.
9
אלאיאם עיתון היוצא לאור בשטח הרשות הפלסטינית .תרגום מלא של הראיון ראו נספח ב.

עזה ,הבחין במספר מחבלים ,שעסקו בהנחת מטעני חבלה לאורך גדר הביטחון .הכוח ,בסיוע
מסוקי חה"א ,ירה לעבר המחבלים .במהלך חילופי הירי נהרגו ככל הנראה חמישה מחבלים
ונפצעו כמה נוספים.10
 .7עפ"י הראיון לאלאיאם ,ועפ"י מידע נוסף שהתפרסם בתקשורת הפלסטינית והערבית ,עמדו
ההתארגנויות הללו מאחורי שורה של פיגועים שחלקם סוכלו ,נגד אישים מערביים המבקרים
ברצועה ונגד מוסדות המזוהים עם תרבות המערב .אחת מהתארגנויות ג'לג'לת אחראית לניסיון
לפגוע בנשיא ארצות-הברית לשעבר ,ג'ימי קרטר ,בעת שביקר ב 16-ביוני  2009ברצועת עזה;
ניסיון קודם לפיגוע בוצע נגד שליח הקוורטט ,טוני בלייר ,שהיה אמור לבקר בעזה ב 15-ביולי
 , 2009אך ביקורו בוטל מחשש לפגיעה בו .כמו כן ,אחראית ההתארגנות למספר פיגועים בבתי-
קפה-אינטרנט ברצועת עזה ,בטענה שהם מפיצים שחיתות ותרבות זרה .התארגנות ג'לג'לת גם
הייתה ככל הנראה אחראית לפיצוץ ,שארע ב 22-ביולי ,במהלך אירוע משפחתי של משפחת
דחלאן בעזה ,שגרם לפציעתם של כ 60-חוגגים )אלשרק אלאוסט 17 ,באוגוסט( .פיגועים
הראווה שתוכננו ,לו הצליחו ,היו מאתגרים את חמאס ושלטונו וגורמים לו מבוכה רבה הזירה
הפנים-פלסטינית והבינלאומית.

פרק ג  -אופן התמודדות חמאס עם ההתארגנויות
הג'האדיות-סלפיות
 .1לחמאס בעיתיות קשה בבואה להתמודד עם התגברות השפעתן של ההתארגנויות
הג'האדיסטיות והסלפיות ברצועה:
א .מחד גיסא  -יש לחמאס מכנה משותף אידיאולוגי אסלאמי-רדיקאלי לא מבוטל עם
ההתארגנויות האסלאמיות הללו ,המקשה על הפגיעה בהם .זאת ועוד ,תהליך
האסלאמיזציה ,שמקדמת חמאס ברצועה ,יוצר אוירה התורמת לפופולאריות של
התארגנויות אלו ומעודדת אותן "להרים ראש" מול שלטון חמאס.
ב .מאידך גיסא  -חמאס הנה גם תנועה בעלת אופי פלסטיני-לאומי ,המקיימת את
שלטונה על  1,500,000תושבי הרצועה ,ושואפת להשתלט על הרשות הפלסטינית כולה.
כל אלו מחייבים אותה לתמרן בין האידיאולוגיה לבין צרכי השלטון .הדבר מחייב
אותה לגילויים של פרגמטיזם .גילויים אלו מוצאים ביטוי הן בהתנהלות היום-יומית של
חמאס ,שביטוייה :הנחלת האסלאמיזציה בהדרגתיות; מדיניותה מול ישראל )מדיניות
הפיגועים המרוסנת( והתנהלות מול ארה"ב והמערב )"מתקפת החיוכים" מולם(.1

 10פרטים אודות ניסיון הפיגוע ראו :אינטרנט וטרור :התארגנות מקומית ברצועת עזה המזדהה עם אלקאעדה והג'האד
העולמי עמדה מאחורי ניסיון הנפל של פיגוע הראווה במסוף הדלקים בנחל עוז ) 8ביוני( .אתר האינטרנט
של ההתארגנות ,בעלת האופי האסלאמי-רדיקאלי-ג'האדסטי ,מקבל את שירותיו ,בין השאר ,מחברה בארה"ב"
) 14ביוני.(2009 ,
 1ראו לקט :חמאס מנהלת "מתקפת חיוכים" המכוונת בעיקר כלפי ארה"ב ומדינות המערב .זאת במטרה לנסות לפרוץ
את הבידוד המדיני לו נתון ממשל חמאס ,לשפר עמדות מול הרשות הפלסטינית ולהשיג משאבים למימון תהליכי
השיקום ברצועה .בה בעת לאוזניים פלסטיניות שבה ומדגישה חמאס כי אין בדעתה להכיר בישראל וכי היא נותרה
מחויבת לדרך הטרור)"ההתנגדות"( ) 3באוגוסט.(2009 ,

 .2כפועל יוצא מבעייתיות זו ,גילתה חמאס ,עד לאחרונה ,מידה רבה של סובלנות יחסית
כלפי ההתארגנויות הללו .זאת למרות שחמאס נהרגה בברוטאליות והפעילה כוח רב בדיכוי
מוקדי כוח יריבים אחרים ברצועה )פתח ומוקדי כוח חמולתיים כגון חמולות דע'מוש וח'לס(;
ולמרות שפעילות ההתארגנויות הג'האדיסטיות הביאה לביקורת נגד ממשל חמאס ,ועלולה
הייתה לסבך אותו קשות )למשל ,לו עלה בידן לפגוע באישים כמו ג'ימי קרטר או טוני בלייר; או
אילו עלה בידיהם לבצע פיגוע ראווה נגד ישראל בעיצומה של תקופת שקט ,שהינה פועל יוצא
מאינטרסים שלטוניים מובהקים של חמאס(.
.3

סובלנות יחסית זאת של חמאס כלפי ההתארגנויות הג'האדיות התבטאה בראש ובראשונה

בהימנעות מעימות חזיתי נגדן והעדפת דרך ההידברות .אולם משעלה היקף פעילותן ,גברה
תעוזתן ועלתה הפופולאריות שלהן )עד כדי הפיכתן למוקד משיכה עבור פעילי חמאס( ,ניסתה
חמאס להפעיל עליהם לחצים באמצעות מנגנוני השלטון העומדים לרשותה .בין הפעולות
שנקטה חמאס בחודשים האחרונים נגד ההתארגנויות הללו יצוינו:
א .מעצר של פעילי ג'לג'לת  -שפעלו בניגוד למדיניות חמאס )למשל ,לאחר ניסיון
ההתנקשות בחיי נשיא ארה"ב לשעבר ג'ימי קרטר 16 ,ביוני( .דווח כי אחד הפעילים
שנעצרו ,יסרי צלאחה ,מת בעת שהותו בכלא חמאס.
ב .מניעת ניסיונות של פעילים ג'האדיים לבצע ירי רקטות לעבר ישראל בתקופה
בה חמאס נוקטת מדיניות פיגועים מרוסנת .לא אחת דווח בתקשורת על חילופי אש בין
פעילי מנגנוני חמאס לבין פעילי ההתארגנויות .באחת התקריות נמסר על פציעתו של
פעיל שפרש חמאס )מחמד ח'טאב(.
ג .הידוק הפיקוח על מסגדים המזוהים עם ההתארגנויות הג'האדיות-סלפיות עד
כדי סגירתם .כך למשל פעלו מנגנוני הביטחון של חמאס לסגירת מסגד בלאל אבן
רבאח בעזה ) 13ביוני( על רקע ניסיונות של גורמים אסלאמיים סלפיים לעודד מתפללים
להצטרף לשורותיהם.
 .4ניסיונות חמאס לרצות את ההתארגנויות הללו והימנעותו מלהתעמת עימן חזיתית ,כפי
שעשתה נגד פתח ,עודד אותן "להרים ראש" ולבקר בגלוי את חמאס ,מדיניותה והממשל שלה
ברצועה .ההתארגנויות הג'האדיות והסלפיות האשימו את חמאס בכלי התקשורת המזוהים עימן
כי היא מכרה את עקרון הג'האד )המהווה את אחד מיסודות האסלאם( תמורת השלטון על
הרצועה ,כי הינה כופרת באסלאם וכי היא בוגדת באומה האסלאמית .ביקורת זאת החלה עם
תקופת "ההרגעה" והתעצמה לאחר מבצע "עופרת יצוקה".
.5

