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ע יק ר י ת מ ונת ה מ צ ב
איראן מהווה איום על יציבות המשטר הבחריני מאז קיבלה בחרין את עצמאותה .ביסוד העוינות
האיראנית כלפי בחרין עומד מכלול סיבות שמקורן בגיאופוליטיקה ,בהיסטוריה ובאינטרסים של המשטר
האיראני .עיקר הסיבות הללו הינן מיקומה של בחרין בלב המפרץ הפרסי ,אשר בו חותרת איראן להשיג מעמד
הגמוני; הנוכחות הצבאית האמריקאית בבחרין ,המארחת את הבסיס הימי הגדול ביותר של ארה"ב במפרץ
הפרסי )הצי החמישי(; הדמוגרפיה והפוליטיקה של בחרין )אשר בה משטר מלוכני הנשען על מיעוט סוני השולט
על רוב שיעי( .לכל אלו ניתן להוסיף שאיפות סיפוח היסטוריות של איראן הטוענת כי בחרין הייתה "המחוז
ה "14-שלה ואף מוצאת לכך אסמכתא היסטורית.
כיוון שכך מאז הפלת השאה והקמת המשטר האסלאמי המהפכני באיראן ,מהווה בחרין יעד מועדף לטרור
ולחתרנות של איראן .לאחר שהמשטר החדש החל ליישם את האסטרטגיה של "יצוא" המהפכה נתפסה
בחרין על ידו כאחד היעדים המועדפים .מנגד ,חלק מהאוכלוסייה השיעית בבחרין תמך במהפכה
האסלאמית ובהשראתה הוקמו בה מספר ארגונים שיעים מהפכניים בעלי אוריינטציה איראנית .בשנת ,1981
שנתיים לאחר המהפכה באיראן ,התחולל בבחרין ניסיון הפיכה בהנהגת החזית האסלאמית לשחרור
בחרין ) .(IFLBניסיון ההפיכה סוכל .יותר משבעים פעילים שיעים נשפטו לתקופות מאסר ארוכות ורבים מהם
נמלטו לאיראן ,משם המשיכו בפעילות חתרנית נגד המשטר בבחרין.
מאז כישלון המהפכה ועד היום ניתן להבחין בבחרין בכמה גלים של מחאות אלימות ,שלוו בפיגועים ,אשר
הוכוונו וקיבלו סיוע מאיראן )כסף ,נשק ,אימונים וסיוע תעמולתי( .בעצימות הפעילות האלימה והטרור חלו
בעשרות השנים האחרונות עליות ומורדות ,בעיקר כפועל יוצא של פעילות הסיכול והמנע של כוחות הביטחון
הבחרינים וסיוע שקיבלו מבעלי ברית ערביים ,ובמרכזם סעודיה )משענתה הפוליטית המרכזית של בחרין(.
להלן פירוט גלי המחאות והפעילות הטרוריסטית של האוכלוסייה השיעית בבחרין בשנים האחרונות:
שנות התשעים של המאה העשרים :איראן ניהלה חתרנות אינטנסיבית בבחרין בהנהגת ארגון
חזבאללה בחרין ,הזרוע הצבאית של החזית האסלאמית לשחרור בחרין .שיאה של החתרנות היה
במרץ  1996בבירה מנאמה כאשר בגל מהומות ופיגועים נשרפו בתי מלון ,חנויות ,רכוש ועשרות
אזרחים נהרגו .תחנות רדיו איראניות ליוו את האירועים בקריאות למרי אזרחי .שירותי הביטחון
הבחרינים עצרו  44פעילי חזבאללה בחרין ,שהודו בחקירתם ,כי אומנו ע"י משמרות המהפכה באיראן
וע"י חזבאללה בלבנון.
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העשור הראשון של המאה עשרים ואחת :בעקבות החשיפות הללו התמקדה החתרנות האיראנית
בהענקת סיוע לשורה של ארגונים שיעים בעלי אופי פוליטי .בתקופה זו הוקמו מספר ארגונים,
שהבולט שבהם היה האגודה האסלאמית להסכמה לאומית )או בקיצור ג'מעית אלופאק( .המנהיג
הרוחני של האגודה הינו איתאללה עיסא אחמד קאסם ,איש דת בכיר ,השוהה באיראן ממנה הוא
מנהל את פעילות ההסתה והחתרנות עד היום .ארגונים פוליטיים אלו השתתפו בבחירות לפרלמנט
אולם בהמשך חלקם פורקו או שנציגיהם התפטרו ממשרתם מהפרלמנט.
שנת  :2011במהלך גל המחאות ששטף את העולם הערבי )הטלטלה האזורית המכונה "האביב
הערבי"( פרצו מחאות שיעיות רחבות היקף בבחרין )פברואר  .(2011המפגינים השיעים קראו להפלת
המשטר המלוכני של משפחת ח'ליפה .גל המחאות דוכא ע"י כוחות הביטחון הבחרינים ,בסיוע מדינות
ערביות בעלות בריתה של בחרין .במרץ  2011נקרא כוח המגן של חצי-האי ערב ,כוח ערבי
בדומיננטיות סעודית ,לבוא לעזרת בחרין .הכוח שנכנס לבחרין כלל  1,200חיילים סעודיים 800 ,חיילים
מאיחוד האמירויות וכוחות סמליים מכווית ומקטר .כניסת הכוח לבחרין הייתה אירוע מכונן ,שהשפיע
על היחסים בין הסונים בעולם הערבי בהנהגת סעודיה ,השנים מבין איראן והשיעים.
בין  2011ל:2017-
• כניסת כוח המגן של חצי-האי ערב נתפסה ע"י איראן כאיום אזורי לאינטרסים שלה המחייב
מענה .האיראנים נמנעו מתגובה צבאית וכדרכם העדיפו להגביר את עצימות פעילות
החתרנות והטרור נגד המשטר הבחריני .פעילות זאת בוצעה ע"י הקמת ארגונים-שלוחים
) (Proxiesבקרב האוכלוסייה השיעית בבחרין .הבולט מקרב הארגונים הללו היה פלוגות
אלמח'תאר .ארגוני טרור שיעים נוספים היו פלוגות ההתנגדות העממית ,פלוגות אלאשתאר,
פלוגות ועד אללה ופלוגות ת'אר אללה.
• ארגוני הטרור הללו ביצעו בתקופה זאת מאות פיגועים בבחרין ,רובם באזורים השיעים
שבצפון המדינה ובמזרחה .את הפיגועים ביצעו פעילים שקיבלו סיוע מאיראן ,מחזבאללה
וממיליציות שיעיות עיראקיות שבחסות איראן .דפוסי הפעולה הבולטים היו תקיפת
מחסומים ,תחנות משטרה ,שיירות צבאיות ,ניידות משטרה ,בתי כלא ומתקני תשתית .תקיפות
אלו הגיעו לשיאן במהלך שנת  2017אך הן דעכו עד שפסקו לחלוטין מאז  .2018ביסוד
הפסקת הפעילות עמדה ,להערכתנו ,פעילות סיכול נמרצת של שירותי הביטחון הבחרינים,
שבמהלכה נעצרו מאות פעילים ,נתפסו אמצעי לחימה ,ונחשפו קשרי פעילי הטרור עם איראן.
באפריל  2019נדונו  139פעילים חברי ההתארגנויות הללו ,לתקופות מאסר ממושכות.
 :2020-2018חלה ירידה בעצימות המחאות השיעיות ,שלוותה בהפסקת פעילות ארגוני הטרור.
הסיבה המרכזית לכך הייתה הצלחת שירותי הביטחון הבחרינים לסכל את פעילות ארגוני הטרור נתמכי-
איראן .עם זאת התסיסה בקרב האוכלוסייה השיעית לא פסקה והיא נותרה ביסודה עוינת למשטר
הבחריני ותומכת באיראן ובמדיניותה .ביטויים פומביים לכך ניתן למצוא בהשתתפות האוכלוסייה
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השיעית באירועי "יום ירושלים" אירוע שיזמה אראן ואשר המצוין מדי שנה ,שבהם הונפו סיסמאות
התומכות באיראן ובמדיניותה.
בספטמבר  2020חשפו שירותי הביטחון הבחרינים התארגנות טרור ,שהופעלה ע"י בחרינים
שנמלטו לאיראן וע"י פעילי משמרות המהפכה .פעיל ההתארגנות תכננו לבצע פיגועים נגד אישים
ונגד מתקנים בטחוניים וכלכליים בבחרין כנקמה על הריגת מפקד כוח קדס ,קאסם סלימאני.
ההודעה על החשיפה פורסמה ע"י משרד הפנים הבחריני ב 20-בספטמבר  ,2020מספר ימים לאחר
החתימה על הסכם נרמול היחסים .נראה לנו שהמדובר בהתארגנות שהייתה תחת מעקב שירותי
הביטחון הבחרינים זמן ממושך ,אף כי עיתוי פרסום החשיפה עשוי להיות קשור להסכם נרמול היחסים
עם ישראל )לשם העברת מסר ,כי ענייני הביטחון בבחרין נמצאים "תחת שליטה"(.
ב 15-בספטמבר  2020התקיים בוושינגטון טקס החתימה על הסכם נרמול היחסים הדיפלומטיים והכלכליים
בין ישראל לבין איחוד האמירויות הערביות ובחרין .ההסכם זכה לגינויים חריפים מצד איראן :משמרות
המהפכה פרסמו איום פומבי נגד המשטר הבחריני בו נאמר ,כי "התליין שליט בחרין ממתין לנקמה הקשה
מלוחמי הג'האד של ירושלים ומהעם הבחריני" .ברחבי בחרין התקיימו הפגנות מחאה ) 18-16בספטמבר
 .(2020הארגונים השיעים שבחסות איראן פרסמו גילוי דעת בו נאמר כי הם "כמהים להילחם באויב הציוני
ולהתנגד למדיניות ההתנשאות ]קרי ,מדיניות ארה"ב[ "...פלוגות ועד אללה ,אחד מארגוני הטרור הבחרינים
המופעלים ע"י איראן ,אף הכריזו על הקמת "פלוגת השהידים של ירושלים" שתפעל במסגרת "ההתנגדות
לנוכחות הציונית בבחרין" .מאות אנשי דת בחרינים )להערכתנו כולם או רובם שיעים( ,חתמו על גילוי דעת
לפיו דת האסלאם אוסרת על נורמליזציה.
להערכתנו עלול ההסכם להגביר את המוטיבציה של איראן ושל ארגוני הטרור הבחרינים הפועלים
בחסותה ,לנסות ולהוציא את האיומים הפומביים לפועל כדי לפגוע במשטר הבחריני ולשבש את יישום
ההסכם .לפיכך ,יש לקחת בחשבון כי ההסכם עלול להוות מאיץ למאמץ פיגועים מחודש של איראן ושל
ארגוני הטרור הבחרינים ,לאחר תקופת רגיעה ,שנמשכה כשלוש שנים.

