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פרק שישי: אתגר האסלאם הקיצוני — עלייתה 
ונפילתה של הח׳ליפות האסלאמית של דאעש 

וכישלונו של האסלאם הפוליטי והקיצוני בסוריה 

בשל  ובעיקר  גם,  עולמית  לב  לתשומת  דאעש  זכה  הקרב  בשדות  הצבאיים  מהישגיו  לבד 
יחסו הברוטלי ואף הרצחני לשבויים — חיילי הצבא הסורי או העיראקי, לוחמים בקבוצות 
ותושבים  השתלט  שעליהם  בשטחים  שחיו  מיעוטים  עדות  בני  בסוריה,  אחרות  מורדים 
להורג שהופקו,  הוצאות  סרטונים של  זכו  מיוחדת  לתהודה  למרותו.  לסור  סונים שסירבו 
ומאוחר יותר הופצו על־ידי אנשי הארגון ברשתות החברתיות. מעשי הרצח, ובמיוחד אלו 
של עיתונאים מערביים, אך גם יחסו הרצחני של ארגון דאעש לבני המיעוט היזידי שנפלו 
לידיו בהר סינג׳אר על גבול סוריה-עיראק שעליו השתלט הארגון בקיץ 2014, הובילו את 
וושינגטון לצאת למערכה נגד דאעש במאמץ לבלום את התקדמותו של הארגון ואף להביא 

בשלב מאוחר יותר לחיסולו.
הופעתו של דאעש בשדות הקרב בסוריה הייתה ראשיתו של שלב חדש במלחמה במדינה 
זו, ולרגע אף עוררה את הרושם כי בכוחו של הארגון לשטוף את סוריה. אלא שבסיכומו של 
דבר התברר כי הקיצוניות של דאעש הובילה את הח׳ליפות שהקים וקיים על אדמת עיראק 
וסוריה לאבדון, ודומה שעמה ירדה לתהומות גם המהפכה הסורית שאותה הכתים הארגון 
בקיצוניותו וברצחנותו. סופו של הארגון שהוכרע בידי קואליציה רחבה, גם אם הטרוגנית, 

של כוחות בהובלה דו־ראשית של ארצות־הברית ושל רוסיה. 
האמריקנים הקימו קואליציה שהתבססה על צבא עיראק ועל מיליציות שיעיות עיראקיות 
שלחמו לצידו, יחד עם כוחות כורדים בעיראק ובעיקר בסוריה. בידי אלו עלה לדחוק את 
דאעש מן המאחזים שבהם החזיק בעיראק ובצפון מזרחה של סוריה. הרוסים מצידם הנהיגו 
קואליציה שכללה את המשטר הסורי, איראן והמיליציות השיעיות שהביאה אל אדמת סוריה 
וכן את חזבאללה. בידי אלו עלה לדחוק את דאעש ממאחזיו בדרומה ובמרכזה של סוריה אל 

עומק המדבר הסורי, בואכה הגבול העיראקי-סורי ועמק הפרת.
לח׳ליפות שהקים  אם  וספק  כשל,  בהנהגתו  אסלאמית  מדינה  לכונן  דאעש  של  ניסיונו 
ושקרסה ברעש גדול בקיץ 2017 תהיה עוד תקומה. אלא שראוי להטות אוזן לדבריו של 
הרמטכ׳׳ל דאז רא״ל גדי איזנקוט, בריאיון שהעניק בספטמבר 2017: ״מוקדם להספיד את 
להימשך  עתידה  דאעש  מול  ההתמודדות  לארגון.  וברעיון שמעבר  בתופעה  מדובר  דאעש, 
עוד שנים רבות״.1 דברים אלו עמדו לכאורה בסתירה להכרזות הניצחון מוושינגטון, דוגמת 
הודעתו של הנשיא דונלד טראמפ מן 19 בדצמבר 2018: ״אנו ניצחנו. ארצות־הברית הביסה 

יואב זיתון, ״אטילה שומפלבי וגידו רן, מאות רבות של תקיפות — בלי תגובה אחת. זו ההרתעה של   .1