להלן שתי דוגמאות להודעות ,שתקפו באופן בוטה את חמאס ,בחודשים שקדמו לעימות

ברפיח:
א" .אומת האסלאם! כוחות בטחון הפנים מבצעים פריצות לבתינו ומפחידים את בנינו
ונשותינו .אם ממשלת חמאס היא ממשלת התנגדות וג'האד כפי שהיא טוענת ,עליה להגן

על לוחמי הקודש הפועלים ולספק להם כסף ונשק שהיא אוספת בשם האסלאם,
המוסלמים ,הג'האד ולוחמי הקודש" )פורום "רשת המג'אהדין האלקטרונית" של "צבא
האומה" 25 ,ביוני(.
ב .בכרוז של ארגון התארגנות ג'נד אנצאר אללה מכונה מבצע "עופרת יצוקה"
"הכפירה של הבוגדים מחמאס נגד לוחמי הג'האד האסלאמי בפלסטין" הכרוז מאשים
את חמאס כי היא החלה במבצע לרדיפה אחר לוחמי ג'האד ומתריע שככל שהמבצע של
"הבוגדים מחמאס" יהיה קשה יותר כך הם ימשיכו לפעול בעוצמה רבה יותר "לטיהור
הבית ביד אחת ולהכאת האויב הציוני ביד השנייה" )אלעהד 31 ,ביולי(.
 .6שיאה של ההתרסה נגד חמאס הייתה הכרזת האמירות האסלאמית במסגד אבן
תימיה ברצועה ,שנתפסה ע"י חמאס כפרובוקציה בוטה .לפיכך חמאס ,הנכונה להתמודד עם
אתגרים מעין אלו לשלטונה ולריבונותה ברצועה ,הגיבה בברוטאליות תוך הרג פעילים ג'האדיים
ואזרחים רבים ותוך פגיעה במתפללים ,במסגד ברפיח הקרוי על שמו של אבן תימיה )בעודה
תוקפת את ישראל על שהיא פגעה במסגדים במהלך מבצע "עופרת יצוקה"( .בשלב זה עדיין
לא ברור לנו האם תגובה זאת מסמלת שינוי מדיניות של חמאס כלפי ההתארגנויות האסלאמיות
ברצועה או חזרה ל"שגרה" המוכרת של השלמה עם קיומן ופעילות "נקודתית" והדרגתית בניסיון
להכילן ולמנוע נזקיהן לשלטון חמאס.

נספח
א
קבוצות והתארגנויות ג'האדיות-סלפיות
ברצועת עזה
 .1ברצועת עזה פועלות כיום להערכתנו כמה עשרות קבוצות ג'האדיסטיות-סלפיות .חלקן
דוגלות בפעילות צבאית  -ג'האדיסטית וחלקן מתמקדות בפעילות בעלת אופי של הטפה וחינוך
)דעוה( .הקבוצות הג'האדיסטיות מזדהות עם האידיאולוגיה של אלקאעדה והג'האד העולמי
ושואפות להפוך את רצועת עזה לבסיס לג'האד נגד ישראל ונגד יעדים מערביים/ערביים באזור
כולו .הם גם חותרים לתגבר את הרצועה בפעילי ג'האד עולמי מבחוץ ולהסתייע באופן מעשי
באלקאעדה .הקבוצות הסלפיות דוגלות בשיבה לאסלאם הצרוף והטהור כפי שהיה בימיו של
הנביא מחמד וחלקן אף מעורב בפעילות אלימה .הסלפים מתאפיינים בקנאות דתית וחוסר
סובלנות כלפי המערב וערכיו וכלפי המיעוט הנוצרי המתגורר ברצועת עזה .ההערכה היא כי
הסלפיה ברצועה מונה כמה מאות פעילים ומרכזיה הבולטים הם ח'אן יונס ,רפיח ועזה.

דוגמאות של פרסומים ומאמרים מטעם התארגנויות ג'האדיות-סלפיות
ברצועה ,שנתפסו במבצע "עופרת יצוקה"

מהדורת יוני  2007של ירחון בשם ג'נאת ]גני
העדן[ היוצא לאור מטעם קבוצות ג'האדיות-
סלפיות ברצועה .הגליון כולל דיווחים הקשורים
לפעילות הג'האד העולמי ומאמרים בעלי אופי
אידיאולוגי .בכותרת )למעלה מימין( נכתב" :ירחון
ג'נאת עם המג'אהדין ]קרי ,לוחמי הג'האד[ בכל
מקום".

תקליטור של אלפרקאן ,זרוע ההסברה של אלקאעדה,
עליו מופיעה )מימין( תמונתו של אבו מצעב אל זרקאוי,
פעיל הג'האד העולמי שנהרג ע"י האמריקאים בעיראק.
בתקליטור מצויים סרטונים של פיגועים ,אשר שביצע
אלקאעדה נגד הכוחות האמריקאי בעיראק.

כתבה של הירחון אלג'נאת )יוני  ,(2007שכותרתה" :הלואי שהאמה כולה הייתה צולעת כמוך ,דאד אללה".
המדובר באחד מראשי הטליבאן באפגניסטאן ,שהיה נכה ,אשר נהרג ע"י האמריקנים במאי  .2007בכתבה
מכונה המולא "ארי האפגאנים ומטיל האימה באמריקנים" וכן "גיבור" וסמל ומופת ללחימת ג'האד.

כתבה בירחון אלג'נאת )ביוני  (2007העוסקת בלחימה של צבא לבנון נגד פתח אלאסלאם
בלבנון תחת הכותרת "מלחמה אמריקנית בידיים לבנוניות וברכת הפתח הפלסטיני -
המלחמה נגד פתח אלאסלאם" .בכתבה מובעת הזדהות עם פתח אלאסלאם ,ארגון טרור
הפועל בלבנון ומזוהה עם הג'האד העולמי

 .2חלק מהקבוצות הללו מכונות ג'לג'לת .כינוי זה עלה בכלי התקשורת בעקבות הדיווחים על
ניסיון ההתנקשות בנשיא ארה"ב ג'ימי קרטר ) 16ביוני( .זהו כינוי להתארגנויות ולפעילים בעלי
זיקה לאלקאעדה ולג'האד העולמי ,החולקים את אותה השקפה ג'האדית-סלפית .בהתארגנויות
הללו נמצאים גם פעילים פורשי חמאס )ולעיתים גם ארגוני טרור אחרים( .הכינוי ג'לג'לת,
ניתן להם ע"י תושבי הרצועה והנו בראייתם שם זמני בלבד )פירוט ראו בהמשך( .זוהי תופעה
מתרחבת למרות שחמאס מנסה למזער ממדיה ומשמעותה.
 .3להלן מאפייני כמה מההתארגנויות הבולטות:
א .צבא תומכי אללה בפלסטין )ג'נד אנצאר אללה פי אכנאף בית אלמקדס(-
שמה של ההתארגנות עלה בעקבות ניסיון פיגוע הראווה שניסתה לבצע במעבר נחל עוז
) 8ביוני .1(2009 ,ההתארגנות הכריזה על הקמתה בנובמבר  2008והיא מגדירה עצמה
כמזוהה עם האידיאולוגיה של הג'האד העולמי .עפ"י גורמים ברצועה ,רבים מפעיליה הנם
פורשי חמאס .באחד מאתרי הפורומים כתב אחד המשתתפים כי ההתארגנות נתמכת
ע"י חמאס ואנשיה קיימו אימונים במתקני אימונים של גדודי עז אלדין אלקסאם אשר אף
סיפקו לחברי החוליה כלי רכב ואמצעי לחימה .עוד נמסר ,כי המחבלים שביצעו את
הפיגוע באזור נחל עוז פועלים תחת פיקודו של עבדאללה הסורי )שנהרג במהלך
האירועים במסגד שיח' אלאסלאם אבן תימיה ברפיח( וכי ברצועת עזה פועלים כ500-
מחבלים המשתייכים להתארגנות זו ) 9 ,muslim.netביוני(.

מימין :הלוגו של צבא תומכי אללה דומה ללוגו של ארגוני הג'האד העולמי ,הוא כולל מוטיבים כמו
כדור הארץ  ,רובה קלצ'ניקוב ,חרבות ופסוקי קוראן .משמאל :נטילת האחריות על ניסיון הפיגוע
במעבר נחל עוז מצד צבא תומכי אללה.