מ ב נה ה ע ב וד ה
עיקרי תמונת המצב.
השיעים בבחרין :נתוני יסוד.
הסיבות לחתרנות האיראנית נגד בחרין.
ראשית ההתארגנות הפוליטית והצבאית של השיעים בבחרין:
האיאתאללה עיסא אחמד קאסם.
מחאות אלימות וניסיון הפיכה בשנות השמונים והתשעים של המאה הקודמת.
הקמת ארגונים שיעים בעלי אופי אזרחי פוליטי ).(2011-2001
המחאה השיעית על רקע הטלטלה האזורית ).(2011
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כניסת כוח המגן של חצי-האי ערב )(2011
הקמת ארגוני טרור שיעים והפעלתם ע"י איראן:
כללי
ארגוני הטרור השיעים המובילים:
• פלוגות אלמח'תאר
• פלוגות ההתנגדות העממית
• פלוגות אלאשתר
• פלוגות ועד אללה
• פלוגות ת'אר אללה
קווי הדמיון בדפוסי הפעולה של ארגוני הטרור השיעים
דוגמאות לפיגועים ,חשיפות וסיכולים בבחרין )בין השנים :(2017- 2011
• חשיפת חוליית טרור שתכננה פיגועי ראווה בהפעלת איראן )נובמבר (2011
• מעורבות איראן וחזבאללה בסדרת פיצוצים במנאמה ).(2012
• חשיפת חוליית טרור ,שתכננה פיצוץ מטענים בגשר פהד המחבר בין בחרין לסעודיה ).(2013
פעילות הסיכול הנמרצת במהלך שנת .2018
"טביעות אצבע" של איראן/וחזבאללה בדפוסי הפעולה של ארגוני הטרור השיעים.
 :2020-2018פסק זמן בפעילות הטרור וירידה בעצימות המחאה של האוכלוסייה השיעית:
• כללי
• אירועי "יום ירושלים העולמי" כבמה להפצת מסרים איראנים בקרב השיעים בבחרין.
ספטמבר  :2020הודעה פומבית על חשיפת התארגנות טרור בבחרין ,שהופעלה ע"י איראן.
נספח :תגובות ראשוניות לנרמול היחסים עם ישראל:
כללי
התגובות בקרב השיעים בבחרין
חזבאללה בלבנון
איראן
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השיעים בבחרין :נתוני יסוד
האסלאם הגיע לבחרין בשנה השמינית להג'רה )שהחלה במאי  629והסתיימה באפריל  .(630בשנה זו
שלח הנביא מחמד שליח לאזור ,שהיה נתון לשליטת הפרסים ,ובעקבות זאת החליט מושל האזור להתאסלם.
מקור האסלאם השיעי בבחרין הוא בקשרים הטובים בין שבט בני עבד אלקיס ,שישב בצפון בחרין של היום,
לבין האמאם עלי אבן אבי-טאלב ,אבי השיעה.
אוכלוסיית בחרין מונה כיום כ 1.7-מיליון תושבים ,למעלה ממחיצתם זרים .בקרב אזרחי בחרין מהווים
השיעים רוב ,אולם בהעדר נתונים אמינים ומעודכנים מספרם נתון למחלוקת .אומדנים שהתפרסמו
במדינות המערב לגבי שיעור השיעים באוכלוסייה הבחרינית נעים בדרך כלל בין כ 55%-לבין כ.70%-
נישואים בין שיעים לבין סונים נדירים והאוכלוסייה השיעית שומרת על זהותה הנפרדת )מנהגים דתיים שונים,
להג דיבור שונה( .רוב השיעים מתגוררים באזורי הפריפריה הכפריים ,רחוק מהערים הגדולות .הם מפוזרים
בכל שטח המדינה ,אולם מהווים רוב מכריע במחוזות הצפון ,המרכז ובעיר הבירה מנאמה.
עם עלייתה לשלטון של משפחת ח'ליפה הסונית במאה ה ,18-נושלו שיעים רבים ,שהיו בעלי אדמות,
מרכושם והפכו לחקלאים .רוב השיעים בבחרין הם במעמד סוציו-אוקונומי נמוך בהרבה מזה של מהמעמד
השליט בני השבטים הסונים בהנהגת משפחת ח'ליפה .רוב המשרות הבכירות במדינה מאוישות על ידי
סונים וקיים אי-שוויון כלכלי וחברתי בין המיעוט הסוני לרוב השיעי )ויקיפדיה הערבית ,ערך "השיעים
בבחרין"; ויקישיעה ,ערך "בחרין"( .השיטה הפוליטית בבחרין מנטרלת את כוחו של הפרלמנט ומבטיחה
לממשלה רוב תמידי באמצעות מינוי אוטומטי של חברי הממשלה ,הלא נבחרת ,לחברי פרלמנט.
השיעים בבחרין סובלים מאפליה שיטתית של השלטון הסוני .מדיניות האפליה מוצאת ביטוייה בריבוי
מעצרים פוליטיים ,שימוש באלימות מצד המשטרה ,הקמת בתי משפט ביטחוניים עבור השיעים ,אפליה
בקבלה ללימודים אקדמאיים ומניעת ציונם של מועדים וחגים שיעים חשובים )ויקישיעה ,ערך "בחרין"; אתר
השיעה ,ללא תאריך; אתר אלח'ליג' אונליין 4 ,בספטמבר  .(2019בחרין דוחה האשמות אלה וטוענת כי היא
פועלת לשמור על ביטחונה הלאומי מפני חתרנות המתבצעת באמצעות ארגוני טרור בקרב השיעים
המופעלים ע"י איראן במגמה להפיל את המשטר המלוכני בבחרין.

ה ס יב ות ל ע וינות ה א יר א נית כ ל פ י ב ח ר ין
בחרין מהווה יעד מועדף לטרור ולחתרנות איראנים 1ולפיכך היא נתפסת על ידי המשטר הסוני המלוכני
כאיום קיומי .יחסי השתיים מתאפיינים במתיחות מתמשכת ,הצפויה להחריף בעקבות נרמול היחסים
הדיפלומטיים והכלכליים עם ישראל )על תגובת איראן לטקס הנרמול בוושינגטון ראו נספח( .סיבת היסוד
לעוינות האיראנית כלפי המשטר המלוכני בבחרין הינה מיקומה של בחרין בלב המפרץ הפרסי ,2מרחב

1ראו מסמך מרכז המידע "בחרין כזירה מועדפת לטרור ולחתרנות מצידה של איראן" 28 ,בפברואר  ;2013מכון המחקר
והייעוץ אדראכ 8 ,בינואר  ;2018אתר רשת אלמעארף 11 ,בפברואר .2019
 2איראן מגלה רגישות רבה לשימוש שנעשה מעת לעת במונח המפרץ הערבי ומדגישה את היותו מפרץ פרסי.
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בעל חשיבות אסטרטגית רבה עבור איראן .לכך ניתן להוסיף את אופייה הפוליטי  -חברתי של בחרין כמדינה
בעלת רוב שיעי המזדהה עם איראן ,הנשלטת ע"י משטר מלוכני בעל אופי סוני ,בן בריתה של סעודיה
המובילה את מחנה יריבותיה של איראן בעולם הערבי.

כווית

איראן

בחרין
ק ט אר
איחוד האמירויות
מימין :בחרין ) .(Google Earthמשמאל :המפרץ הפרסי ).(Google Maps

כפועל יוצא מנתוני היסוד הפוליטיים ,חברתיים ,דתיים/עדתיים וגיאוגרפיים הפכה בחרין ליעד אטרקטיבי
לחתרנות איראנית ,שמטרתה להפיל את השלטון המלוכני ולהפוך את בחרין למדינה שיעית בחסות
איראנית .קונקרטית ,ניתן להצביע על כמה סיבות לניסיונות האיראנים לשנות מן היסוד את המשטר הבחריני
ואת זהותה של בחרין:
חתירת איראן למעמד הגמוני מעצמתי במרחב המפרץ הפרסי :מרחב המפרץ הפרסי נתפס ע"י
איראן כבעל חשיבות אסטרטגית ראשונה במעלה מהבחינה הכלכלית ומהבחינה הביטחונית.
המדיניות האיראנית חותרת להשיג הגמוניה במרחב המפרץ ולדחוק ממנו את רגלי אויביה של איראן
ובמרכזן ארה"ב והמערב כמו גם סעודיה ובעלות בריתה הערביות .הקהילות השיעיות במדינות
המפרץ הפרסי ובפתחת ים סוף ,ובכלל זה בבחרין ,תימן ,דרום עיראק ובמזרח סעודיה  ,נתפסות ע"י
איראן כמנופים להפצת ההשפעה האיראנית במרחב ולקידום האינטרסים האזוריים שלה.
הנוכחות הצבאית האמריקאית :בחרין מארחת על אדמתה את הבסיס הימי הגדול ביותר של
ארה"ב במפרץ )הצי החמישי( .מבסיס זה התבצעה ומתבצעת פעילות צבאית ,שתמכה במאמץ
המלחמתי של ארה"ב בעיראק ובאפגניסטאן ותומכת באבטחת נתיב השיט במפרץ הפרסי .כוח
צבא ארה"ב ,שבבסיס זה ,צפוי לתת מענה לאיום האיראני על מדינות המפרץ ולהוות איום על
אינטרסים כלכליים איראניים חיוניים )מרבית הפעילות המסחרית של איראן ,ובכלל זה ייצוא הנפט
מתבצעת דרך מיצרי הורמוז והמפרץ הפרסי( .מעבר לכך ,בראייתה של איראן עלולה נוכחות זאת
לשמש את ארה"ב והמערב לביצוע מהלכים התקפיים נגדה בבוא העת )כפי ששימשה בעבר
למתקפה נגד משטר צדאם חסין בעיראק(.
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מימין :בסיס הצי החמישי של ארה"ב בבחרין-מבט על ) .(Google Earthמשמאל :בסיס הצי החמישי בבחרין
)אתר כוחות הצי של פיקוד המרכז בצבא ארה"ב 7 ,באוגוסט .(2017

הדמוגרפיה והפוליטיקה של בחרין :בבחרין מצויה קהילה שיעית גדולה המהווה רוב באוכלוסייה.
קהילה זאת נשלטת ע"י משטר מלוכני הנשען על מיעוט מוסלמי סוני .הקהילה השיעית בבחרין ,בדומה
לקהילות השיעיות בלבנון ,עיראק ותימן ,נתפסת ע"י איראן השיעית כזירה טבעית ל"ייצוא"
המהפכה האסלאמית כדי להגיע באמצעותה להשפעה ואולי לשליטה על בחרין .3לפיכך ,מנהלת
איראן בסיוע חזבאללה הלבנוני פעילות חתרנית אינטנסיבית בקרב האוכלוסייה השיעית בבחרין,
הכוללת הפעלת ארגוני טרור מקומיים במטרה להפיל באמצעותם את המשטר המלוכני .בחרין,
מאידך ,רואה עצמה כבעלת זהות ערבית וכחלק ממערך הכוחות הסוני ,שבמרכזו סעודיה העומדת
בראש המחנה הערבי המתנגד לשאיפות ההתפשטות של איראן.

תומכי איראן וחזבאללה בפגנה נגד המשטר של השיעים בבחרין .בקרב המפגינים בולטים הדגלים הצהובים של
חזבאללה הלבנוני .משמאל נראים גם תמונותיהם של ח'מיני וח'אמנהאי )(bahanews.com

 3במזרח סעודיה מצויה גם כן קהילה שיעית .הצלחת החתרנות האיראנית בבחרין עלולה עד מהרה "לזלוג" גם לסעודיה.
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תביעות טריטוריאליות היסטוריות של איראן :איראן טוענת לריבונות על בחרין )"המחוז ה14-
של איראן"( .4ביטוי לכך אפשר לראות בהתבטאויות בכירים איראניים :במחצית פברואר  2009אמר
עלי אכבר נאטק נורי ,יועצו של מנהיג איראן ח'אמנהאי ,כי עד לקבלת עצמאותה בשנת 1971
הייתה בחרין המחוז ה 14-של איראן ,ואף הייתה מיוצגת בפרלמנט האיראני .נורי אף מתח ביקורת
על החלטת השאה ב 1971-לוותר על בחרין .התבטאות זו )שאינה יחידה מסוגה( עוררה בזמנו סערה
רבתי בבחרין וגילויי סולידריות עם בחרין בעולם הערבי .ב ,1979-בחודשים הראשונים שלאחר המהפכה
האסלאמית באיראן ,הכריז איתאללה סיד צאדק רוחני ,מבכירי אנשי הדת באיראן ,כי בחרין הינה
חלק בלתי נפרד מאיראן וכי ניתוקה ממנה היה בלתי חוקי .הוא קרא לתושבי בחרין ושאר הנסיכויות
להתקומם נגד שליטיהם במטרה להקים בה משטר של "צדק ושוויון" .ביולי  2007כתב חסין
שריעתמדרי עורך העיתון כיהאן ,הנחשב מקורב למנהיג ח'אמנהאי ,כי "בחרין היא חלק
מאיראן".

מימין :מפה שהתפרסמה בתקשורת האיראנית בה נראית בחרין )מסומנת בעיגול( כמחוז של איראן )בכיתוב נאמר
כי עד שנות השבעים הייתה בחרין חלק מאדמת איראן והיא הופרדה מאיראן בשל פזיזות וחוסר היכולת ]של
מוחמד רזא שאה[ )משרק ניוז 9 ,בינואר  .(2016משמאל :עלי אכבר נאטק נורי ,יועצו של המנהיג ח'אמנהאי
)אלג'זירה 22 ,בפברואר  .(2009התבטאותו ,כי בחרין הייתה בעבר המחוז ה 14 -של איראן ,עוררה מתיחות ביחסי
איראן-בחרין וסערה בעולם הערבי.