צה״ל״, וויינט, 2 בספטמבר 2017. 
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אלא  מסוריה״.2  כוחותינו  את  להסיג  בכוונתנו  כך  ומשום  האסלאמית׳  המדינה  ׳ארגון  את 
הסורי  במדבר  מובלעות  בכמה  שליטה  ואף  נוכחות  לקיים  הוסיף  דאעש  כי  היא  שעובדה 
וממזרח לנהר הפרת, להתעמת עם כוחותיו של הצבא הסורי וכוחות כורדיים במזרח סוריה 
ונגד  בעיראק,  השיעיות  המיליציות  ושל  העיראקי  הצבא  של  כוחות  נגד  פיגועים  ולבצע 
דאעש  של  הכרעתו  כי  ההערכה  את  לחזק  כדי  היה  זה  בכל  בהם.  שתמכו  סונים  ערבים 
גרילה  ככח  לפעול  יוסיף  כי  גם  להניח  ויש  לוחם,  כגוף  לחיסולו  תביא  לא  הקרב  בשדה 
במרחבים הכפריים ובמעמקי המדבר בסוריה ובעיראק בדומה לשלוחתו של דאעש הפועלת 
מזה שנים בחצי האי סיני )מחוז סיני, וילאית סינאא׳(. יתר על כן, האסון שהמיט הארגון 
על האוכלוסייה, ברובה סונית, במזרח סוריה ובמערבה של עיראק, עתיד להפוך מרחב זה 
למוקד של חוסר יציבות לעוד שנים רבות. בה בעת תוסיף האידיאולוגיה של דאעש להוות 
מקור השראה ועידוד לצעירים מוסלמים בכל רחבי העולם הערבי, באירופה ואף בארצות־

הברית, להוסיף ולבצע פיגועי טרור בשליחותו או בהשראתו.

המהפכה הסורית נצבעת אסלאם

פריצתו של דאעש אל מרכזה של הזירה הסורית בקיץ 2014 הייתה שלב נוסף בתהליך של 
קיצוניות ואף אסלאמיזציה שעברו על המהפכה הסורית. זו הלכה ונצבעה אסלאם — תחילה 
אך  המוסלמים״,  ״האחים  של  מדרשם  מבית  אסלאמיות  תנועות  של  צבען   — ירוק  בצבע 
עצמו  קשר  שחלקן  סלפיות־ג׳האדיות,  תנועות  של  צבען   — שחור  בצבע  גם  יותר  מאוחר 
ותורכיה  מצידן של ערב־הסעודית, קטר  נדיב  ולוגיסטי  כספי  סיוע  ארגון אל־קאעדה.  עם 
מי שיטענו שאפשר  גם  בוודאי  ויהיו  גבית,  רוח  לה  והעניק  זו  מגמה  של ארדואן, העצים 
אותה מלכתחילה. וכך, להבדיל ממסדרונות וחדרי הדיונים במלונות פאר בבירות אירופה, 
שבהם שלטו ביד רמה נציגים של מוסדותיה של האופוזיציה הסורית, רבים מהם אנשי רוח 
סוריים שחיו מזה שנים רבות מחוץ לסוריה, שהתיימרו לייצג את הכוחות המתונים שלא 
לומר הזרם החילוני בקרב מחנה המורדים, הלכו התנועות האסלאמיות וביססו את נוכחותן 
הן  הג׳זירה(,  ואזור  הפרת  )עמק  המדינה  של  במזרחה  הן  המורדים  לידי  שנפלו  בשטחים 
בצפון סוריה )אזורי ָחלָּב ואידליב( ובדרומה )אזור דמשק, וכן אזור דרעא ואף רמת הגולן(. 
האסלאם התברר כדבק מלכד וככוח מניע, ששיחק דווקא לטובת אותן קבוצות מורדים 
אותן.  ולאחד  ללכד  ומצליח  גבית  רוח  להם  מעניק  עצמן מעטה סלפי־ג׳האדי,  על  שעטו 
ססמאות  ואף  ודמוקרטיה,  חירות  בזכות  או  ושוויון  חברתי  צדק  בזכות  שססמאות  דבר 
בעלות גוון ותוכן לאומי או פטריוטי סורי, לא הצליחו לעשות. זאת, הגם שלטווח הארוך 
תומכים  המהפכה  על  להקים  כדי  בה  היה  שהרי  פיפיות,  כחרב  זו  קיצוניות  התבררה 

)לשעבר( ויריבים כאחד.
בתוך המחנה האסלאמי הפכו דאעש וג׳בהת אל־נֻצרה שפרשה ממנו לתנועות מובילות. 
אחת  ליריבות שלכל  השתיים  הפכו   2013 באפריל  התנועות  דרכיהן של שתי  נפרדו  מאז 

אלדד שביט, אודי דקל, ״החלטת ארצות־הברית להסיג כוחותיה מסוריה — משמעויות לישראל״, מבט על, גיליון   .2

1120, המכון למחקרי ביטחון לאומי, 21 בדצמבר 2018.