 1בבוקר ה 8-ביוני ,סיכלו כוחות צה"ל ניסיון פיגוע ראווה משולב סמוך למסוף הדלקים שבנחל עוז .הפיגוע אירע כאשר
כוח צה"ל שפעל בסמוך למסוף הדלקים נחל עוז ,בצפון רצועת עזה ,הבחין במספר מחבלים ,שעסקו בהנחת מטעני
חבלה לאורך גדר הביטחון .הכוח ,בסיוע מסוקי חה"א ,ירה לעבר המחבלים .במהלך חילופי הירי נהרגו ככל הנראה
חמישה מחבלים ונפצעו כמה נוספים .לא היו נפגעים לכוחות צה"ל ראו לקט :אינטרנט וטרור :התארגנות מקומית
ברצועת עזה המזדהה עם אלקאעדה והג'האד העולמי עמדה מאחורי ניסיון הנפל של פיגוע הראווה במסוף הדלקים
בנחל עוז ) 8ביוני( .אתר האינטרנט של ההתארגנות ,בעלת האופי האסלאמי-רדיקאלי-ג'האדסטי ,מקבל את שירותיו,
בין השאר ,מחברה בארה"ב" ) 14ביוני.(2009 ,

צילומים מזירת הפיגוע סמוך למסוף הדלקים בנחל עוז .מימין :שרידי
אחת המשאיות ששימשו את חולית המחבלים .משמאל :פגר של סוס,
אחד משלושה סוסים ששולבו בביצוע הפיגוע )אלג'זירה 8 ,ביוני(.

ב .צבא האסלאם )ג'יש אלאסלאם( :הוקמה בשנת  2004ע"י ממתאז דע'מש ,לאחר
שפרש מועדות ההתנגדות העממית )היה חבר גם בביטחון המסכל של הרשות הפלסטינית
ולאחר מכן בחמאס( .הארגון מזוהה עם חמולת דע'מש העזתית בעלת הכוח ,ועל כן התגלו
לא אחת מתחים בין הארגון ובין חמאס .הארגון מזדהה עם אלקאעדה .בין פעולותיו:
חטיפת העיתונאי הבריטי אלן ג'ונסטון )מרס  (2007ושותפות בחטיפת גלעד שליט .2יש
הסוברים כי מספרית היא הקבוצה הגדולה והחמושה ביותר ברצועת עזה )ממר"י17 ,
באוגוסט(.

קלטת שהעביר צבא האסלאם ובה נראה
אלן ג'ונסטון ,כתב ה BBC-שנחטף ,חגור
חגורת נפץ ומציג את דרישות הארגון תמורת
שחרורו )ערוץ אלערביה 25 ,ביוני (2007

הלוגו של צבא האסלאם

 2על חטיפתו של החייל גלעד שליט ) 25ביוני (2006 ,נטלו אחריות מספר ארגונים :גדודי עז אלדין אלקסאם הזרוע
הצבאית טרוריסטית של חמאס ,וועדות ההתנגדות העממית וצבא האסלאם.

ג .צבא האומה )ג'יש אלאמה( :שמה בינואר  ,2008הוכרז רשמית על הקמת התארגנות
זאת .ההתארגנות מזוהה עם הג'האד העולמי ואחד מבכיריה הנו אבו חפצ אלמקדסי,
שנעצר מספר פעמים על ידי חמאס.
ד .אנצאר אלסנה )תומכי הסנה( :התארגנות הנוהגת ליטול אחריות לירי לעבר כוחות
צה"ל בדרום הרצועה באזור ח'אן יונס .כי פעיל ג'לג'לת סיפר בראיון עיתונאי כי פעילי
הקבוצות הסלפיות ברצועה מכנים עצמם באופן כללי בשם תומכי הסנה )קדסנט22 ,
ביולי(.

סמל צבא האומה

תמונה מסרטון המתעד את אימוני צבא
האומה )נמצא באתר האינטרנט של הארגון
מאז יולי  ,2007חודש לאחר עליית חמאס
לשלטון ברצועת עזה(

פעילים בצבא האומה

ה .גדוד חרבות האמת )כתיבת סיף אלחק אלאסלאמיה; או ג'מאעת סיוף אלחק
אלאסלאמיה( :התארגנות שהייתה פעילה עוד לפני השתלטות חמאס על הרצועה היא
נטלה אחריות על פעולות נגד יעדים המזוהים עם חילוניות וערכי המערב ,כגון תקיפת 12
אתרי קפה אינטרנט בעיר עזה )לאחר שקודם לכן איימה כי תפוצץ כנסיות ברצועה על רקע
פרשת הקריקטורות נגד הנביא מחמד בדנמרק( .ב 4-ביוני  2007איימה ההתארגנות כי היא
תערוף ראש שדרניות בטלוויזיה הפלסטינית ,שאינן עוטות רעלה .אנשי ההתארגנות
מרוכזים בעיקר באזור בית חאנון ,שבצפון רצועת עזה .לאחר העימותים במסגד שיח'

אלאסלאם אבן תימיה ברפיח פרסם אבו מאלכ אלשמאלי ,אחד מפעילי ההתארגנות,
הודעה המביעה נאמנות מוחלטת לאמירות עזה האסלאמית והמביעה נכונותו להישבע
אמונים למנהיג החדש שייבחר )פורום אלפלוג'ה המזוהה עם אלקאעדה 15 ,באוגוסט(.

הלוגו של גדוד חרבות האמת

ו .מפלגת השחרור )חזב אלתחריר( :מפלגה אסלאמית-רדיקאלית ,שאינה מעורבת
בטרור ,בעלת אידיאולוגיה החותרת להקים את הח'ליפות ולהשליט מדינת הלכה
אסלאמית .למפלגה התארגנויות בעולם הערבי ובקרב קהילות מוסלמיות ברחבי העולם.
המפלגה פעילה ביהודה ושומרון וברצועת עזה .היא רואה בשלטון חמאס סטייה מדרך
האסלאם ,הגם שמטעמים טקטיים היא משתפת עימה פעולה ביהודה ושומרון נגד הרשות
הפלסטינית .מפלגת השחרור מהווה גם היא יעד לעריקה של פעילי חמאס מאוכזבים.

הלוגו של מפלגת השחרור

.4

בנוסף לכך מתפרסמות מעת לעת הודעות בשם התארגנויות נוספות ,חלקן קיקיוניות ,חלקן

קיימות על גבי הנייר בלבד וחלקן בעלות תמיכה מקומית כלשהי.

נספח ב'
תרגום ראיון בעיתון אלאיאם עם פעיל ,שהזדהה
כאחד מראשי ג'לג'לת )אלאיאם 11 ,ביולי (2009
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ג'לג'לת ממתינה לביצוע פעולה גדולה כדי להישבע אמונים
לבן לאדן
מאת :חסן ג'בר
 .1ברצועת עזה פועלות קבוצות צבאיות המאמצות את דרך הפעולה של )תנועת( "הסלפיה
הג'האדית" .בקרב התושבים רווח הכינוי שניתן להן" ,ג'לג'לת" .גורמים רבים מאשימים את
הקבוצות הללו כמי שעמדו מאחורי ניסיון ההתנקשות בג'ימי קרטר ,נשיא ארה"ב לשעבר,
במהלך ביקור )שערך( לאחרונה ברצועת עזה .ובכן ,מי הן הקבוצות הללו? מהי תפיסת-עולמן?
מהי מטרתן? מהו מאתר הלוחמים שלהן? מהי דרך הפעולה המבצעית או הג'האדית שלהן? מהי
זיקתן לפלגים ולארגונים האחרים )הפועלים ברצועה(? שאלות אלה ,ועשרות שאלות אחרות,
עלו בזו אחר זו במוחנו בבת אחת ,כאשר המכונית )בה היינו( פילסה את דרכה ברחובות העיר
עזה בדרכנו לפגישה עם אחד המפקדים "בשטח" של קבוצות "ג'לג'לת" ,שנדיר לחזות בהופעת
מפקדיהן בכלי התקשורת השונים.
 .2בתום נסיעה של כ 10-דקות עצרה המכונית ,בה נסעו כמה מתווכים ,מול אחת הדירות
החבויות בעיר עזה ,כדי לקיים את הראיון עם המפקד הזה) .זאת( ,בניסיון לקבל תשובות ממצות
לגבי הקבוצות הללו ,אותן אופפת חשאיות נוכח הנסיבות המיוחדות בהן שרויה רצועת עזה.
)נסיבות אלה( כופות עליהן לנהוג בחשאיות מופלגת ,שהחלה להסתמן בבירור מאז חתר
)העיתון( אלאיאם לקיים את הראיון הזה ,שההכנות לו ארכו כמה שבועות) .זאת( ,בעיקר משום
ש'גיבור' הראיון ,מחמוד מחמד טאלב )שכינויו( אבו אלמעתצם) ,שגילו( ) 23שנים( )והנו(
אחד המפקדים של הקבוצות הללו ,מבוקש ע"י מנגנוני הביטחון של חמאס מזה כמה חודשים
באשמות שונות בגין )האשמות אלו( ,שבגללן הוא נמלט מבית הכלא בעזרת סיוע לוגיסטי
)שקיבל( מגורמים ידידותיים במשטרה.