ר א ש ית ה ה ת א ר ג נ ות ה פ ול יט ית וה צ ב א ית ש ל ה ש יע ים ב ב ח ר ין
ה א ית א ל ל ה ע יס א א ח מ ד ק א ס ם

 4איראן טוענת לריבונות על בחרין ומוצאת לכך אסמכתא היסטורית המתייחסת לשנים שבהם הייתה בחרין תחת שלטון
פרס ) .(1602-1783כאשר הכריזה בריטניה בשנת  1968על כוונתה להסיג את כוחותיה מהמפרץ ,חידשה איראן את
תביעתה לריבונות על האי .במשאל עם ,שנערך בחסות האו"ם בשנת  ,1970נדרשו תושבי בחרין להכריע בין עצמאות
לבין סיפוח לאיראן .הם בחרו בעצמאות ובאוגוסט  1971בחרין זכתה בה .מאז חדל השאה ,מחמד רזא פהלוי ,להעלות
את הנושא .לאחר המהפכה האסלאמית טוענת איראן ,מעת לעת ,כי בחרין הינה מחוז ממחוזותיה של איראן.
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איש הדת השיעי הבחריני הבכיר ביותר הוא איתאללה עיסא אחמד קאסם .הוא נולד בשנת  ,1941בן
למשפחת דייגים ולמד הוראה ולימודי דת בעיר הבירה מנאמה .בשנות השישים יצא קאסם ללמוד בנג'ף
שבעיראק והיה בין תלמידיו של מחמד באקר אלצדר )ויקיפדיה הערבית ,ערך "עיסא אחמד קאסם"(.
בשנות השישים והשבעים ,בתקופת לימודיו של קאסם ,החלו להתגבש במכללות ללימודי דת בנג'ף
הרעיונות הראשונים של שיעה מתחדשת ואקטיביסטית .תורה זו ,שמחמד באקר אלצדר היה מגדולי
מנסחיה ,קראה למהפכה חברתית ופוליטית ולביסוס מדינה חדשה שתתבסס על עקרונות האסלאם
ותונהג על ידי חכמי הדת .5באותה תקופה למדו ופעלו בנג'ף אנשי דת רבים ,שבהמשך עתידים יהיו
להצטרף לגרעין המייסדים של חזבאללה בלבנון )כגון סיד מחמד חסין פצ'לאללה ,סיד עבאס אלמוסוי,
שיח' צבחי אלטפילי ושיח' מחמד יזבכ(.6

איתאללה עיסא אחמד קאסם )ערוץ אלמנאר 27 ,ביולי (2016

כאשר חזר האיתאללה קאסם לבחרין בתחילת שנות השבעים ,הוא החל להקים גופים פוליטיים וחברתיים
להגנה על זכויות השיעים במדינה .בין היתר ,ייסד בשנת  1972את אגודת הגברת המודעות האסלאמית,
שהייתה האגודה האסלאמית שיעית הראשונה והגדולה ביותר במדינה )ויקיפדיה הערבית ,ערך "עיסא
אחמד קאסם"; ויקישיעה ,ערך "בחרין"( .ב 20-ביוני  2016שללו השלטונות בבחרין את אזרחותו של עיסא
קאסם משום שלדבריהם הוא השתמש במעמדו כדי "לשרת אינטרסים זרים" )קרי ,אלו של איראן(
)אלג'זירה 21 ,ביוני  20 ,BBC ;2016ביוני  .(2016במאי  2017פורסם פסק דין בעניינו ובעניין שניים נוספים,
שהורשעו באיסוף כספים ללא היתר מהרשויות .הנאשמים הורשעו ונגזרה עליהם שנת מאסר אחת עם עיכוב
ביצוע לשלוש שנים .כמו כן הוחרמו כספים מחשבונות הבנק של קאסם והוטל עליו קנס של  100,000דינאר
)ויקיפדיה הערבית ,ערך "עיסא אחמד קאסם"; ערוץ אלמיאדין 5 ,בינואר .(2017
מאז פרסום פסק הדין )מאי  (2017שהה קאסם למעשה במעצר בית ,כשביתו מכותר על ידי כוחות הביטחון
הבחרינים והוא יוצא ממנו לטיפולים רפואיים בלבד )אתר מרכז אלמקאום לתרבות והסברה ,האתר הרשמי
של קאסם .(2018 – 2017 ,ביולי  2018הוא יצא ללונדון לקבלת טיפול רפואי והשתתף שם בכינוסי האבל
לכבוד העאשוראא' של אותה שנה .בדצמבר  2018הוא נסע לעיראק לביקור בקברי קדושים ומשם עבר
 5שמעון שפירא ,חזבאללה בין איראן ולבנון ,אוניברסיטת תל אביב והקיבוץ המאוחד ,הדפסה רביעית ) ,(2006עמ' 100
– .101
 6שם ,עמ' .114 – 102
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לחיות באופן קבוע בעיר קם באיראן )אתר מרכז אלמקאום לתרבות והסברה ,האתר הרשמי של קאסם,
 .(2020 – 2018בעקבות חתימת הסכם נרמול היחסים בוושינגטון קרא האיתאללה עיסא אחמד קאסם,
השוהה עתה באיראן ,ליום זעם ולתהלוכות מחאה ברחבי בחרין )ראו נספח(.
שיח' ד"ר עבדאללה אלדקאק ,איש דת בחריני ,שימש בעבר כנציגו הרשמי של האיתאללה עיסא
קאסם באיראן )בשנים שבהם האיתאללה שהה בבחרין או במדינות אחרות( .בשנות התשעים של המאה
הקודמת היגר אלדקאק לאיראן .הוא למד לימודי דת בעיר קם ולימודי דת ופילוסופיה בשלוחת אוניברסיטת
טהראן בקם )שהעניקה לו תואר דוקטור לפילוסופיה( .אלדקאק לימד בבתי ספר שונים ושימש מנהיג רוחני
לאגודות דתיות באיראן ובבחרין .באפריל  2017ביטלו שלטונות בחרין את האזרחות שלו ושל אשתו )אתר
אלמנאר( .במהלך שהותו באיראן הוא ייסד את כתב העת לא'ל'את אלבחרין וייעץ בכתיבת ספרים ומחקרים,
במיוחד בכל מה שנוגע להגותו של איתאללה שיח' עיסא אחמד קאסם )אתר נציגות אוניברסיטת
אלמצטפא העולמית בבחרין ,ללא תאריך(.

מ ח א ות א ל ימ ות וניס יון ה פ יכ ה ב ש נות ה ש מ ונים וה ת ש ע ים ש ל ה מ א ה ה ק וד מ ת
השיעים בבחרין תמכו במהפכה האסלאמית באיראן שהתחוללה בשנת  .1979בעקבות המהפכה
ובהשראתה הוקמו בבחרין ארגונים אסלאמיים שיעים בעלי אוריינטציה איראנית :החזית האסלאמית
לשחרור בחרין ) (IFLBבראשות סיד האדי אלמדרסי )ראו פירוט להלן( ,תנועת התאים המהפכניים בראשות
שיח' נאצר אלחדאד ותנועת תומכי השהידים האסלאמית בראשות שיח' ג'מאל עלי אלעצפור ועוד
)ויקישיעה ,ערך "בחרין"(.7
בשנת  ,1981זמן קצר לאחר המהפכה באיראן ,התחולל בבחרין ניסיון הפיכה בראשות החזית
האסלאמית לשחרור בחרין .התארגנות זאת הוקמה ע"י האיאתאללה אלמדרסי ,איש דת עיראקי בכיר,
בן למשפחת אנשי דת שיעים מהעיר כרלבאא' ,שנתמך ע"י איראן והזדהה עם המהפכה האסלאמית
באיראן .אלמדרסי פעל נגד משטר צדאם חסין ,גלה לבחרין  ,שם המשיך לנהל פעילות חתרנות והסתה
נגד המשטר הבחריני )הוא נשא את התואר" :הנציג האישי של האיאתאללה ח'מיני בבחרין"(  .ניסיון ההפיכה
סוכל ויותר משבעים פעילים נשפטו לתקופות מאסר ארוכות .חברי התארגנות רבים גורשו מבחרין או
נמלטו ממנה .אלמדרסי נמלט לאיראן שם המשיך בפעילות חתרנית נגד המשטר בבחרין.
בתחילת בשנות התשעים של המאה הקודמת הקימה החזית האסלאמית לשחרור בחרין זרוע צבאית,
שנקראה חזבאללה בחרין .פעילים צבאיים של הזרוע עברו אימונים באיראן ובלבנון ,שכללו הכנה והפעלה
של מטעני חבלה ושימוש באמצעי לחימה .בשנת  1994נתפסו ע"י שירותי הביטחון בבחרין אמצעי לחימה,
שהוברחו ע"י חזבאללה לבנון לחזבאללה בחרין בדרך הים ,בהכוונת המודיעין האיראני .במהלך מרץ
 1996הצטרף חזבאללה בחרין לגל נרחב של פעולות מרי ומהומות אלימות .שיאו של גל המהומות היה

 7ראו מסמך מרכז המידע " :בחרין כזירה מועדפת לטרור ולחתרנות מצידה של איראן" 28 ,בפברואר 2013
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בבירה מנאמה וכלל שריפת בתי מלון ,חנויות ,מכוניות ,מבנים וציוד .תחנות רדיו איראניות ליוו את
האירועים הללו בקריאה למרי אזרחי.

מימין :מכונית עולה באש במסגרת גל ההצתות במרץ  .(youtube.com) 1996משמאל :הצתות בבירה מנאמה
במהומות שפרצו במרץ (Youtube.com; ejabat.google.com) 1996

במהלך  1996נעצרו ע"י כוחות הביטחון הבחריניים  44פעילי חזבאללה בחרין ,שהואשמו בקשירת קשר
להקמת משטר בבחרין על פי הדגם האיראני .בחקירתם עלה ,כי הם אומנו ע"י משמרות המהפכה
האיראניים במחנות אימונים באיראן ,וע"י חזבאללה הלבנוני במחנות אימונים בלבנון .הם הודו ,כי איראן
עמדה בשנת  1993מאחורי ניסיון הפיכה בבחרין באמצעות חזבאללה בחרין ).(Hewarona.com

אמצעי לחימה ,שנתפסו ברשות העצורים מחזבאללה בחרין ב .1996-בכתבה מובאת הודעתו של אחד מאנשי
חזבאללה בחרין ,כי התאמן במחנות האימונים של חזבאללה בלבנון בחסות איראן )(hewarona.com