פרק שישי: אתגר האסלאם הקיצוני — עלייתה ונפילתה של הח׳ליפות האסלאמית של דאעש 
וכישלונו של האסלאם הפוליטי והקיצוני בסוריה

149

דאעש  ובדרומה;  במרכזה  סוריה,  בצפון  הסיוע״  ״חזית   — הסורי  במרחב  משלה  נוכחות 
במזרחה של המדינה. מול שתי קבוצות אלו ניסו ערב־הסעודית, קטר ואף תורכיה, כל אחת 
לחוד ולעיתים יחדיו, לחזק ולאחד קבוצות אסלאמיות שקשרו עצמן אליהן. המפסיד העיקרי 

מתהליך זה היה ״הצבא הסורי החופשי״, שכוחו הלך ונחלש בתוככי המרחב הסורי.
ליטול  בניסיונה  שכשלה  בסוריה,  המוסלמים״  ״האחים  תנועת  הייתה  נוספת  מפסידה 
עמדת הובלה ולהנהיג את המהפכה במדינה. תנועה זו בסוריה הייתה מוגבלת מאז ומתמיד 
הדמוגרפי  המבנה  נוכח  אחרות,  ערביות  במדינות  לאחיותיה  ביחס  ובמטרותיה  בכוחה 
הייחודי של החברה הסורית )בני עדות מיעוטים היוו כ־40 אחוזים מכלל אוכלוסייתה של 
המדינה(, כמו גם העובדה שבקרב החברה העירונית הסונית התקיימה מסורת ואף הורגשה 
מחויבות עמוקה לחילוניות. ״האחים המוסלמים״, שהיו בעבר כוח אסלאמי מוביל בסוריה, 
הדיכוי  בעקבות  במדינה  תמיכה  ובסיסי  נוכחות  בעלת  מאורגנת  כתנועה  מכוחם  איבדו 
המאה  של  ה־80  בשנות  אל־אסד  חאפט׳  של  משטרו  בידי  האסלאמי  המרד  של  האכזרי 
ה־20. בכישלון המרד היה כדי להצביע על אחת מנקודות התורפה של ״האחים המוסלמים״ 
הכפר  באזורי  ופעיליה,  מוסדותיה  התנועה,  של  נוכחות  של  בהיעדרה  הנעוצה  בסוריה, 
העירוני, שבו  המרחב  מן  ברובם  באו  זו  תנועה  ופעיליה של  מנהיגיה  והפריפריה. שהרי 

צמחה התנועה מלכתחילה.
תושבי אזורי הכפר והפריפריה נמנו על קואליציית הכוחות שעמדה בבסיסו של משטר 
נמנעו מלהצטרף. בשנים  זה,  ובשנות ה־80 במהלכו של המרד האסלאמי במשטר  הבעת׳, 
השכילו  ולא  שספגו,  המכה  מן  להתאושש  ״האחים״  הצליחו  לא  המרד  דוכא  מאז  שחלפו 
להצמיח דור חדש של מנהיגים ופעילים. כך למשל לא עלה בידם להתגבר על הפילוג שממנו 
ומה  ובָחלָּב,  בדמשק  היריבים  ואף  המתחרים  מרכזיה  בין  ימיה  מראשית  התנועה  סבלה 
הכפריים  במרחבים  הסונית  האוכלוסייה  בקרב  אחיזתה  את  ולהעצים  לבסס  יותר  שחשוב 
הותירו  בכך  הסורית.  המהפכה   2011 באביב  לפרוץ  עתידה  שבהם  הפריפריה  ובאזורי 
סלפיות־ג׳האדיות, שאחד ממקורות  קבוצות  אותן  בידי  במהירות  חלל שהתמלא  ״האחים״ 
נוכחות  בעבר  נעדר  זה  זרם  האסלאם.  בעולם  הווהאבי  הזרם  דווקא  היה  שלהן  ההשראה 
כלשהי במרחב הסורי, ועתה נתפסו התנועות שצמחו בהשראתו או הלכו בדרכו כאותנטיות, 