 .3בתוך הבית הסודי נראה טאלב ,בעל הזקן הכהה ,כשהוא מחייך ,בניגוד לציפיותינו .במהלך
הראיון ,הוא השרה במקום אווירה של נינוחות מיוחדת ,העומדת בניגוד לדימוי החקוק בתודעת
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הערות השוליים וההדגשות נעשו ע"י מרכז המידע למודיעין ולטרור.

רוב האנשים היודעים ,כי הקבוצות אחראיות במישרין לרוב הפיצוצים בבתי-קפה-
אינטרנט שברצועת עזה.

)מקור( השם ו)אופן( התפתחות )הקבוצות(
 .4מדוע ג'לג'לת? טאלב חייך ,בעת שהפנינו אליו את שאלת-הפתיחה הזאת ,בטרם השיב" :לא
קיים משהו הקרוי ג'לג'לת .אולם ,האנשים כינו אותנו בשם זה בתחילת פעילותנו ,לאחר
שחזו בפרסום שהוצאנו לזכרו של השהיד ,חמדי שביר ,2הפותח בשיר האסלאמי
'ג'לג'לת' ,הקורא לג'האד וליציאה למלחמה .3הנני להדגיש בפניכם ,כי שמנו הרשמי אינו
'ג'לג'לת' ,משום שחברי ההנהגה שלנו טרם נתנו לנו שם ספציפי .הם ממתינים לביצוע פעולה
גדולה כדי להישבע אמונים )כלומר ,שלאחריה יישבעו אמונים( לאסאמה בן לאדן
ולנכבדים )משאיח' ,קרי :אותם חכמי-דת אסלאמיים קיצוניים שהם פועלים בהשראתם( וכדי
להכריז )רשמית( על שמן )של הקבוצות(" .הוא הוסיף" :ככלל ,קראנו לעצמנו בשם אנצאר
אלסנה )תומכי הסונה ]אורח-החיים של הנביא מחמד[( .אולם ,עד כה ,טרם אימצנו שם אחר
כלשהו".
) .5המראיין( :קבוצות 'ג'לג'לת' מהוות מספר בלתי ידוע של קבוצות הפועלות במתווה של רשת
)קרי :כברשת ריגול( ,כדי להבטיח חשאיות מרבית בפעילות הג'האד .לדברי טאלב ,קבוצות
ג'לג'לת החלו לפעול ברצועת עזה ברגע שתנועת חמאס החליטה ליטול חלק בבחירות למועצה
המחוקקת בתחילת שנת ) .2006זאת( ,ע"י פרסום גילוי-דעת האוסר על )קיום( הבחירות הללו
מבחינה הלכתית.

העילית מתחילה לפעול
 .6טאלב מטעים ,כי תנועת המחאה על השתתפות חמאס בבחירות הייתה גדולה ,בפרט שכל
אלה שהשתתפו בהן באותה עת נמנו עם מיטב ]הלוחמים[ )העילית(] ,והיא החלה לפעול[
במסגרת הזרוע הצבאית של חמאס ,גדודי עז אלדין אלקסאם .הוא אמר)" :אמנם( לא כל
מיטב ]הלוחמים[ הצטרפו למחאה ,אך אני יכול לומר שרובם ]הצטרפו[ ,בפרט ש]לוחמי[
העילית  -נוכח אופי פעילותה  -היו במסגרת ]ארגונית[ מיוחדת ,בנפרד מיתר )לוחמי( הקסאם,
ורובם נמנו עם אלה שפעלו תחת הנהגת הקסאם הקודמת ,כגון :שני השהידים ,אבראהים
אלמקאדמה 4וצלאח שחאדה) 5שישראל התנקשה בחייהם במהלך אנתפאצ'ת אלאקצא( .הוא
הוסיף" :הדור הזה של העילית הוא זה שהצטרף לתנועת המחאה ,ולפיכך נעשו ניסיונות שכנוע
והדרכה רבים )להניאנו מכך( .אולם ,אנו המשכנו בדרכנו ,בפרט שאנו  -למרות שהתחנכנו על
דרכם של האחים המוסלמים בתוך התנועה ]קרי :חמאס[ ,נהגנו לתור אחר האמת ולנסות

 2חמדי שביר הנו פעיל בגדודי עז אלדין אלקסאם שנהרג בסיכול ממוקד בעזה ב 8-במאי 2008
)ראה.( www.paldf.net/forum/showthread.php?t=253968 , http://altakwa.net/forum/showthread.php?p=250724 :
 3לגבי הפרטים על השיר ,ראה להלן.
 4ד"ר אבראהים מקאדמה היה מראשי גדודי עז אלדין אלקסאם .ב 8-במרס  2003הוא נהרג בסיכול ממוקד בעזה.
 5צלאח שחאדה  -ראש גדודי עז אלדין אלקסאם בעזה ,שנהרג בסיכול ממוקד ב 22-ביוני .2002

לספוג את רעיונותיהם של אנשי-הדת האסלאמיים הבכירים הנ"ל ,שנהגו לקרוא
לג'האד עולמי בצ'צ'ניה ,לפני שעברו לדבר על העברתו לאפגניסטן ולעיראק".
 .7טאלב מדגיש ,שהגרעין )הקשה( של קבוצות ג'לג'לת לא מצא בתפיסת העולם ובדרך
הפעולה של האחים המוסלמים קריאות לג'האד עולמי נגד הכופרים ,ש]כן[ קריאתם
הצטמצמה ללחימה ולהתנגדות פעילה )מקאומה( כלפי הכיבוש הישראלי .כפועל יוצא לכך ,הם
רואים בחמאס תנועה לאומית )במקור :חרכה וטניה( פוליטית )קרי :חילונית במהותה(,
החותרת להשתתף בפרלמנטים ובמועצות מחוקקות ,יותר מאשר תנועה אסלאמית,
החותרת לאכוף את השריעה )ההלכה האסלאמית(.

התחלה קשה
) .8מחמוד מחמד טאלב( הבהיר ,כי "ניסיונות הפעולה הראשונים של הקבוצות נתקלו בקשיים,
שבמהלכם הופעלו על אלה שהביעו מחאה )נגד חמאס( סנקציות שונות ,לרבות חומריות
וארגוניות .אולם ,הם היו משוכנעים שעזיבת גדודי אלקסאם על ידם התרחשה כאשר הם היו
בשיאם ,והם לא ציפו לתמורות כספיות ,למשכורות ולמשרות".
 .9הוא אמר" :הצטרפנו לגדודים )גדודי עז אלדין אלקסאם של חמאס( כדי למלא את החובה
)האסלאמית-דתית( של הג'האד ,ולא מתוך שאיפות פוליטיות או כספיות" .טאלב מכחיש
שמועות שנפוצו ברצועת עזה) ,לפיהן( מי שעמד מאחורי )פעילות( קבוצות ג'לג'לת היה השהיד
נזאר

ריאן,5

שישראל

התנקשה

בחייו

במהלך

המלחמה

על

רצועת

עזה

]מבצע

"עופרת יצוקה"[ ,באומרו]" :אכן [,מפקדים בכירים בגדודי אלקסאם הצטרפו ל'ג'לג'לת'
אולם אני נמנע מלנקוב בשמותיהם .כמו כן ,הצטרפו אלינו גם מנהיגים פוליטיים,
אקדמאים בכירים ,מרצים באוניברסיטאות ואחראים על אזורים ]אדמיניסטרטיביים
מטעם שלטון חמאס בעזה[".

הכנות לפעולה ]קרי :פיגוע-טרור[ גדולה ]"מגה-פיגוע"[
 .10לקבוצות ג'לג'לת אין תאריך ספציפי באשר ]למועד[ הקמתן לייסודן או תחילת ]פעילותן[.
]זאת [,משום שהן מאמצות את המתווה של אלסלף אלצאלח ]דור המופת של ראשית האסלאם,
המשמש מודל לחיקוי לתנועה פוליטית מודרנית בשם סלפיה[ ,שראשיתו בתקופת השליח,
מחמד ,עליו השלום ,והן רואות עצמן כממשיכות הדרך של אותו עידן.
 .11התנועה ]האסלאמית שבה חברות קבוצות ג'לג'לאת[ הצומחת ברצועת עזה לא הייתה
מנותקת מהשורשים בחו"ל .שכן ,היו לה מגעים והתכתבויות עם האישים האסלאמיים
הבכירים ]הקוראים לג'האד עולמי[ .כמו כן ,כאשר ]התנועה הנ"ל[ החלה את דרכה ,היא

5

פעיל בכיר של חמאס ,שנהרג במהלך מבצע "עופרת יצוקה".