הקמת ארגונים שיעים בעלי אופי אזרחי פוליטי )(2011-2001
בעקבות רפורמות פוליטיות בבחרין ,הוקמו החל משנת  2001מספר מפלגות וארגונים שיעיים ,בעלי
אופי פוליטי .עד לסוף שנת  2010התמקדה החתרנות האיראנית בסיוע לארגונים השיעים הפוליטיים .העתקת
הדגש לקבוצות הטרור השיעיות התבצעה מאז הגעת כוח המגן של חצי האי-ערב ,שבדומיננטיות סעודית,
לבחרין )ראו להלן(.
הארגונים השיעים הפוליטיים הבולטים ,שהוקמו בתקופה זאת:
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האגודה האסלאמית להסכמה לאומית )ג'מעית אלופאק אלוטני אלאסלאמי ,להלן :אגודת
אלופאק( הוקמה בנובמבר  .2001מטרתה המוצהרת לפעול לבניית מולדת מודרנית ,שבה יזכו השיעים
לשוויון .בראש האגודה עמד עלי סלמאן וסגנו היה שיח' חסין אלדיהי .המנהיג הרוחני של האגודה
הינו איש הדת הבכיר איתאללה עיסא אחמד קאסם )ויקיפדיה הערבית ,ערך "האגודה האסלאמית
להסכמה לאומית"; ויקיפדיה הערבית ,ערך "עיסא אחמד קאסם"( .אגודת אלופאק השתתפה
לראשונה בבחירות במדינה בשנת  .2006היא זכתה ב 17-מושבים והפכה לסיעה הגדולה ביותר
בפרלמנט .בבחירות  2010זכתה האגודה ב 18-מושבים ,אולם בנובמבר  2011כל צירי הפרלמנט
מטעמה התפטרו ,בניסיון להפעיל לחץ על הממשלה .ב 2016-הוצאה האגודה מחוץ לחוק .שיח' עלי
סלמאן ,שעמד בראש האגודה ,נדון למאסר עולם באשמת ריגול לטובת קטר )שעמה ניתקה בחרין את
היחסים ב .(2017-סגנו ,שיח' אלדיהי ,עבר לפעול מבירות )ככל הנראה בחסות חזבאללה(.
אגודת הפעילות האסלאמית :אגודה פוליטית אסלאמית ,שהוקמה על ידי כמה מחברי החזית
האסלאמית לשחרור בחרין .האגודה נרשמה רשמית בפני רשם העמותות בנובמבר  .2002בשנת 2012
הוציאו הרשויות הבחריניות צו פירוק לאגודה .מזכ"ל האגודה הינו שיח' מחמד עלי מחפוט' ,שנעצר
בשנת  2011ונשפט לעשר שנות מאסר.
אגודת האחווה הלאומית :אגודה פוליטית שהוקמה בשנת  .2002השתייכו אליה אזרחים ממוצא
פרסי .מטרת פעולתה הוגדרה כהגנה על המגוון האתני והתרבותי במדינה .מזכ"ל האגודה היה סיד
מוסא ע'לום אלאנצארי )ויקישיעה ,ערך "בחרין"(.
זרם הנאמנות האסלאמי :מפלגה שהוקמה בשנת  .2009המפלגה קראה להחרמת התהליך הפוליטי
במדינה .בראשה עומד איש הנהגת האופוזיציה השיעית עבד אלוהאב חסין .המפלגה הייתה בעלת
אוריינטציה איראנית מוצהרת והיא דגלה "בדרך שהתווה האמאם אלח'מיני וששומר עליה האמאם
אלח'אמנא'י" )ויקיפדיה הערבית ,ערך "זרם הנאמנות האסלאמי"; אתר זרם הנאמנות האסלאמי,
ללא תאריך(.

המחאה השיעית בבחרין על-רקע הטלטלה האזורית )(2011
כחלק מגל המחאה ששטף את העולם הערבי החל מסוף שנת  ,2010פרצו ב 14-פברואר  2011מחאות
אלימות רחבות היקף בבחרין ,בהן השתתפו בני העדה השיעית .המוחים דרשו חופש ופוליטי ושוויון עבור
אוכלוסיית הרוב השיעית ,דרישה שמשמעותה שינוי המשטר בבחרין .במהלך המחאות נהרגו עשרות
מפגינים .גל המחאות דוכא ע"י כוחות הביטחון הבחרינים בסיוע כוחות צבא ערביים ,בדומיננטיות של
סעודיה ,שנשלחו לבחרין ובהשתתפות מאסיבית של איחוד האמירויות.

כניסת כוח המגן של חצי-האי ערב )(2011
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כדי לדכא את המחאות האלימות שאיימו על המשטר הבחריני ,הזמין המשטר את כוח המגן של חצי האי
ערב 8לסייע לו בדיכוי המחאות ,באמתלה של הגנה על מתקנים אסטרטגיים במדינה .המדובר בכוח צבאי
משותף של מדינות מועצת שיתוף הפעולה במפרץ ,שהוקמה בשנת  ,1982במטרה להגן על ביטחון המדינות
החברות במועצה .ב 14-במרץ  2011נקרא כוח המגן של חצי-האי ערב ע"י ממשלת בחרין לבוא לעזרתה
בדיכוי המהומות שפרצו בשטחה .הייתה זאת הפעם הראשונה שנעשה שימוש בכוח זה למטרות פנימיות.
מפקדו מטלק אלאזימע ,הודיע ,כי משימת הכוח בבחרין הייתה להבטיח את התשתיות האסטרטגיות בבחרין
מפני התערבות של כוחות זרים )קרי ,איראן( .הוא הוסיף כי מטרת הכוח הינה להגן על גבולות בחרין בזמן
שכוחות הביטחון הבחרינים עסוקים בטיפול בבעיות פנים.
ב 15-במרץ  2011נכנס הכוח לבחרין .הכוח כלל  1,200חיילים מסעודיה ו 800-חיילים מאיחוד
האמירויות .כוויית שלחה כוח ימי בלבד ,קטר שלחה כוח שהשתלב בכוח הסעודי ועמאן לא שלחה כלל כוחות
לבחרין )ויקיפדיה הערבית ,ערך "כוח המגן של חצי האי ערב" וערך "התערבות כוח המגן של חצי האי ערב
בבחרין"(.
איראן טענה שמדובר בפלישה זרה לבחרין אך בפועל היא נמנעה מתגובה צבאית .שר החוץ הבחריני
הגיב ואמר שהכוח לא יעזוב את המדינה "עד להסרת הסכנה האיראנית" )ויקיפדיה הערבית ,ערך "כוח המגן
של חצי האי ערב" וערך "התערבות כוח המגן של חצי האי ערב בבחרין"( .כניסת הכוח לבחרין הייתה אירוע
מכונן ,שהחריף את היחסים בין סעודיה והסונים בעולם הערבי לבין איראן והשיעים.

כוח המגן של חצי-האי בעת כניסתו מסעודיה לבחרין דרך גשר המלך פהד ]ב 15-במרץ [2011
)אלריאצ' ,אתר חדשות סעודי 27 ,באפריל .(2011

ה ק מ ת א ר גוני ט ר ור ש יע ים וה פ ע ל ת ם ע "י א יר א ן.
כללי
כניסת כוח המגן של חצי-האי ערב לבחרין נתפסה ע"י איראן כאיום אזורי לאינטרסים שלה המחייב אותה
לתגובה .בפועל נמנעו האיראנים מתגובה צבאית ,אולם הם הקימו מספר ארגוני טרור שיעים בבחרין,
שניהלו פעילות טרור וגרילה נגד המשטר הבחריני )בעיקר בשנים  .(2017-2011בשנים הללו הוקמה

8באנגליתPeninsula Shield Force :
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"ההתנגדות האסלאמית בבחרין" ,מעין מסגרת-על המאגדת את ארגוני הטרור הנתמכים ע"י איראן.
חלק מהארגונים הללו הוכללו ברשימת ארגוני הטרור של ארה"ב ושל מדינות נוספות .בשלושת השנים
האחרונות התמעטה פעילותם להערכתנו ,בעיקר בשל פעילות סיכול מוצלחת של המשטר הבחריני.
מקרב ארגוני הטרור השיעים הבחרינים המופעלים ע"י איראן ,הארגון הבולט הינו פלוגות אלמח'תאר.
ארבעה ארגוני טרור קטנים קטנים יותר הם פלוגות ההתנגדות העממית ,פלוגות אלאשתר ,פלוגות ועד
אללה ופלוגות ת'אר אללה )אתר המיליציה השיעית-עיראקית שיעית אלאבדאל 3 ,בינואר  .(2020בהמשך
יובא סיכום קצר על כל אחד מהארגונים הללו.

דגלי חמשת הארגונים המרכזיים המרכיבים את ההתנגדות האסלאמית של בחרין
)אתר אלאבדאל ,מיליציה שיעית עיראקית שבחסות איראן 3 ,בינואר .(2020

בעקבות המחאה השיעית של שנת  ,2011חבר ארגון האופוזיציה זרם הנאמנות האסלאמי לארגונים
שיעים נוספים והם הקימו במשותף את הקואליציה למען הרפובליקה .קואליציה זו לא הסתפקה ברפורמות
פוליטיות רגילות אלא דרשה הקמת משטר רפובליקני במדינה ,שמשמעותו הפלת המשטר המלוכני.
בהמשך לכך ,באותה שנה עזב מרתצ'א אלסנדי ,בכיר בזרם הנאמנות האסלאמי ,את בחרין לאיראן,
באמתלה של לימודי דת .בעת שהותו באיראן החל מרחצ'א אלסנדי לעסוק בחתרנות תוך קבלת סיוע
איראני )אלאיאם 19 ,במרץ  .(2017נראה כי אלסנדי שהה בעיר קם וסביר להניח ,כי ממנה המשיך לנהל
פעילות חתרנית בבחרין ,שבמרכזה תמיכה בארגוני הטרור הבחרינים.

מרתצ'א אלסנדי במהלך נאום שנשא בעיר קם
)אתר  6 ,Revolutionbahrainבינואר (2017
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א ר ג ו נ י ה ט ר ו ר ה ש י ע י ם ה מ ו ב י ל י ם ,ש ב ח ס ו ת א י ר א ן
פלוגות אלמח'תאר

סמל פלוגות אלמח'תאר .הסמל דומה לסמל משמרות המהפכה האיראנים וחזבאללה ומשולבים בו מפת בחרין
וחלק מפסוק  14בסורת אלתובה )" ,(9הילחמו בהם ,וכך יענישם אללה בידיכם" אתר אלמרג'ע למחקרי תנועות
אסלאמיות של מרכז סימו בפריס 20 ,באוגוסט 2018

מימין :סמל משמרות המהפיכה האירנים ,מעל לרובה המונף מופיע פסוק מהקוראן" :הכינוי כוח לקראתם ככל
שתוכלו" )סורה ] 8אלאנפאל[ ,פסוק  ,(60משמעות פסוק זה קריאה להכנת כוח צבאי לקראת יציאה למלחמה
באויב .משמאל :סמל חזבאללה ,מעל לרובה המונף מופיע משפט מהקוראן" :רק ]אלה הנמנים עם[ עדת אללה
]קרי ,מחמד ותומכיו[ הם המנצחים" )סורה  ,5פסוק .(56

פלוגות אלמח'תאר 9הינן ארגון טרור ,שהוקם ביולי  ,2011בעקבות המחאות השיעיות בבחרין .הארגון נקט
בשיטות של לוחמת גרילה נגד ממשלת בחרין במטרה להפיל את המשטר במדינה .הארגון קיבל סיוע
מאיראן וממיליציות שיעיות עיראקיות הקשורות למשמרות המהפכה .ביולי  2017סווג הארגון כארגון
טרור על ידי בחרין ,סעודיה ,איחוד האמירויות ומצרים ובדצמבר  2017גם על ידי בריטניה.