ונהנו מתמיכתן הנדיבה של מדינות המפרץ.
קבוצות כאלו צצו כאמור כפטריות אחרי הגשם, והחלו נותנות את הטון בלחימה במדינה. 
של  רחביה  בכל  ובעיירות  בכפרים  מקומי  בסיס  על  שצמחו  בקבוצות  לרוב  היה  מדובר 
סוריה עוד עם פרוץ המהפכה, אך הלכו ונצבעו אסלאם בחלוף השבועות והחודשים, לרוב 
ובעיקר  המדינה  מתוככי  מתנדבים  לגייס  לכידותן,  את  לחזק  רצון  של  פרקטיים  מטעמים 
לגייס תמיכה וסיוע מבחוץ. לימים היו שהאשימו את המשטר הסורי כי נתן ידו למגמה זו 
החנינה  הוזכרה  זה  בהקשר  מתנגדיו.  מחנה  את  להחליש  ובעיקר  ממנה,  להיבנות  בתקווה 
הכללית שעליה הכריז המשטר הסורי ביוני 2011, ובמסגרתה שחרר מכלא ַצידאניא עצורים 
בעל רקע אסלאמי, שנעצרו בגין פעילות של הטפה דתית או פעילות מחאה נגדו. ״אין זה 
חכם להשתמש בג׳האדיסטים כדי לפגוע באופוזיציה, שהרי למדנו על בשרנו עוד בשנות 
ה־80 שג׳האדיסטים אלו הם כמו עקרב שטעות נוראית תהיה להחזיקו בכיסך כקלף מיקוח״, 
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ציין אסד בריאיון. ״ולבד מכך, האם אפשר בכלל להעלות על הדעת שנשיא המדינה יזמין 
מישהו או יבקש ממישהו להרוג אזרחים או יורה למישהו להרוס את המדינה ולסייע לטרור? 

ברור שלא״.3
עוד ב־12 בספטמבר 2012 הכריזו כ־20 קבוצות אסלאמיות ובהם כ־20 אלף לוחמים, 
על הקמתה של ״החזית האסלאמית לשחרור סוריה״ )ג׳בהת תחריר סוריה אל־אסלאמיה(. 
אל־שא׳ם(  )ֻצקור  אל־שא׳ם״  ״ניצי  חטיבת  הייתה  זה  גוף  מאחורי  שעמד  המוביל  הכוח 
ג׳בל  באזור   2011 בספטמבר  עוד  הוקמה  זו  אל־שייח׳.  עיסא  אבו  אחמד  של  בהנהגתו 
״החזית  ואידליב.  ָחלָּב  למחוזות  פעילותה  את  הרחיבה  ומשם  אידליב,  שבמחוז  אל־זאויה 
הלוחמות  הקבוצות  כלל  את  כנפיה  תחת  לאחד  הצליחה  לא  סוריה״  לשחרור  האסלאמית 
במדינה, משום שנתפסה כמזוהה עם תנועת ״האחים המוסלמים״ הסוריים שהוכחו כחלשים 
ובעיקר נעדרי רלוונטיות למלחמה המשתוללת במדינה, ומה שחשוב יותר — לא נמנו מעולם 
הקבוצות  מן  רבות  השתייכו  שאליו  הוהאבי  זה  ואף  הסלפי־ג׳האדי  הזרם  של  חסידיו  על 
אף  אפשר  בריתה,  ובעלות  ערב־הסעודית  של  ההחלטה  מכאן,  בסוריה.  האסלאמיות 
שבברכתה של וושינגטון, לפרקה ולנסות להקים תחתיה גוף חדש בשם ״החזית האסלאמית״ 
שיעדו: ״להוות אלטרנטיבה פוליטית למשטר הסורי ולשמש כוח צבאי שיוכל להתמודד עם 