ערכה מחקר מדוקדק של החברה ברצועת עזה מנקודת-המבט של מי שיאמין בדרכה ומי
שיתנגד לה .לאור זאת ]במשתמע ,לאור תוצאות המחקר[ ,פתחו הקבוצות בפעילות צבאית
ובהכנות ל]ביצוע[ פעולה גדולה ,שלאחריה יוכרז על הקמת הארגון.6

]התנועה[ קרובה ]בתפיסת-עולמה[ לרעיונות של אלקאעדה
 .12הרעיונות של חברי ג'לג'לת והנהגתה קרובים במידה רבה לרעיונות של ]ארגון[
אלקאעדה בחו"ל .עם זאת ,עד כה ,הם אינם חלק ממנו ולא נשבעו אמונים לאישים
האסלאמיים הבכירים בחו"ל .טאלב אומר" :כאשר האחים ]קרי:לוחמי הגה'אד השותפים להם
בתפיסת העולם[ באלג'יריה ובלוב החלו בפעילות הג'האד שלהם ואימצו את הרעיון ]קרי:
הדוקטרינה[ של אחדות האל )אלתוחיד( והג'האד ,האישים האסלאמיים הנ"ל חיוו את דעתם
שהדוקטרינה שלהם ופעילותם  -נכונות .ניתנה ]ע"י הלוחמים[ שבועת-אמונים לאישים
האסלאמיים הללו והוכרה סמכותם .עתה אנו חותרים ]מצדנו[ להבהיר את עמדתנו ותפיסת-
עולמנו לאישים האסלאמיים הללו ,ולדעתי הם כבר מודעים להן .שכן ,השיח' ]בהקשר זה ,כינוי
לאישיות אסלאמית מוערכת[ אבו מחמד אלמקדסי] 6הנמנה עם האישים האסלאמיים הנ"ל[,
אשר השיח' אבו מצעב אלזרקאוי 7יצק מים על ידיו ,דיבר עלינו .כנ"ל לגבי שיח' אסאמה בן
לאדן ,שהזכיר ]קרוב לודאי ,באחת מקלטותיו[ את המג'אהדין בפלסטין ואת ההכרח לאחד את
מאמציהם ואת משאביהם" .טאלב אינו מכחיש שהקבוצות קיימו התכתבויות עם אבו אללית'
אלליבי ,8לפני שנפל חלל באפגניסטן .הוא שב ואמר" :עד כה] ,ארגון[ אלקאעדה לא אימץ
את פעילותנו .אנו ממתינים לכך שנבצע פעולה ג'האדית גדולה ,שתסמן את שבועת
האמונים שלנו לבן לאדן .אכן ,כדרך פעולה וכדוקטרינה ]במקור :עקידה[ רעיונותינו
והדוקטרינה שלנו עולים בקנה אחד עם אלה של אלקאעדה .לפיכך ,אם ]ארגון[ אלקאעדה
יבקש ]מאיתנו[ להישבע לו אמונים ולסייע לו ,אנו ערוכים ומוכנים לכך לחלוטין" .עפ"י טאלב,
מספרם של חברי קבוצות ג'לג'לת הוא כשבעת אלפים והם פזורים באזורים רבים ,שהחשובים
שבהם הנם ]רצועת[ עזה ,הגדה המערבית ,שטחי הפנים ]כינוי לישראל שבתחום הקו הירוק[
וסיני.

שבעת אלפים איש
] .13טאלב[ אמר" :מספרנו נאמד עתה באלפים ,אנו מונים כשבעת אלפים ]חברים[ ,10רובם
]נמנה עם[ הנוער בפלסטין ,שהחל לאמץ את המציאות של הג'האד וההתנגדות האקטיבית

 6מוטיב זה של ביצוע פעולת ראווה גדולה חוזר ונשנה בראיון.
 7שיח' אבו מחמד אלמקדסי הוא כינוי לעצאם מחמד טאהר אלברקאוי ,ירדני ממוצא פלסטיני ממעצבי
האידיאולוגיה האסלאמית הקיצונית שעבר בשנות השמונים של המאה העשרים מירדן לאפגניסטאן ,לאחר
שהשלטונות הירדניים הצרו את צעדיו ,יחד עם שיח' עמר מחמוד אבו עמר ,המוכר יותר בכינויו אבו קתאדה )ראה
אודותיו להלן( .בשנת  1994חזר אבו מחמד אלמקדסי לירדן ונכלא למשך  5שנים ,יחד עם אבו מצעב אלזרקאוי ,שאימץ
את תפיסת עולמו ויישם אותה עד מותו בשנת  .2006בשנת  2005נכלא שוב .ראו:
. http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/html/final/sp/heb_n/alzarqawi.htm
 8ראו אודותיו. http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/html/final/sp/heb_n/alzarqawi.htm :
 9מראשי אלקאעדה שפעל באפגניסטן .הופיע במספר קלטות וידאו שפרסם הארגון .שימש כדובר הארגון.
באפגניסטן
שפועלים
האמריקניים
הכוחות
ע"י
מהאוויר
בפגיעה
2008
בינואר
ב29-
נהרג
)ראו.( http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Laith_al-Libi :
 10מספר זה הוא ,להערכתנו ,מוגזם.

]במקור :אלמקאומה[ ,הרחק מחיי התענוגות ]מחד גיסא[ והסבל ]מאידך גיסא[ .הגידול
]במספר החברים[ העצים את המחלוקת בינינו לבין חמאס ,בפרט שאנו גדלים על
חשבונה ,ובמיוחד ]על חשבון גדודי עז אלדין[ אלקסאם .שכן ,קשה לנו ]לקבל[
שפעילותנו ]ככל הנראה כפלסטינים[ ב]מסגרת[ הגדודים ]קרי :גדודי עז אלדין אלקסאם[ יורדת
לטמיון ,בעוד שמי שמצטרף אלינו זוכה לאימונים ולהכשרה.

ניסינו להתנקש בחיי קרטר ובלייר
 .14טאלב מציין ,כי מנגנוני הביטחון של חמאס עצרו בעבר חלק מהם .אולם ,שלושה בלבד
נותרו בבית הכלא עד כה באשמת ניסיון לבצע פיגוע בשיירת נשיא ארה"ב לשעבר ,ג'ימי קרטר,
ובראש ממשלת בריטניה הקודם ,טוני בלייר ,שבעיני ג'לג'לת שניהם מייצגים מדינות הנלחמות
במוסלמים .בלייר ,בפרט ,כיהן כראש ממשלה ונמנה עם אלה הנושאים באחריות למלחמה
בעיראק ובאפגניסטן" .הוא ]טאלב[ הבהיר" :אנו מצווים להילחם בהם ,ואל להם לצפות לכך
שנקבל את פניהם בזרים של שושנים" .טאלב מייחס את כשלון ניסיון ההתנקשות בחיי
קרטר לכך ,שישראל חשפה את חברי הקבוצה ,בשעה שהם הניחו מטעני חומר נפץ
ברחוב צלאח אלדין בקרבת מעבר בית-חנון ]מחסום ארז[ ,באמצעות ]הצבת[ בלונים
ומכשירי עיקוב משוכללים באוויר .לאחר מכן ,נמסר דיווח ]על כך[ לצלב האדום ,שדיווח
לחמאס ,ש]אנשיה[ הלכו למקום ופרקו את המטענים .טאלב חושף ניסיון קודם לבצע פיגוע
בשיירת טוני בלייר ,אולם ]הפיגוע נמנע[ כיוון שישראל אסרה עליו להיכנס לרצועת עזה וכך
הפעולה סוכלה.
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 .15יצוין ,כי ג'לג'לת גם הכחישה כי היא הייתה מעורבת בפיגוע הסוסים

שהתרחש לפני

כחודש ]יוני  [2009בקרבת מעבר נחל עוז מזרחית לעיר עזה .אולם ,האחריות לפיגוע זה
ניטלה ע"י קבוצת ג'נד אנצאר אללה ,12שתפיסת-העולם שלה מזוהה במידה רבה עם ]זו
של[ קבוצות ג'לג'לת ,המתייחסות אליה בהערכה רבה ,כפי שאמר טאלב.