 9פלוגות אלמח'תאר קרויות על שם אלמח'תאר אלת'קפי ,שהיה מפקד אחת המרידות השיעיות נגד השלטון האומיי
אחרי קרב כרבלאא' )ויקישיעה ,ערך "אלמח'תאר אלת'קפי"(.
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פלוגת אלמח'תאר אימצו לעצמן את התפיסה האיראנית של שלטון חכם ההלכה )ולאית אלפקיה( .מקור
הסמכות הדתי העליון שלהם הינו מנהיג איראן עלי אלח'אמנא'י .בגילוי דעת לרגל יום השנה למות האמאם
אלח'מיני ב 3-ביולי  ,2016נשבע הארגון אמונים לדרכו בהדגישו את "הדבקות בדרך ההתנגדות".
הארגון החל לבצע פיגועים נגד כוחות הביטחון הבחרינים וכוחות מגן חצי האי ערב ביולי  ,2011בדגש על
הפעלת מטעני חבלה .הארגון ביצע כמאתיים פיגועים ,כמות הפיגועים הגדולה ביותר מבין ארגוני הטרור.
במרץ  2014הכריז הארגון על הקמת זרוע מיוחדת ,שתפקידה לפגוע כלכלית במשפחת ח'ליפה .זרוע זו
התמקדה בבצוע פיגועים נגד תשתיות חשמל ותקשורת במדינה .בנוסף לפעילות בשטח ,ביצע הארגון גם
פעילות האקינג )פצחנות( ברשת .ביוני  2017הצליח הארגון לפרוץ לחשבון הטוויטר הרשמי של שר החוץ
הבחריני ולהפיץ בו איומים על המשפחות השולטות בבחרין ובסעודיה.10

פלוגות ההתנגדות העממית

סמל פלוגות ההתנגדות העממית )אלאיאם 25 ,באפריל (2019

פלוגות ההתנגדות העממית הוקם ככל הנראה בשנת  .2012הארגון גייס פעילים ואימן אותם בייצור חומרי
נפץ ובפעילות חתרנית ,מתוך מטרה שישמשו "תאים רדומים" שיופעלו בבוא העת נגד המשטר הבחריני.
פעילי הארגון נשלחו לאימונים בעיראק )להערכתנו אצל המיליציות השיעיות העיראקיות המופעלות ע"י
איראן .(11בשובם לבחרין הם הביאו עמם מטעני חבלה .יתכן כי מוקד הפעילות של ארגון זה הוא האי סתרה
) (Sitraשבצפון בחרין ,אולם לא ניתן לקבוע זאת בוודאות .הארגון נכלל ברשימת הטרור של ממשלת בחרין
מאז מרץ ) 2014דף הפייסבוק "מרכז ההסברה  -המהפכה הבחרינית" 6 ,בנובמבר  ;2012פורטל אלוטן9 ,
ביוני  ;2017אלאיאם 25 ,באפריל .(2019

 10ויקיפדיה הערבית ,ערך "פלוגות אלמח'תאר"; אתר מיליציית אלאבדאל 9 ,במרץ  ;2014חשבון הטוויטר של פלוגות
אלמח'תאר 25 ,באוגוסט ;2016
 11ראו פרסום מרכז המידע מה 12-ביולי  " :2020גדודי חזבאללה :דיוקנה של מיליציה שיעית-עיראקית ,המופעלת ע”י
כוח קדס ,כזרוע מרכזית לקידום האינטרסים האיראנים בעיראק".
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פלוגות אלאשתר

סמלי פלוגות אלאשתר .הסמל מימין דומה לזה של משמרות המהפכה וחזבאללה הלבנוני .שני הסמלים כוללים
חלק מפסוק  7בסורת מחמד )" ,(47אם תושיטו עזרה לאללה ,יושיט גם הוא עזרה לכם"
)אתר פלוגות אלאשתר ,ללא תאריך(.

פלוגות אלאשתר הינן ארגון טרור שיעי בחריני ,שהוקם בשנת  .122013הארגון מקבל סיוע מאיראן
וממליציות שיעיות עיראקיות המופעלות ע"י משמרות המהפכה .לטענת הארגון ,הוא הוקם "במענה
למצווה ההלכתית )השרעית( ,לצאת נגד הרודן וכתגובה לעושק שחווה העם הבחריני מידי סעודיה" .ארגון זה
ביצע כשמונים פיגועים.
הארגון דוגל באידאולוגיה של המהפכה האסלאמית באיראן .מנהיגי הארגון הם אחמד יוסף סרחאן )אבו
מנתט'ר( וג'אסם אחמד עבדאללה )ד'ו אלפקאר( ,שניהם בחרינים שנמלטו מהמדינה ושוהים כנראה
באיראן .ביולי  2017הוא הוכרז כארגון טרור ע"י סעודיה ,מצרים ,האמירויות ובחרין .מחלקת המדינה של
ארה"ב הכריזה עליו כארגון טרור והכניסה שמות פעילים מהארגון לרשימת המבוקשים שלה .גם ממשלת
בריטניה הכריזה עליו כארגון טרור )אתר פלוגות אלאשתר ,ללא תאריך; ויקיפדיה הערבית ,ערך "פלוגות
אלאשתר"; ויקיפדיה הערבית ,ערך "פלוגות אלאשתר" אתר מיליציית אלאבדאל ,ללא תאריך(.

הכרזת ארה"ב על פלוגות אלאשתר כארגון טרור
)חשבון הטוויטר  10 ,State Dept CT Bureauביולי (2018
 12מאלכ אלאשתר הוא אחד המפקדים הבולטים של צבא האמאם עלי אבן אבי-טאלב האב המייסד של השיעה
)ויקישיעה ,ערך "מאלכ אלאשתר"(.
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פלוגות ועד אללה

סמל פלוגות ועד אללה .בסמל מפת בחרין וחלק מפסוק  14בסורת אלתובה )" ,(9הילחמו בהם ,וכך יענישם אללה
בידיכם" )אתר מיליציית אלאבדאל 19 ,ביוני .(2018

פלוגות ועד אללה 13הוקמו ביולי  ,2015לאחר חמש שנים של הכנה "ליום ההגנה על המקומות הקדושים
ועל הכבוד ולכריתת ידי התוקפים" .הארגון נתמך על ידי איראן .מטרתו להפיל את המשטר המלוכני
השולט בבחרין באמצעות ג'האד ו"התנגדות".
הארגון ביצע פיגועים ספורים בלבד .באפריל  2019פרסם הארגון ברשתות החברתיות סרטון אילוסטרציה
המדמה מעקב ותקיפה של משלחת ישראלית ,שהייתה צפויה להגיע לבחרין ,מרגע נחיתתה ,הגעתה
למלון והשתתפות חבריה באירוע במרכז התערוכות והוועידות הבינלאומי בבחרין .הסרטון לווה בכתוביות
בערבית ובעברית והסתיים בכותרת "אזהרה אחרונה" .לטענת איראן בעקבות פרסום הסרטון ביטלה
המשלחת הישראלית את הגעתה למדינה )חשבון פינטרסט של ההסברה הקרבית במיליציית אלאבדאל,
ללא תאריך; אתר מיליציית אלאבדאל 28 ,ביולי  ;2015אתר אלערב 31 ,ביולי  ;2015ערוץ אלעאלם16 ,
באפריל .(2019

תמונות מהסרטון המדמה מעקב אחר המשלחת הישראלית לבחרין ,שפרסמו פלוגות ועד אללה
)ערוץ אלעאלם 16 ,באפריל (2019

 13ועד אללה ,שפירושו המילולי "הבטחת אללה" הוא ביטוי שמופיע בקוראן בהקשרים שונים ,בהם מפורט מה מבטיח
אללה למי שיאמין בו ויפעל למענו ,למשל גמול הולם ביום הדין.
236-20

19
פלוגות ת'אר אללה

מימין :סמל משמרות המהפכה .משמאל :סמל פלוגות ת'אר אללה ,הדומה לסמל משמרות המהפכה וחזבאללה
)העיתון אלשרק אלאוסט 24 ,בנובמבר (2018

פלוגות ת'אר אללה 14הוקמו בשנת  ,2019האחרון מבין הארגונים שהוקמו במסגרת ההתנגדות האסלאמית
של בחרין .עד כה ידוע על פיגוע אחד בלבד שביצע הארגון )אתר מיליציית אלאבדאל ;2019 ,מרכז
ההסברה של המהפכה בבחרין 6 ,בינואר .(2020

ק ווי ה ד מ יון ב ד פ וס י ה פ ע ול ה ש ל א ר ג ו נ י ה ט ר ו ר ה ש י ע י ם
ניתוח עשרות הודעות קבלת אחריות של ארגוני הטרור השיעים בבחרין ,מעלה את המסקנות הבאות:
ניתן להעריך כי אין בין הארגונים הפרדה גיאוגרפית ובדרך כלל אין "התמחות" של ארגון זה או
אחר בסוגי יעדים מסוימים )פרט ליעדי תשתית שנמצאים בתחום "ההתמחות" של פלוגות
אלמח'תאר(.
מרבית הפיגועים התבצעו בצפון המדינה ובמזרחה )באזורים שבהם רוב שיעי(.
דפוס הפעולה הבולט היה תקיפת מחסומים ,תחנות משטרה ,שיירות צבאיות ,ניידות משטרה,
בתי כלא ותשתיות .לצד זה בוצעו ניסיונות חיסול קצינים )כולל קצינים מסעודיה ומאיחוד
האמירויות( וחשיפת סוכנים.
הארגונים השונים הקדישו תשומת לב גם לפעילות תודעתית והם הקפידו על תיעוד של הפיגועים.
סיוע תעמולתי לארגוני הטרור בבחרין ניתן ע"י ארגון חזבאללה בלבנון.

" 14ת'אר אללה" הוא אחד מכינויי האמאם אלחסין ,בנו של עלי אבן אבי-טאלב ,האב המייסד של השיעה .המשמעות
המילולית היא "נקמת דם של אללה" .אחת הפרשנויות היא ,שאללה ינקום את דמו של אלחסין שנשפך בקרב כרבלאא'
)ויקישיעה ,ערך "ת'אר אללה"(.
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מימין :תיעוד רחפן של פריצה לכלא "ג'ו" בדרום-מזרח בחרין ושחרור פעילים כלואים .משמאל :תיעוד פיצוץ
מטען נגד כלי רכב ביטחון באלדראז בצפון-מערב המדינה )אתר מיליציית אלאבדאל,
 23בינואר .(2018

תמיכת חזבאללה במחאות האלימות ובטרור בבחרין .מימין :חסן נצראללה ,מזכ"ל חזבאללה ,בנאום מ 19-במרץ
 ,2012בו פנה אל העם הבחריני וקרא לו להקריב קורבנות ולא לשתוק עד שה"עושק" יוסר מעליו
) .(Youtube.comמשמאל :תיעוד נרחב של המחאה השיעית נגד "המשטר המדכא" בבחרין באתר ערוץ
אלמנאר של חזבאללה ).(Almanar.com.ib

להלן דוגמאות לפיגועים בולטים שביצעו ארגוני הטרור בבחרין במהלך שנת ) 2017מתוך פרסום מחלקת
המדינה של ארה"ב אודות הטרור בבחרין בשנת  19 , 2017בספטמבר :(2018
 29בינואר :הריגת קצין משטרה.
 19ביוני :פעיל טרור נהרג בעת שמטען חבלה התפוצץ בידיו.
 1באוקטובר :קבוצת טרור הקשורה לארגון אלאשתר פוצצה מטען חבלה במחסום של משרד הפנים
הבחריני .חמישה קציני משטרה נפצעו.
 27באוקטובר :פיצוץ מטען באוטוסטרדה ,שכוון נגד אוטובוס של משרד הפנים .קצין משטרה נהרג
ושמונה בני אדם נפצעו.
 10בנובמבר :פיצוץ צינור נפט בעיירה בורי ) .(Buriאנשי ממשל בחרינים האשימו כי הפיצוץ בוצע
ע"י טרוריסטים שהתאמנו באיראן.
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מרבית הפיגועים של הארגונים השונים בוצעו בשנים  .2017-2011בשנת  2017הגיעה הפעילות
הצבאית לשיא כמותי ו"איכותי" .בשנה זו הכריז מרתצ'א אלסנדי ,ממנהיגי זרם הנאמנות האסלאמי ,על
מאבק מזוין" :מהיום והלאה ,זהו עידן חדש .אנחנו בזרם הנאמנות האסלאמי מכריזים שהתחלנו שלב חדש :יד
]מונפת בהפגנות[ בכיכר ויד על ההדק ."...בפועל מאז שנת  2017כמעט שהופסקו הפיגועים.

דוגמאות לפיגועים ,חשיפות וסיכולים בבחרין )בין (2017-2011
חשיפת חוליית טרור שתכננה לבצע פיגועי ראווה בהפעלת איראן )נובמבר (2011
בתחילת נובמבר  2011נחשפה בבחרין חוליית טרור ,שהופעלה ע"י משמרות המהפכה באיראן,
להערכתנו ע"י כוח קדס .החוליה תכננה לבצע פיגועים ביעדים הבאים:
גשר המלך פהד המחבר בין בחרין לסעודיה.
שגרירות סעודיה בבחרין.
משרד הפנים הבחריני.
דובר משרד הפנים הבחריני דאז הגנרל טארק אלחסן מסר ,כי ארבעה מחברי החוליה נעצרו בקטר והוסגרו
לבחרין ב 4-בנובמבר  .2011חבר חמישי בחוליה נעצר בבחרין .על פי הדובר הארבעה ,שנעצרו בקטר ,הגיעו
מסעודיה .בידיהם נתפסו מסמכים ומחשב המכילים מידע בעל אופי בטחוני ופרטים אודות מספר יעדים
חיוניים .כמו כן נמצאו ברשותם דולרים וריאלים איראניים .בחקירתם הודו חברי החוליה ,כי הם יצאו
מבחרין באופן בלתי חוקי והיו בדרכם לאיראן כדי להקים בה ארגון ,שיבצע פעולות טרור בבחרין )סוכנות
הידיעות הצרפתית 12 ,בנובמבר .(2011
התקשורת הסעודית והערבית האשימה את משמרות המהפכה האיראניים ,כי הם הפעילו את חוליית
הטרור .העיתון הסעודי עכאט' ) 14בנובמבר  (2011מסר ,כי חברי החוליה ,שנעצרו הודו ,שאנשי משמרות
המהפכה עמדו מאחורי המזימה לפוצץ את השגרירות הסעודית ואת גשר המלך פהד.