מאמצים לאיחוד הקבוצות הסלפיות הג'האדיות
 .16טאלב" :אנו מקיימים מגעים עם התנועות והקבוצות האסלאמיות הקטנות .נעשה ]בלשון
עבר[ מאמץ למזגן לקבוצה אחת בעקבות נאומו של אבו מחמד אלמקדסי ,שקרא לקבוצות אלה
בפלסטין וברצועת עזה להתאחד".
 .17טאלב נוקב בשמן של הקבוצות הללו ,באומרו שהן כוללות את ג'יש אלאסלאם )צבא
האסלאם( ,ג'יש אלאמה )צבא האומה( ,כתאא'ב אלתוחיד ואלג'האד )גדודי הדבקות

11
12

ראו פרטים. http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/html/gj_004.htm :
ראו פרטים. http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/html/gj_004.htm :

באחדות אללה והג'האד( ,13ג'נד אנצאר אללה )אנשי הצבא התומכים באללה( וקבוצות
ג'לג'לת.

 .18לקבוצות ג'לג'לת אין שום זיקה מדינית לתנועה כלשהי ,וההצטרפות אליהן אינה עניין של מה
בכך .שכן ,על החברים החדשים לעבור הכשרה דתית ואינדוקטרינרית לפני שהם הופכים חלק
מהקבוצות הללו ,הנוטלות אחריות על רוב הפיגועים שמתרחשים בבתי-קפה-אינטרנט ברצועת
עזה.

כן ,אנו מבצעים פיגועים בבתי-קפה-אינטרנט המפיצים שחיתות
 .19טאלב מודה ,כי קבוצות ג'לג'לת נושאות באחריות לפיגועים בבתי-קפה-אינטרנט
באומרו" :איננו אחראים לכל הפיגועים .שכן ,לפני ]ביצוע[ הפיגוע מוסבר לבעלים של בית-
העסק ,המבצע את העבירה ,כי הוא בעלים של בית-עסק המפיץ שחיתות.
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המסר מועבר אליו

באמצעות מכתב או גילוי-דעת או קריאה לסגירת בית-העסק מפיץ השחיתות הזה .אם אין הוא
סוגר את בית-העסק לאחר כמה אזהרות ,מתבצע פיגוע במקום לאחר קבלת פסק-הלכה שרעי
]קרי :אסלאמי-דתי[ בנדון .הדבר מתבצע ללא פגיעה ברכוש השכנים או במהלך-חייהם .אנו גם
מקפידים שלא לפגוע בו ]קרי ,בבעלים[ פיסית ,אלא אך ורק בבית-העסק המפיץ שחיתות".
 .20באשר לדרך קבלת ההחלטה בנוגע לביצוע הפיגוע ,אמר טאלב" :הפיגוע מתבצע לאחר
קבלת ידיעות בנוגע לקיומו של בית-עסק המפיץ שחיתות במקום .בעקבות כך ,אנו שולחים
אנשים המתחזים כמי שפוקדים את בית-העסק באופן תדיר .אנו מוודאים שאכן קיים בית-עסק
המפיץ שחיתות ושיש ממש בחשדות ,ולא ]עושים זאת[ ממניעים של שנאה אישית" .הוא מסביר
את הניסיון "להדביק" את האשמה בנוגע ]לביצוע[ הפיגועים על קבוצות ג'לג'לת בכך ,שהם היו
הראשונים שהחלו ]לבצע את[ הפיגועים הללו.

הפיגוע ]נעשה[ במעונו של אבו ראס ולא ההתנקשות בחייו
 .21באשר לסיבה לפיגוע במעונו של חבר המועצה המחוקקת ]הפלסטינית[ ,ד"ר מרואן
אבו ראס ,16הנמנה עם הנהגת תנועת חמאס ,אמר טאלב" :תקרית זו ארעה בשל חילוקי דעות
קשים שנתגלעו בינינו לבין מנגנון ביטחון הפנים ]של חמאס בעזה[ .בשעה שכמה מתומכינו
נעצרו ,עמד שיח' אבו ראס ואמר ]קרי :האשים אותנו בכך[ שאנו משרתים של ה'מוסד' הישראלי.
רצינו לשלוח לו מסר ,כדי שיחדל מההאשמות הללו ,כפי שאכן נעשה .ברצוני להדגיש ,שלא
היה מדובר בניסיון להתנקש בחייו ,כפי שנטען בזמנו – אשמה שהוטחה בפני תנועת פת"ח" .הוא
הוסיף" :אנו שלחנו את המסר הזה כדי שד"ר אבו ראס יחדל ]מהאשמותיו[ ,ואכן הוא חדל מכך".

 13השם מזכיר את השם המקורי של ארגונו של אבו מצעב אלזרקאוי ,לפני שהפך לנציג אלקאעדה בעיראק " -ג'מאעת
אלתוחיד ואלג'האד" )קבוצת הדבקות באחדות האל והג'האד(.
 15בערבית :מפסדה ,מונח שמקורו קוראני ,והשימוש בטרמינולוגיה הזאת נועד להצדיק את הפגיעה בבית-העסק הזה.
 16ד"ר מרואן אבו ראס הינו חבר המועצה המחוקקת מטעם חמאס .בקרבת ביתו התרחש פיצוץ מטען ב 26-ביולי 2008
וקבוצות "ג'לג'לת" נטלו אחריות על כך) .מתוך עיתון אלקדס 26 ,ביולי .(2008

 .22התפשטות הדוקטרינה הסלפית הג'האדית בעזה הניעה את תנועת חמאס ,כפי שאומר
טאלב ,לנסות לרכז את הנוער הסלפי ולתעל את תפיסת-עולמו לעבר לחימה בכיבוש ,כל אימת
ש]חמאס[ תחפוץ ]בכך[ ובאופן בלתי פומבי .אולם ,הדבר נודע לאבו עבדאללה אלסורי ,העומד
בראש קבוצת ג'נד אנצאר אללה ,שדחה זאת על הסף בקלטת-שמע ,בה הבהיר את דרך-
הפעולה שלו בפני הציבור.

מפקד חשאי
 .23בראש קבוצות ג'לג'לת עומד מפקד
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מרצועת עזה ,שטאלב סרב לנקוב בשמו או לחשוף את

זהותו .הוא הדגיש ,שהמדובר באיש-מפתח מוכר ,הנתפס בציבור כאיש אמין.בהתאם למתכונת
של הקבוצות הסלפיות הג'האדיות ,מתבססות קבוצות ג'לג'לת על רשת האינטרנט ואתרי
האינטרנט לפרסום פעילויותיה והאידיאולוגיה שלה .אולם ,האתר שלה הופל כמה פעמים.
לפיכך ,היא נאלצה ,באופן זמני ,להסתמך על אתרים ידועים אחרים ,כגון :אלחסבה
ואלפלוג'ה .18בינתיים ,האתר הספציפי שלהם נמצא בבנייה והוא יושק בעתיד הקרוב ביותר.
 .24מערכת היחסים של קבוצות ג'לג'לת עם הפלגים והקבוצות האחרות אינה נראית מורכבת,
אולם ]מצד שני [,אין הוא מתעלה לרמה של פעולה ג'האדית משותפת .טאלב" :מתקיימים
מגעים ,אולם עד כה איננו מקיימים פעילות ג'האדית משותפת .הקשר בינינו נוצר לעיתים
כדי לפתור סכסוכים וליישב חילוקי דעות ,ותו לא" .והוא המשיך" :אנו רואים בפלגים קבוצות
המאמצות את התפיסה של לחימה בכיבוש .שכן ,שיח' אבו קתאדה אלפלסטיני ,19אשר פרסם
פסק-הלכה בנדון ,שבו הוא התיר לשתף עימן פעולה במסגרת הלחימה בכופרים וסילוק גילויי
שחיתות.
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לא נטלנו חלק בקרבות ]שניהלו[ חמאס ופתח
 .25טאלב מכחיש ,שהקבוצות ]קרי :ג'לג'לת[ נטלו חלק בהשתלטות על רצועת עזה כאשר
נתגלעה המחלוקת בין שתי התנועות ,חמאס ופתח .הוא מדגיש ,כי מדובר בסוגיות פוליטיות; בד
בבד ,הוא מאמין שמן ההכרח להילחם בשלטון לשם סילוק גילויי שחיתות דתיים ולא בגלל
סיבות פוליטיות.