מעורבות איראן וחזבאללה בסדרת פיצוצים במנאמה )(2012
ב 5-בנובמבר  2012התפוצצו במנאמה בירת בחרין חמישה מטעני חבלה מתוצרת בית .שני בני אדם
)ממוצא אסיאתי( נהרגו ואדם נוסף נפצע באורח קשה .כוחות הביטחון של בחרין עצרו ארבעה חשודים
בחשד למעורבות בהטמנת המטענים .המשרד הבחריני לביטחון פנים מסר ,כי המשטרה עורכת מצוד אחד
חשודים נוספים.
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זירת התפוצצות מטעני חבלה במנאמה בירת בחרין ) 5 ,nakshaat.comבנובמבר .(2012

סמירה אבראהים רג'ב ,שרת המדינה לענייני הסברה ,פרסמה הודעה לפיה שיטת הפעולה ,האמצעים שהיו
ברשות מבצעי הפיגועים ,ואופן הכשרתם לקראת ביצוע הפיגוע ,מצביעים על מעורבות חזבאללה
בפיגועים .היא הוסיפה ,כי הקבוצות שעמדו מאחורי הפיגועים הן אותן קבוצות ,שביצעו פיגועים בבחרין
בעשרת החודשים האחרונים .לטענת שלטונות בחרין חמשת המטענים ,שהתפוצצו נשאו סימני היכר של
חזבאללה .סוכנות הידיעות הבחרינית דיווחה ,כי דפוס הפעולה של המפגעים הוכיח ,שהם אומנו מחוץ
לבחרין וכי סימני ההיכר של חזבאללה הינם ברורים לחלוטין )סוכנות הידיעות הבחרינית כמצוטט ע"י
רויטרס 6 ,בנובמבר .(2012

חשיפת חוליית טרור ,שתכננה לפוצץ מטענים בגשר פהד המחבר בין בחרין לסעודיה )(2013
ב 16-בפברואר  2013הודיעו שלטונות בחרין ,כי חשפו חוליית טרור ,שהופעלה ע"י משמרות המהפכה
האיראניים .על פי ההודעה הראשונית של שר הפנים הבחריני ,שיח' ראשד עבדאללה אלח'ליפה ,שמונת
העצורים עברו אימונים בנשק ובשימוש בחומרי נפץ באיראן ,עיראק ולבנון .השר ציין ,כי החוליה קשורה
למספר מקרים של הנחת מטעני חבלה שאירעו לאחרונה ,בין השאר בגשר המלך פהד .החוליה קשורה
גם לשלושה אירועי ירי על שוטרים ,שגרמו לפציעת  75אנשי ביטחון ולמותו של אחד מהם )אלערביה16 ,
בפברואר; אי.פי 17 ,בפברואר .( 2013
טארק חסן אלחסן ,ראש מנגנון הביטחון הכללי בבחרין ,מסר בהקשר לכך ,כי אנשיו הצליחו לנטרל
לאחרונה מטען חבלה ,שמשקלו כשני ק"ג ,סמוך למסגד בקרבת הצד הבחריני של גשר פהד .מדובר
במטען מייצור מקומי ,שכלל חומר נפץ רב עוצמה ,בתוכו הוכנסו מסמרים וחלקי מתכת .לדבריו מטען
שכזה עלול היה למוטט בניין קטן או חלק ממנו" .מקורות ביטחוניים בחרינים" מסרו כי ההרכב הכימי של
המטען זהה לזה שהיה בידי חולייה בחרינית ,שנעצרה בזמנו בקטר בדרכה לאיראן )הערה :מדובר בחולית
טרור שנעצרה בקטר והוסגרה לבחרין ב 4-בנובמבר  .2011גשר פהד היה אחד מיעדיה של חוליה זאת(,
)אלערביה 16 ,בפברואר .(2013

מימין :המטען ,שהתגלה סמוך למסגד בקרבת גשר פהד )אלערביה 16 ,בפברואר  .(2013משמאל :גשר פהד ,יעד
אסטרטגי לטרור האיראני :הגשר מחבר בין בחרין לסעודיה ומהווה נתיב אסטרטגי חשוב בין שתי המדינות
)צילום :ויקיפדיה(.
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טארק אלחסן ,ראש מנגנון הביטחון הכללי בבחרין ,קיים מסיבת עיתונאים ) 19בפברואר  (2013בה פרט את
משימות חוליית הטרור שעל חשיפתה הודיע שר הפנים ,ואת אופן הפעלתה ע"י משמרות המהפכה
האיראניים:15
החוליה תכננה להקים התארגנות צבאית מזוין בשם "צבא האמאם" .פעילי החוליה מסרו
בחקירתם כי הם תכננו לפגוע ביעדים צבאיים ואזרחים כדי לערער את הביטחון והכלכלה של בחרין .בין
היעדים ,שתכננו לפגוע בהם ,היו שדה התעופה ומשרד הפנים של בחרין .כמו כן תכננו אנשי החוליה
לפגוע באישי ציבור בבחרין.
החוליה כללה פעילים מבחרין וממדינות נוספות .סה"כ נעצרו שמונה פעילים מהם חמישה בעלי
אזרחות בחרינית ושלושה נתינים זרים .שלושה מהם נעצרו בעמאן בתאום עם כוחות הביטחון
המקומיים .כוחות הביטחון של בחרין ניהלו מצוד אחר ארבעה פעילים נוספים ,שהצליחו להימלט.
חברי החוליה שנעצרו הודו ,כי גויסו ע"י שני בחרינים המתגוררים בקם ,שבאיראן .מאחורי המבצע
כולו עמד אדם ,שכינויו "אבו נאצר" ,חבר במשמרות המהפכה האיראניים ,אשר הפעיל את חברי
החוליה.
חברי חוליית הטרור התאמנו בשימוש בכלי נשק וחומרי נפץ ,איסוף מידע מודיעיני וצילום אתרים.
האימונים התקיימו באתרים השייכים לחזבאללה העיראקי בכרבלאא' ובבגדאד )הערה :הכוונה
כנראה למליציות השיעיות העיראקיות בעיראק המופעלות ע"י איראן(.
"אבו נאצר" ,האחראי על המבצע מטעם משמרות המהפכה ,העביר לחברי חוליית הטרור סכומי
כסף בסך .80,000$
חברי חוליית הטרור תודרכו לאסוף מידע מודיעיני בבחרין ,כולל צילומי אתרים רגישים ,אזרחיים
וצבאיים .כמו כן הם הונחו להכין מלאי אמצעי לחימה ,אשר יוברחו לבחרין תחת פיקוחו של
המכונה "אבו נאצר" ממשמרות המהפכה.

פעילות סיכול נמרצת במהלך שנת 2018
בעקבות שיא המחאות ופעילות הטרור ביצעו שירותי הביטחון של בחרין במהלך שנת  2018פעילות סיכול
נמרצת בקרב ארגוני הטרור המופעלים ע"י איראן והאופוזיציה השיעית .במסגרת פעילות זאת בוצעו
מעצרים נרחבים שהביאו לחשיפת התארגנויות טרור ,שהוכוונו ע"י איראן.
להלן האירועים העיקריים:
מרץ  :2018כוחות הביטחון של בחרין ביצעו גל מעצרים נרחב במהלכו נעצרו  116בני אדם ונתפסו
אמצעי לחימה רבים .על פי נתונים שפרסם משרד הפנים הבחריני  48עצורים עברו אימונים צבאיים
במחנות משמרות המהפכה האיראנים או בעלי בריתם בלבנון )חזבאללה( ובעיראק )המיליציות

 15המידע על מסיבת העיתונאים של טארק אלחסן מסתמך על דיווח סוכנות הידיעות הבחרינית ) (BNAמה 19-בפברואר
 .2013כהשלמה לדיווח זה השתמשנו גם בדיווח סוכנות הידיעות התורכית אנטוליה ) 20בפבארואר .(2013
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השיעיות( .העצורים השתייכו להתארגנות ,שתכננה לבצע פיגועים נגד מנגנוני ביטחון ונגד סיורים
וניידות של המשטרה .כמו כן הם תכננו לתקוף מתקני נפט )  DWואלערביה ,מרץ .(2018
סוף ספטמבר-תחילת אוקטובר :בוצע גל מעצרים נוסף במהלכו נעצרו חשודים מרחבי בחרין ב25-
בספטמבר  2018פרסם התובע הכללי בבחרין כתבי אישום נגד  169פעילים ,שניסו להקים ארגון
דמוי חזבאללה )חזבאללה בחרין( .איראן מימנה את פעילותם של חלק מהנאשמים .כמה מהם
נסעו לחו"ל כדי לעבור אצל באיראן ואצל בעלות בריתה אימונים בהפעלת נשק ושימוש בחומרי
חבלה ) ,alacrityבשפה האנגלית( 22 ,באוקטובר  16 ,BBC ;2018באפריל  ynet ;2019וסוכנויות
הידיעות 25 ,בספטמבר .(2018

מעצרים בבחרין בשנת ) 2018ערוץ אלעאלם 2 ,באוקטובר ו 1-בדצמבר (2018

 16באפריל  :2019פורסמו פסקי הדין של העצורים .חלק מהפעילים נידונו למאסר עולם ) (69והשאר
לתקופות מאסר של  7-3שנים .אזרחותם הבחרינית נשללה מהם .הם הואשמו בהשתייכות להתארגנות
חזבאללה בחרין ,שהופעלה ע"י איראן .העצורים הואשמו בפיצוץ מטענים ,ניסיונות רצח ,הריסת רכוש
והחזקת נשק וחומרי חבלה ) 16 ,BBCבאפריל .(2019

" ט ב יע ו ת א צ ב ע " ש ל א י ר א ן ו ח ז ב א ל ל ה ב ד פ וס י ה פ ע ול ה ש ל א ר ג ו נ י ה ט ר ו ר ה ש י ע י ם
ארגוני הטרור השיעים הפועלים בבחרין מופעלים ע"י איראן ומסתייעים בחזבאללה הלבנוני .איראן
רואה בהם מכשיר לקידום האינטרסים המקומיים והאזוריים שלה )כפי שהיא מפעילה ארגוני טרור שיעים
בלבנון ,עיראק ותימן( המודל לחיקוי שאותו שואפת איראן לשחזר בקרב בני חסותה השיעים במדינות
השונות הינו חזבאללה הלבנוני ,אשר בראייתה הפך למוקד כוח המאיים על ישראל ונהנה מעוצמה פוליטית
בלבנון.
"טביעות אצבע" של איראן וחזבאללה ניכרות במאפיינים שונים של פעילות ארגוני הטרור השיעים
בבחרין:
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בהודעת קבלת האחריות על ביצוע אחד הפיגועים בשנת  ,2015נכתב ,כי המדובר ב"קריעת קורי
העכביש של הח'ליף הפחדן" )דף הפייסבוק "ההתנגדות האסלאמית בבחרין" 10 ,בספטמבר .(2015
"קורי העכביש" הוא ביטוי בו השתמש לראשונה מזכ"ל חזבאללה ,סיד חסן נצראללה ,בנאומו בבנת
ג'בל בבוקר שלאחר נסיגת צה"ל מלבנון בשנת ) 2000כאשר טען שישראל "חלשה יותר מקורי
עכביש"(.
פרסום "כרזת הקדשה" מזירות לחימה בסוריה מיועדת לפלוגות אלמאח'תאר ,ארגון הטרור
הבחריני המוביל )חשבון הטוויטר של פלוגות אלמח'תאר 4 ,במאי  .(2016כרזה שכזאת פורסמה עבור
פלוגות אלמח'תאר מקברה של סידה זינב שמדרום לדמשק הקדוש לשיעים ,שהארגונים השיעים
ובהם חזבאללה הגנו עליו .פעילי חזבאללה נוהגים להצטלם בצורה דומה מאז תחילת מעורבות הארגון
במלחמה בסוריה ולהפיץ את התמונות ברשתות החברתיות.