 17במקור :אמיר ,כינוי שבו מרבים ארגונים אסלאמיים קיצוניים לכנות את מנהיגם.
 18מוכרים כאתרי פורומים המזוהים עם אלקאעדה.
 19שיח' )כינוי כבוד לאישיות אסלאמית( עמר מחמוד עת'מאן אבו עמר )אבו קתאדה( הינו ירדני ממוצא פלסטיני ,מראשי
האידיאולוגים של הג'האד הסלפי בבריטניה ,תומך באלקאעדה ומטיף בעל השפעה על פעילי הג'האד העולמי ,ששהה
בשנים האחרונות בכלא או במעצר בית .פרטים נוספים ,ראו:
. http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/html/islam_troops.htm
 20דרא' אלמפאסד ,אחד העקרונות של תורת ההלכה ]פקה[ האסלאמית.

 .26קבוצות ג'לג'לת נטלו חלק בהגנה על עזה במהלך המלחמה ]קרי :מבצע עופרת יצוקה[ וישנו
תיעוד מוסרט של מבצעים בהם השתתפו .זאת ,כפועל-יוצא מאמונתן ,שלחימה בכיבוש והגנה
על המוסלמים היא חובה מוסרית והלכתית אסלאמית .מנגד ,לגרסת טאלב" ,לא איתרנו את
'הפיכת עזה לבית-קברות לפולשים' ,שעליה דיברו הפלגים".

מה שארע בעזה אינו ניצחון
] .27טאלב[ הוסיף" :איננו רואים במה שארע בעזה ניצחון ,בפרט לאחר נפילתם של למעלה
מ] 1,500-בני-אדם[ והרס בתים ומתקנים".
 .28טאלב אמר" :לו רצו היהודים להיכנס לעזה ,הם היו עושים זאת ,בפרט שמצאנו כתבי-יד
של צבא הכיבוש מהם עולה ,שהוא תכנן להיכנס לאזורים צפופי-אוכלוסין ,כגון :שיח' רדואן.
אולם ,איננו יודעים מדוע הוא חזר-בו מתכניות אלה .הוא המשיך" :הכיבוש ראה כיעד את כל
ההכנות שעשתה חמאס באופן מדוקדק ,לרבות המנהרות ומשגרי הרקטות הטמונים באדמה".
טאלב מדגיש ,כי קבוצות ג'לג'לת ביקשו מחמאס ,לפני המלחמה על עזה ,לסייע לה
בכמה דברים בגדה המערבית לשם ביצוע פעולה גדולה ]קרי :פיגוע גדול[ בישראל.
אולם ,היא ]חמאס[ סירבה לכך בכל תוקף ,והציעה ]במקום זאת[ מעט סיוע בעזה,
אותו דחו ]קבוצות[ "ג'לג'לת" ,משום שהן הגיעו למסקנה שהוא משרת את האינטרסים שלה
]של חמאס[.

 .29טאלב עודנו מקווה ,שתנועת חמאס תשוב לדרך הג'האד ותנטוש את הזירות הפוליטיות
והחוקתיות ,ושהיא תשלוט עפ"י השריעה במקום ע"י חוקים-מעשי-ידי-אדם.

מפקד מבוקש ]ע"י חמאס[
 .30טאלב חי כבר  4חודשים כמבוקש ע"י מנגנוני הביטחון של חמאס לאחר שהצליח להימלט
מכלא אנצאר בעיר עזה בעזרת כמה ידידים ומקורבים .לרוב הוא מסתובב ברחובות עזה בלי
שאיש מודע לזהותו .לכן הוא סרב להיות מצולם מחשש שזהותו תיחשף .הוא אמר" :אני מבוקש
ע"י חמאס באשמת פיגוע והקמת ארגון וקבוצת טרור קיצונית ופגיעה בביטחון הלאומי.
הייתי כבר עצור במשך כחודש ,אך עלה בידי להימלט מכלא אנצאר 2
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בעזרת אנשים מתוכם,

המושיטים לנו סיוע ומעבירים לנו מידע".
 .31מאז ,טאלב מסרב להסגיר את עצמו ולרוב הוא חוגר סביב מותניו חגורת-נפץ ,באומרו:
"לעולם לא אסגיר עצמי להם ,יהא אשר יהא ,ואנו קוראים לבני-הנוער המוסלמים שלא להסגיר

 21במלחמת לבנון הראשונה הקים צה"ל מתקן מעצר בדרום לבנון בקרבת הכפר אנצאר" .אנצאר  "2הינו כינוי גנאי
לאחד מבתי הכלא של חמאס תוך שימוש בטרמינולוגיה המשווה בין חמאס לישראל.

את עצמם" .הוא הוסיף" :כאשר כמה מאנשינו הועמדו לדין ,בני הנוער ביקשו שמשפטם יתבצע
בהתאם לקוראן ,במקום עפ"י חוקים-מעשי-ידי-אדם ,אולם הם ]חמאס[ דחו זאת .הנני מדגיש
בפניכם ,כי שגזרי-דין המאסר על-תנאי הוטלו על כמה ]מהנ"ל[ ,אך ביצועם יופעל ברגע שהם
יבצעו מעשים אחרים".טאלב מדגיש ,כי מעצרים ושחרורים של ]בני-נוער[ כנ"ל מתבצעים כל
העת ובמהלכם מוחרמים כלי-נשק ותחמושת ,בפרט בעת ניסיונות לשגר רקטות.

יישום השריעה הנו חובה
 .32בנוגע להשקפתם ביחס למציאות בעזה כעת ,אומר טאלב ,שהם חותרים לשפר את מצבה
של האומה ולאכיפת השריעה ,משום שהיא נוסכת תחושת רווחה בכל מוסלמי ,הואיל ו]יש[ בה
צדק ושוויון .הוא הוסיף" :יישום נכון של השריעה בעזה יפתור את הבעיות תוך שמירה על
הג'האד ,משום שסגירת המעברים ו]הטלת[ המצור נעשו לאחר שחמאס חדלה
להילחם ביהודים".

נספח ג'
השיר ג'לג'לת ,שיר אסלאמי פופולארי של
קבוצות ג'האדיות-סלפיות ברחבי העולם
השיר ג'לג'לת הינו שיר אסלאמי שהפך למעין המנון של קבוצות סלפיות וג'האדיסטיות
ברחבי העולם )בין השאר בעיראק ואפגניסטן( ,וברצועת עזה בכלל זה .1תפקידו ללבות
את רוח הקרב של הלוחמים הג'האדיסטים ולהעניק להם הילה וכבוד .השיר מועלה באינטרנט
תכופות בפורומים אסלאמיים ואף ביו טיוב ניתן למצוא אותו במספר גרסאות .2אחד הזמרים
המבצעים את השיר הוא זמר סעודי המכונה אבו עלי.3

הזמר הסעודי אבו עלי אחד ממבצעי השיר ג'לג'לת

.1

4

תרגום השיר האסלאמי "ג'לג'לת" )ההדגשות הן של מרכז המידע למודיעין לטרור(

צעקות בני האדם בעלי הגאווה

הדהדו ]במקור :ג'לג'לת[ בעוצמה באופק

הצעקות הגיחו והשמיעו לעושקים

את מנגינות המוות

אנו באים כמו אלומת-אור בוהקת

אנו מוסלמים ודתנו היא אורח-חיינו

אנו צועדים לעבר דברים נשגבים

ונצית אור ואמונה ברחבי תבל

הו האריות ,השמיעו קול שאגה

כי הנה הגיעה שעתו של הג'האד

הרעימו קולכם ,כי אין צבא מלבד

צבא האמת ,היכול להגלות את המנוולים

כי הכופרים יימחו בחרבות ,שהרי

המוות הנו משאת-נפשם של ברי-הלבב

והמוות דינו כדין תגמולים ,לפיכך

עשה דרכך אל גן-העדן ,ומהמוות אל תירא

אנו לעולם לא נושפל ,בהיותנו

גורי-האריות של הלוחמים המנצחים

באמצעות הג'האד עתיד להתנוסס

דגלו של הניצחון הברור

 1נוסח השיר הערבית. http://songs.roro44.com/320-Ø¬Ù Ø¬Øª.html :
 2ראו למשל.http://www.youtube.com/watch?v=_mf2BJMoW2k , http://www.youtube.com/watch?v=_9DsosBKzAg :
. http://songs.roro44.com/320-Ø¬Ù Ø¬Øª.html3
. http://songs.roro44.com/320-Ø¬Ù Ø¬Øª.html 4