מימין" :כרזת הקדשה" לפלוגות אלמח'תאר בקבר סידה זינב הקדוש לשיעים ,שמדרום לדמשק )חשבון הטוויטר
של פלוגות אלמח'תאר 4 ,במאי  .(2016משמאל :פעיל חזבאללה ברכסי ערסאל )גבול סוריה-לבנון( מחזיק כרזה
עם הקדשה לאמו )פייסבוק(

חיקוי דפוסי התעמולה של חזבאללה נגד ישראל .כך למשל פורסמה תמונה של אנשי ביטחון
בחרינים עם צלב כוונת והכיתוב "אתם בטווח הירי שלנו" )חשבון הטוויטר של פלוגות אלמח'תאר,
 30באוגוסט  .(2016דוגמא נוספת ,פרסום צילום לוויין של בסיס הצי החמישי האמריקני בבחרין,
לצד הכיתוב "ההתנגדות האסלאמית בבחרין מוכנה לביצוע פעולות ,אם ירצה אללה" )חשבון הטוויטר
של פלוגות אלאשתר 11 ,בספטמבר .(2020
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מימין :תמונה של אנשי ביטחון בחרינים עם צלב כוונת וכיתוב "אתם בטווח הירי שלנו" )חשבון הטוויטר של פלוגות
אלמח'תאר 30 ,באוגוסט  .(2016משמאל :תמונה שפרסם חזבאללה ובה איום לפגוע במתקני הנפט והגז
הישראליים בים התיכון )אתר "אלמג'ד" 7 ,בפברואר (2018

קידוש ערך השהאדה והאדרת השהידים .דוגמאות לכך :יחס מיוחד ליום מותו של כל שהיד )מכונה
"יום העלייה השמימה" )חשבון הטוויטר של פלוגות אלמח'תאר 1 ,באפריל  ;((2017תליית תמונות
שהידים והקדשת פיגועים לזכרם ולנקמת דמם )חשבון הטוויטר של תנועת הנוער ראס רמאן 27 ,ביולי
 .(2020קידוש ערך השהאדה והאדרת השהידים מהווה ערך מרכזי בפעילות התודעתית של
חזבאללה הלבנוני ושל הפעילות הפוליטית והחברתית של איראן בקרב השיעים בעולם הערבי.

מימין :כרזה לציון יום מותם של שהידים מפלוגות אלמח'תאר )חשבון הטוויטר של פלוגות אלמח'תאר 1 ,באפריל
 .(2017משמאל :פרסום יומי של מוסד השהיד בחזבאללה ,הכולל את תמונות כל השהידים שנהרגו באותו יום
לאורך השנים )חשבון הטוויטר של מוסד השהיד 2 ,באפריל .(2020

סולידריות עם "ציר ההתנגדות" שבהנהגת איראן ,למשל :פרסום גילוי דעת בגנות סעודיה על
"טבח" שערכה בתושבי תימן )חשבון הטוויטר של פלוגות אלמח'תאר 9 ,באוקטובר  ;(2016או למשל,
ביקור נציגי ההתנגדות האסלאמית בבחרין אצל משפחת שהיד עיראקי מהמיליציה השיעית גדודי
האמאם עלי הנתמכת ע"י איראן )חשבון הטוויטר של פלוגות אלמח'תאר 21 ,באוקטובר .(2016
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נציגי פלוגות אלמח'תאר מבקרים אצל משפחת שהיד עיראקי מגדודי האמאם עלי
)חשבון הטוויטר של פלוגות אלמח'תאר 21 ,באוקטובר (2016

פ ס ק ז מ ן ב פ ע יל ות ה ט ר ור ויר יד ה ב ע צ ימ ות ה מ ח א ה ש ל ה א וכ ל וס ייה ה ש יע ית
)(2020-2018
כללי
בשנים  2020-2018חלה הפסקה בפעולות ארגוני הטרור השיעים ,להערכתנו בעיקר כפועל יוצא מצעדי
הסיכול הנמרצים של שירותי הביטחון הבחרינים .נראה כי איראן ושרידי ארגוני הטרור ,נזקקו לתקופה של רה-
ארגון ושיקום תשתיותיהם .גם האוכלוסייה השיעית בבחרין שמרה בתקופה זאת על שקט יחסי ונמנעה מגילויי
מרי פומביים ,הגם שהתסיסה בקרבה נמשכה.
אחת הפלטפורמות לגילויי מחאה פומביים של השיעים בתקופה זאת הינה הרשתות החברתיות .מאז
חדירת האינטרנט לבחרין גבר השימוש בו ע"י מתנגדי המשטר ,בעיקר ע"י בלוגרים ומנהלי פורומים שונים.
ברשתות החברתיות נמתחת ביקורת על המשטר הבחריני בשל קיפוחם המתמשך של השיעים במערכת
הפוליטית והכלכלית ועל תהליך הרפורמות בבחרין המתנהל בעצלתיים .כמו כן מתפרסמים ברשתות
החברתיות ביטויי הזדהות של השיעים בבחרין עם איראן ועם השיעים בעיראק ובלבנון .פעילות זאת
מקבלת גיבוי וסיוע תקשורתי מאיראן ,מחזבאללה הלבנוני ומהמיליציות העיראקיות שבחסות איראן.

אירועי "יום ירושלים העולמי" כבמה להפצת מסרים איראנים בקרב השיעים בבחרין
"יום ירושלים העולמי" )להלן יום ירושלים( הינו אירוע שנתי המונהג ע"י איראן ,מאז ראשית המהפכה
האסלאמית ) .(1979האירוע ,המתקיים ביום שישי האחרון של חודש רמצ'אן ,והוא בא לסמל את התמיכה
בפלסטינים וההתנגדות העזה לארה"ב ,ישראל ,מדינות המערב ובעלות בריתה הערביות של ארה״ב .אירועי
יום ירושלים מתקיימים באיראן ,במדינות ערביות ומוסלמיות ובקרב קהילות מוסלמיות במדינות המערב.
גם הקהילה השיעית בבחרין מקיימת את אירועי יום ירושלים .אלה ומנוצלים להפצת תעמולה איראנית
אינטנסיבית .כך למשל ,בשנת  2007התקיימו הפגנות שאורגנו ע"י מספר ארגונים שיעים .במהלך האירועים
הושמעו קריאות לחיסול מדינת ישראל ,הונפו דגלי חזבאללה ותמונותיו של חסן נצראללה ונמכרו "מוצרי
התנגדות" בדוכנים שהוצבו ברחובות מנאמה )צעיפים ,דגלים ,פוסטרים ,ספרים(.
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ישראל ישות סרטנית
ועליה לחדול להתקיים

הפגנה בבחרין במהלך יום ירושלים .בהפגנה נישאו תמונותיו של חסן נצראללה וכרזות "ישראל ישות סרטנית
ועליה לחדול להתקיים" )המקור :פורום בחרייני בשם (2007 Bh Future

למרות הירידה בעצימות המחאה השיעית בבחרין בשנים האחרונות נמשכו אירועי יום ירושלים ומפגני
התעמולה האיראנית במהלכם .להלן עיקרי האירועים מאז שנת :2017
שנת  :2017ארגונים שיעים פוליטיים )וביניהם אלופאק ואגודת הפעילות האסלאמית( קיימו הפגנות
ותהלוכות במוקדים שונים ברחבי בחרין .המפגינים פרסמו גילוי דעת לפיו "ההתנגדות לכיבוש הציוני
ושחרור ירושלים הם ]אבן[ יסוד לכל הבריתות באזור" .המפגינים שיבחו את עמידת "ציר ההתנגדות"
)קרי ,הציר בהנהגת איראן( נגד כל המזימות והתוכניות של ארה"ב ,ישראל וסעודיה )ערוץ אלעאלם22 ,
ביוני  .(2017המפגינים יצרו לוגו מיוחד לרגל יום ירושלים בו הופיעה תמונתו של ח'מיני )אתר בחרין
אליום 17 ,ביוני .(2017

לוגו יום ירושלים  2017בבחרין .בתמונה נראה האמאם ח'מיני ומתחתיו כיפת הסלע והכיתוב" :בני החורין,
ירושלים אנו באים" )אתר בחרין אליום 17 ,ביוני .(2017
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הפגנות יום ירושלים העולמי בבחרין בשנת ) 2017אתר בחרין אליום 23 ,ביוני (2017

שנת  :2018השיעים בבחרין קיימו הפגנות במוקדים שונים ברחבי המדינה .המפגינים הניפו תמונות
של האמאם ח'מיני ושלטים עליהם סיסמאות הקוראות להפלת משפחת ח'ליפה בבחרין ומשפחת סעוד
בסעודיה )ערוץ אלעאלם 9 ,ביוני  ;2018מנאמה פוסט 8 ,ביוני .(2018

הפגנות יום ירושלים העולמי  2018בבחרין )מנאמה פוסט 8 ,ביוני (2018

שנת  :2019השיעים בבחרין קיימו הפגנות רחבות היקף בעיר הבירה מנאמה ובערים נוספות ברחבי
בחרין .בלטה השתתפות נשים בהפגנות )אתר בחרין אליום 31 ,במאי  .(2019ההפגנות התקיימו תחת
הסיסמא "לא לעסקת המאה" ו"אנחנו ירושלים" )האתר מראת אלבחרין 31 ,במאי .(2019

הפגנות יום ירושלים  2019בבחרין )האתר "מראת אלבחרין" 31 ,במאי (2019
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שנת  :2020השיעים בבחרין ציינו את יום ירושלים תוך הקפדה על כללי הזהירות בשל מגפת
הקורונה .תושבי ערים שונות תלו תמונות של שהידים ושלטים התומכים בפלסטינים )ערוץ אלעאלם23 ,
במאי  .(2020איש הדת השיעי הבכיר האיתאללה עיסא אחמד קאסם ,נשא נאום )ככל הנראה
מאיראן( בו קרא להתנגדות משותפת ,נגד "התוקפנות הישראלית" ,הנורמליזציה ו"עסקת המאה" .הוא
ציין ,כי העם הבחריני מתנער מהכניעה לממשל האמריקני והציוני של המשטר בבחרין .בסוף נאומו
הודה עיסא קאסם "לכל אנשי ההתנגדות וגיבוריה" אשר "פועלים להצלת האומה ,הדת שלה והכבוד
שלה" )ערוץ אלמנאר של חזבאללה בלבנון 20 ,במאי .(2020