ע"י הדם אנו בונים תהילות ,כי

שדה-הקרב הוא זירת-הפעולה של האריות

מהאויבים לא נירא ,יען כי שמנו

יהבנו על אללה ,והסתמכותנו עליו מוצקה

תפילנו הושתתה על חרבות

והפכה למצודה של יוקרה

ניצחוננו המכריע יושג בשנית

אך ורק אם יהיה כרוך במאבק

בואו ,חוליית גורי האריות

צרו תהילת גיבורים

חושו-נא ,אל תחששו ,שהרי

נחישותכם היא כאש בפניהם של העריצים

 .2הערות:
א .ג'לג'לת הינה המילה הפותחת את השיר ועל שמה נקרא השיר כולו .זהו פועל
בערבית בעבר יחיד נקבה ,המתייחס בשיר זה למילה צעקות )ציחאת( .מאחר ועל-פי כללי
התחביר הערבי פועל הקודם לשם עצם שאינו מציין בני אדם מופיע ביחיד ובנקבה,
התרגום לעברית במקרה זה הנו בריבוי ,קרי :הדהדו.
ב .יש לציין כי המונח הערבי ג'לג'לה )בריבוי :ג'לג'לאת או ג'לאג'ל( מתייחס
לקול ,או צליל או צלצול או רעש מתגלגל בדרגות עוצמה שונות )לרבות שאגה של
אריה( ובהקשרים שונים .מילולית ,המונח מתבסס על השורש )והפועל( ג'לג'ל )דומה
לגלגל בעברית( ,שפירושו :השמיע קול או צליל בצורות שונות ,קול צווחני ,קול או צליל
מוסיקלי משובח )וגם אחר( ,ומכאן ששם-העצם ג'לג'לה פירושו ,בין היתר :הדהוד ,קול
מתגלגל

מצחוק,

קול

חזק

)או

רעם(

המבשר

באופן

ריאלי

)או סמלי( על מלחמה קרובה )תרועות קרב ,צחצוח חרבות ,תופי מלחמה( ,קול של רעש
)מסוגים שונים( ,חרחור או השתנקות ,וכן אפקט קולי חזק מהדהד ומתגלגל ,ששומע
מוסלמי גוסס השרוי על ערש דווי.

נספח ד'
תרגום נוסח כרוז של התארגנות ג'לג'לת
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נאמר בקוראן" :ועוד דבר אשר בו תחשקו :ניצחון מעם אללה והכרעה קרבה ובאה .בשר זאת
למאמינים" ]סורה ) 61אלצף( ,פסוק [13
גילוי דעת ובשורה ]טובה[ לעם המוסלמי העזתי
השבח לאללה ,אשר רומם את עבדו ואת חייליו והביס את המתאגדים נגדו בעצמו .תפילת
אללה וברכתו לשלום על מחמד עבדו ,שליחו ,ידידו ובחירו וכן על בני משפחתו ועל חבריו
הקרובים .ולעצם העניין:
]כל[ העוקב אחרי הבשורה הבאה ]עלינו לטובה[ והמעשה הג'האדי ]פיגוע[ הגדול והצפוי
בקרוב  -ואשר אל נכון יטלטל את האזור ,יתר על כן את העולם כולו  -עוד יאמין ויתחוור
לו ,כי סממני הניצחון הבליחו באופק  -יתר על כן ,הם נראו בעליל ולנגד העיניים ,וייראו לעין
כל העוקב אחריהם והמתעניין בהם .זאת ,לעומת תסמיני התבוסה ,עוגמת הנפש והאובדן של
כל האתיאיסטים הללו ,אשר ניסו להפוך ללעג ולקלס את דברי המפקד ,הגיבור ולוחם מלחמת
הקודש ]במקור :מג'אהד[ ,מחמוד מחמד טאלב ,אבו אלמעתצם ,2ישמרהו אללה וינצרהו.
המעשה הג'האדי הגדול הצפוי יחולל תמורה גדולה ועצומה באזור .הוא יוכיח לכל הקבוצות
הג'האדיות השונות ברצועת עזה ,שהג'האד הוא דרך הפעולה שלהן ,כי ג'לג'לת  -ברצון
אללה ,יתעלה – תתחיל לפעול בקרוב בעוצמה ובשם חדש ועם הנהגה חדשה,
שתתאפיין ב]השכנת[ צדק  -שהוא סימן-ההיכר של ההלכה )שריעה( האסלאמית .דבר זה
יגביר עוד יותר את ]היקף[ התמיכה ]הן של[ כלל הציבור ו]הן של אלה שכבר[ תומכים בה ]=
בג'לג'לת[ .בדרך זו ,אנו נגשים את שאיפותינו ונבשר בשמחה ובששון לאומתנו האסלאמית
ולאחינו המוסלמים בכל רחבי תבל את הבשורה ]המשמחת[ לה המתינו המג'אהדין זמן רב.
בשורה ]זו[ תשמח את המוסלמים ותעלה את חמתו של מחנה הכפירה והבגידה] .כלומר[,
בשורת ההצטרפות של ג'לג'לת בשמה החדש לארגון קאעדת אלג'האד ]שמו הרשמי
של ארגון אלקאעדה מאז  [2001ומתן שבועת אמונים  -הן של ההנהגה והן של הלוחמים-מן-
השורה  -לו ]לאלקאעדה[ ולשיח' המג'אהד והאיש הטוב ,אבו עבדאללה אסאמה בן
לאדן ,ישמרהו אללה.
אנו מתכוונים ברצינות ]למה שאנו אומרים[ ואנו נחושים בדעתנו לבשר על סממני הניצחון
הקרוב .עמידתנו על דעתנו ונחישותנו הם איתנים .המג'אהדין הגיבורים שלנו  -שהם עתה,
השבח לאללה ,הכוח החזק ביותר  -כבר עזבו את רצועת עזה ועושים דרכם לפגישה עם
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בערבית:
הכרוז
נוסח
 . http://www.palvoice.com/forums/showthread.php?t=214713ההדגשות הן של מרכז המידע למודיעין ולטרור.
 2מחמוד מחמד טאלב )אבו אלמעתצם( הוא אותו פעיל בכיר ,שהתראיין לעיתון אלאיאם .הכרוז הוצא ע"י ג'לג'לת ככל
הנראה בתגובה להדים שעורר הראיון עימו.

,

מפקדיהם ועם אנשי-הדת הבכירים המנחים את צעדיהם  -בחו"ל .לאחר מכן יצטרפו
אליהם אחיהם ,מבצעי פיגועי ההתאבדות ]במקור :אשתשהאדיין ,קרי :המקריבים את חייהם
למען אללה במסגרת ג'האד נגד אויבי האסלאם[ והמג'אהדין שלנו ,כשהם מאומנים
ומוכנים ]לביצוע משימותיהם[ .הם עולים על ]לוחמים[ אחרים בניסיון ,באמונה ,באורך-הרוח,
בביטחון בניצחון אללה ובאמונה העמוקה בתבוסת הכופרים ובהקמתה-מחדש של מדינת
האסלאם .זאת ,בנוסף לתמיכה העממית הגוברת והולכת בהם ,לעומת הזעם והתיעוב
העממיים כלפי תנועת חמאס ,ההולכים וגוברים ושהגיעו לשיאם נוכח חתירתה של
התנועה הזו ועניינה להשיג הישגים פוליטיים ,המנוגדים ל]ציווי[ הלכה המוסלמית
)שריעה( ולאסלאם האמיתי.
הו המוסלמים ,אנו קוראים לאחינו המוסלמים ]דגש בקו במקור[:
אנו קוראים לכל מי שניצב בשורות ]קרי :נמנה עם לוחמי[ הבוגדים והכופרים ברצועת עזה – בין
אם הוא ]היה לוחם[ בלשונו ,בכלי-הכתיבה שלו או בנשקו ]תיאורים מקובלים לסוגי ג'האד[,
ועודנו טוען ]את טענת-השווא[ שהוא מוסלמי – לבדוק היטב את עצמו ולהשוות את דבריו ואת
מעשיו עם ]הכתוב[ בספרו של אללה ,יתעלה ]הקוראן[ ועם אורח-החיים ]במקור :סנה[ של
שליחו ,תפילת אללה עליו וברכתו לשלום ,כלומר :האם דברי אללה הם הגוברים או דברי
הבוגדים והכופרים הללו בתנועת חמאס?
]אנו נושאים[ תפילה למג'אהדין שלנו בחו"ל ]ומאחלים להם[ את מלוא ההצלחה למימוש
הבשורה ]המשמחת[.
אללה אכבר ,אללה אכבר ,התהילה לאללה ,לשליחו ולמג'אהדין
קבוצות ג'לג'לת – מדור ההסברה
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