אירועי יום ירושלים העולמי  2020בבחרין )ערוץ אלעאלם 23 ,במאי .(2020

ה וד ע ה פ ומ ב ית ע ל ח ש יפ ת ה ת א ר ג נ ות ט ר ור  ,ש ה ופ ע ל ה ע " י א יר א ן
מספר ימים לאחר חתימת הסכם נרמול היחסים עם ישראל הודיע משרד הפנים הבחריני ,כי שירותי הביטחון
הבחרינים הצליחו לחשוף התארגנות טרור ,שכללה  18בני אדם ,מהם תשעה בחרינים שנמלטו לאיראן.
ההתארגנות נתמכה ומומנה ע"י בחרינים שנמלטו לאיראן וע"י פעילי משמרות המהפכה .חברי
ההתארגנות תכננו לבצע פיגועים נגד אישים ומתקנים ביטחוניים וכלכליים בחרין ,כנקמה על הריגת
קאסם סלימאני ,מפקד כח קדס ,בסיכול ממוקד ע"י ארה"ב )העיתון הבחריני אח'באר אלח'ליג'19 ,
בספטמבר  .(2020נראה לנו ,כי המדובר בהתארגנות שהייתה תחת מעקב שירותי הביטחון הבחרינים זמן
ממושך ,אף כי עיתוי הפרסום עשוי להיות קשור להסכם נרמול היחסים עם ישראל.
ב 3-בינואר  2020נהרג קאסם סלימאני ,מפקד כח קדס האיראני ,בסיכול ממוקד שביצעו כלי טיס
אמריקאים .ביום שלמחרת פרסמה "ההתנגדות האסלאמית בבחרין" ,מסגרת-על המאגדת את ארגוני
הטרור השיעים ,גילוי דעת המגנה את הריגת סלימאני ומציין ,כי כל הארגונים חשים חובה להגיב על הריגתו
בנחישות )על "ההתנגדות האסלאמית בבחרין" וארגוני הטרור הפועלים במסגרתה ראו פרק "הפעלת ארגוני
טרור שיעים והפעלתם ע"י איראן"( .בהודעה נאמר ,שהארגונים רואים בארה"ב )"ההתנשאות
האמריקאית"( ובאינטרסים שלה בבחרין מטרה לגיטימית לפיגועי נקמה על מות השהידים )אתר פלוגות
אלאשתר 3 ,בינואר .(2020
ב 20-בספטמבר  2020הודיע משרד הפנים הבחריני על חשיפת ארגון טרור חדש בשם "פלוגות קאסם
סלימאני" .נראה לנו ,כי מדובר בשם פיקטיבי )דרך פעולה מוכרת היטב של התארגנויות הטרור המופעלות
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ע"י איראן( וכי המדובר באחד מארגוני הטרור הוותיקים ,יתכן פלוגות אלאשתר )שהוכרז ע"י ארה"ב
ומדינות נוספות כארגון טרור(.
להלן מידע ראשוני אודות ההתארגנות והפיגועים שתכננה לבצע ,על בסיס הודעת משרד הפנים הבחריני
)אח'באר אלח'ליג' 19 ,בספטמבר :(2020
המדובר ככל הנראה בהתארגנות של פלוגות אלאשתר ,המוגדרות כ"זרוע הצבאית של זרם
הנאמנות האסלאמי" .פעילי ההתארגנות גויסו והתאמנו במחנות בחו"ל ,בין השאר במחנות
חזבאללה בעיראק )הערה :הכוונה להערכתנו לארגון הטרור גדודי חזבאללה הפועל בעיראק בחסות
איראן(.
חברי ההתארגנות נשלחו לבחרין שם אספו מידע על "בסיסים צבאיים זרים ומקומיים" ואחר
"מתקנים ביטחוניים" .במסגרת זאת ,הם עקבו אחר מקומות התכנסות של עובדים באתרים הללו.
הפעילים צילמו מתקנים כלכליים חיוניים ,וביניהם מאגרי נפט ,ושלחו את התמונות לחו"ל .הפעילים
בבחרין קיבלו מבחוץ מטעני חבלה וסכומי כסף לביצוע הפיגועים.
הפיגוע הראשון שאמור היה להתבצע ע"י אחת החוליות היה פגיעה "במבנה ביטחוני" במהלך יום
ספורט שהתקיים בו .הפיגוע סוכל בשל תקלה במטען .יעד נוסף היה המרכז הבינלאומי לתערוכות
בבחרין בעת שהתקיימה בו אחת הוועידות ,אולם גם כאן תקלה במטען מנעה את ביצוע הפיגוע.
הפיגוע השלישי היה לפגוע במשלחת זרה שהגיעה לבחרין לביקור רשמי שאמרו היה להתבצע
ברחוב הראשי )במנאמה( .הפיגוע סוכל ע"י כוחות הביטחון הבחרינים ,שמצאו את המטען .כמו כן
תכננה אותה חוליה לפגוע בסיור משטרתי אך באותו יום לא עבר שום סיור והפעולה בוטלה.
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נס פ ח
ת ג וב ות ר א ש ונ יות ל נ ר מ ול ה יח ס ים ע ם יש ר א ל
כללי
ב 15-בספטמבר  2020התקיים בוושינגטון טקס נרמול היחסים הדיפלומטיים והכלכליים בין ישראל לבין איחוד
האמירויות הערביות ובחרין .מטעמה של בחרין חתם על ההסכם שר החוץ עבד אללטיף אלזיאני .ההסכם זכה
לגינויים מאיראן ,מחזבאללה הלבנוני וממתנגדי המשטר בקרב העדה השיעית בבחרין .להלן תגובות
הראשוניות של השיעים בבחרין ושל איראן וחזבאללה.

מנהיגי המדינות בטקס חתימת ההסכמים בוושינגטון
)חשבון הטוויטר של בנימין נתניהו 15 ,בספטמבר (2020

התגובות בקרב השיעים בבחרין
איתאללה עיסא קאסם ,איש הדת הבחריני הבכיר השוהה באיראן ,קרא ליום זעם ואבל ולתהלוכות
מחאה המוניות בכל רחבי בחרין .התהלוכות וההפגנות התקיימו במהלך  14וה 15-בספטמבר  ,2020בין
השאר בעת קיום טקס החתימה בוושינגטון )חשבון הטוויטר אתר אללא'לא'ה 15 - 14 ,בספטמבר  .(2020ב-
 18-16בספטמבר  2020נמשכו הפגנות המחאה ברחבי בבחרין )חשבון הטוויטר אתר אללא'לא'ה18 – 16 ,
בספטמבר .(2020

הפגנות נגד הנורמליזציה עם ישראל ב 14-בספטמבר  ,2020ערב טקס החתימה בבית הלבן .בין השלטים" :מוות
לישראל"" ,אני בחריני והנורמליזציה של המשטר הבחריני לא מייצגת אותי" ו"אללה לא יסלח למי שמכרו את
פלסטין .הנורמליזציה היא בגידה" )חשבון הטוויטר אתר אללא'לא'ה 14 ,בספטמבר (2020
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ב 15-בספטמבר חתמו  143אנשי דת בחריניים )להערכתנו ,כולם או מרביתם שיעים( על גילוי דעת,
לפיו "דת האסלאם אוסרת על נורמליזציה מכל סוג שהוא עם הישות הציונית העושקת" .בנוסף ,הדגישו
אנשי הדת כי "זכותו של העם הפלסטיני העשוק להשיב את מלוא זכויותיו ואדמותיו" .עד ה18-
בספטמבר ,חתמו על גילוי הדעת  110אנשי דת נוספים ,בסך הכל  253אנשי דת )חשבון הטוויטר אתר
אללא'לא'ה 15 ,בספטמבר .(2020

מפגינים מניפים דגלי פלסטין ושלטים בגנות הנורמליזציה ודורכים על דגל ישראל בהפגנות בבחרין ,במהלך
הטקס בבית הלבן )חשבון הטוויטר "אתר אללא'לא'ה" 15 ,בספטמבר (2020

ב 16-בספטמבר  2020פרסמו ארגוני הטרור השיעים הפועלים במסגרת ההתנגדות האסלאמית
בבחרין גילוי דעת משותף .בגילוי הדעת הם גינו את "הנורמליזציה השקרית עם האויב הישראלי" שלטענתם
"מאפשרת לתא הסרטני הזה בגוף האומה ]קרי ,ישראל[ ,להמשיך להתקיים" .הארגונים הודיעו בגילוי
הדעת ,כי הם "כמהים להילחם באויב הציוני ולהתנגד לכל מדיניות ההתנשאות שרוצים לכפות על עמנו
ואומתנו" .בסוף גילוי הדעת ,הכריז ארגון הטרור השיעי פלוגות ועד אללה ,הנתמך ע"י איראן ,על
הקמת "פלוגת השהידים של ירושלים" ,שתפעל במסגרת ה"התנגדות לנוכחות הציונית בבחרין" )ערוץ
אלכות'ר 16 ,בספטמבר .(2020

כתובות שנישאו ורוססו במהלך ההפגנה נגד הנורמליזציה ב 17 – 16-בספטמבר  .2020בין הכתובות" :ההשפלה
מאתנו והלאה ,הנורמליזציה היא בושה לכם ובגידה"" ,למען ירושלים ,לא לנורמליזציה"" ,הנורמליזציה לא
מייצגת אותנו" ו"הנורמליזציה היא בגידה" )חשבון הטוויטר אתר אללא'לא'ה,
 16-17בספטמבר (2020
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יום ה 18-בספטמבר  2020הוכרז כ"יום שישי של זעם ירושלים" במחאה על ההסכם ,ובמסגרתו נערכו
בבחרין הפגנות ופעולות מחאה.

ההפגנות במסגרת "יום שישי של זעם ירושלים" .משמאל למעלה נראים כוחות הביטחון הבחרינים נערכים לקראת
ההפגנות )חשבון הטוויטר אתר אללא'לא'ה 18 ,בספטמבר (2020

ארגון חזבאללה בלבנון
בתגובה להסכם שנחתם בוושינגטון ,פרסם חזבאללה בלבנון גילוי דעת ,שבו גינה בחריפות "את הצעד
של המשטר השולט בבחרין ,את ההכרה בישות הישראלית ואת שאר צורות הנורמליזציה הצפויות
עמה" .חזבאללה טען בגילוי הדעת כי יחסים בין מדינות המפרץ לישראל התקיימו גם קודם בחשאי ,ועתה הם
הפכו ליחסים גלויים .בנוסף ,חזבאללה כינה את הצעד כ"בגידה אדירה" ו"דקירה כואבת" בעם הפלסטיני
והבהיר כי "התגובה לצעדי בגידה אלה ,שעשו שליטי האמירויות ובחרין ,תבוא מידי העמים הערביים
והאסלאמיים בני החורין ובפרט מהעם הפלסטיני ,פלגי ההתנגדות שלו ושאר תנועות ההתנגדות באזור,
אשר דבקות בזכותו של העם הפלסטיני לשחרר את כל אדמתו ודוחות את כל צורות הנורמליזציה ושיתוף
הפעולה עם הישות העושקת הזאת" )אתר מיליציית אלאבדאל 12 ,בספטמבר .(2020

איראן
איראן גינתה בחריפות את הסכם הנורמליזציה בין ישראל ובחרין ,הציגה אותו כ"בגידה" ואיימה על
בחרין ב"נקמה קשה" .על רקע הסכמי הנורמליזציה בין ישראל לאיחוד האמירויות ולבחרין ,התכנסה
במחצית ספטמבר  2020בטהראן האגודה של "התעוררות האסלאמית" לדיון מקוון מיוחד .יועצו של מנהיג
איראן לעניינים בינלאומיים ,עלי-אכבר ולאיתי ,הדגיש בכינוס את מרכזיותה הדתית של פלסטין עבור
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העולם המוסלמי ,גינה את נרמול היחסים בין חלק ממדינות ערב לישראל והדגיש ,כי "ההתנגדות" היא הדרך
היחידה למימוש השאיפות הפלסטיניות.

מימין :עלי-אכבר ולאיתי בנאום בפני המושב המיוחד של האגודה העולמית של ההתעוררות האסלאמית
תסנים 16 ,בספטמבר  .(2020משמאל :כותרת העיתון האיראני כיהאן ) 14בספטמבר " :(2020כובשי מחוז בחרין
]ביטוי לטענות האיראניות ,כי בחרין היא מחוז איראני[ הכירו בכובשי פלסטין"

משמרות המהפכה האיראניים פרסמו גם הם גילוי דעת בתגובה להסכם הנורמליזציה בו נכתב" :התליין
שליט בחרין ממתין לנקמה הקשה מלוחמי הג'האד של ירושלים ומהעם הבחריני" .לטענת משמרות
המהפכה ,הצעד שעשו שליטי בחרין עומד בסתירה לעקרונות ולרצון העם הבחריני ולא יזכה ללגיטימציה
במדינה .בנוסף ,טענו משמרות המהפכה כי מטרת הנורמליזציה היא "להשפיל את העמים ] [...לשדוד את
עושרם ולספק ביטחון לכובשי פלסטין ולגוזלי ירושלים" .בסיום גילוי הדעת ,צופים משמרות המהפכה ,כי
המהלך ייכשל ,יזרז את השמדת מדינת ישראל ויהפוך את "אנשי הנורמליזציה" למטרה ל"זעם המקודש
ולנקמתה הקשה של האומה האסלאמית ,ובפרט העם הבחריני" )ערוץ אלמיאדין 12 ,בספטמבר .(2020
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