הצבא הסורי, ובה בעת יהווה משקל נגד לדאעש.4
על הקמתה של ״החזית האסלאמית״ הוכרז ב־22 בנובמבר 2013, בידי שבע קבוצות של 
מורדים בעלות זיקה סלפית שנתמכו בידי ערב־הסעודית וקטר: תנועת ״בני החורין של אל־
ניצי האסלאם״  )ג׳יש אל־אסלאם(; ״חטיבת  שא׳ם״ )אחראר אל־שא׳ם(; ״צבא האסלאם״ 
)ֻצקור אל־אסלאם(; חטיבת ייחוד האל )לואא׳ אל־תוחיד(; ו״חטיבת האמת״ )לואא׳ אל־חק(; 
)אל־ג׳גהה  הכורדית״  האסלאמית  ו״החזית  אל־שא׳ם(;  )אנצאר  אל־שא׳ם״  תומכי  ״גדודי 
של  מקורבה  עלוש,  זהראן  הועמד  החזית  של  הזרוע  בראש  אל־כורדיה(.  אל־אסאלאמיה 
ערב־הסעודית ומנהיגו של ״צבא האסלאם״ שהיווה בעצמו ארגון גג של חמש קבוצות של 
מורדים שפעלו באזור דמשק, וחברו יחדיו לשתף פעולה נגד המשטר עוד בספטמבר 2013. 
עולם  תפיסת  שביטא  מצעה  את  האסלאמית״  ״החזית  פרסמה   2013 נובמבר  בסוף 
אסלאמית קיצונית, ובו נקבע: ״החזית היא גוף פוליטי, מדיני וחברתי אסלאמי, הפועל להפיל 
את משטרו של אסד ולהקים על חורבותיו מדינה אסלאמית. עקרונות החזית מבוססים על 
האסלאם. היא מתנגדת לחילוניות, לדמוקרטיה ולרעיון המדינה האזרחית, בהיותן מנוגדות 
לדת ולהלכה״.5 אלא שגם ״החזית האסלאמית״ התקשתה לתפקד כגוף מלוכד, ועד מהרה 
נמוגה כלא הייתה. לעומת זאת הקבוצות שהיו כלולות בה הוסיפו לתפקד כגורמים עצמאיים, 

נוסח ערבי של הריאיון, סאנא, 22 בנובמבר 2016.  .3

 Aaron Lund, ״Holy Warriors,  ;2012 נובמבר   25  ,11 אל־נוצרה״,  ״׳ג׳בהת  )לונדון(,  אל־חיאת   .4

 A field Guide to Syria׳s Jihadi Groups״, Argument, 15 October 2012; Matthew Barber,
,Syria Comment ,״The Raqqa Story: Rebel Structure, Planning, and Possible War Crimes״ 
 3 April 2013; Aron Lund, ״Struggling to Adapt, the Muslim Brotherhood in a New Syria״,

The Carnegie Papers (Washington D.C.: Carnegie Endowment, May 2013).
ג׳זירה נט, 26 בנובמבר 2013.  .5
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ובעיקר ״צבא האסלאם״ ו״בני החורין של אל־שא׳ם״ תוך שהם מכילים לתוכם את לוחמי 
הקבוצות האחרות.

״צבא האסלאם״ בפיקודו של זהראן עלוש הוקם בספטמבר 2013 על בסיס איחוד של 
כמה עשרות של קבוצות חמושות. ראשיתו ב״פלוגת האסלאם״ )סרית אל־אסלאם( שהוקמה 
)לואא׳ אל־אסלאם(  2012 ל״חטיבת האסלאם״  ביוני  ושהפכה ב־1   ,2011 עוד בספטמבר 
לאחר שכמה פלגים וקבוצות הצטרפו אליו. מעוזיו היו באזור אל־ע׳וטה אל־שרקיה במרחב 
ב־25  אווירית  בתקיפה  הרוסים  בידי  לחיסולו  עד  נחשב,  עלוש  לדמשק.  שממזרח  הכפרי 
בדצמבר 2015 ממזרח לדמשק, כבכיר מפקדי קבוצות המורדים הסלפיות המתונות שאינן 

נמנות על ג׳בהת אל־נֻצרה ועל דאעש.
המהפכה  לפרוץ  בסמוך  הוקמה  אל־שא׳ם״(  )״אחראר  אל־שא׳ם״  של  החורין  ״בני 
לפרוץ  בסמוך  ושוחררו  דמשק,  שבקרבת  ַצידאניא  מכלא  באו  מנהיגיה  מרבית  בסוריה. 
הסוערות  הרוחות  את  להרגיע  במטרה  המשטר  הכריז  שעליה  חנינה  במסגרת  המהפכה 
במדינה. ראשיתה היה באיחוד שורות בין כ־25 קבוצות של מורדים שקמו בעיקר באזור 
השפעתה  בסוריה,  המורדים  בקרב  המובילות  לאחת  הפכה  התנועה  וָחלָּב.  ַחָמאה  אידליב, 
המשטר  מידי  אל־רקה  העיר  בכיבוש  חלק  נטלה  והיא  יותר  מרוחקים  לאזורים  גם  הגיעה 

הסורי במרס 2013. 
בספטמבר 2013 חוסלו מרבית מנהיגיה ובראשם המנהיג והמייסד, חסן עבוד, בפיצוץ 
היא שעמדה  אל־נֻצרה  ג׳בהת  המדינה.  בצפון  אידליב  לעיר  בסמוך  מפגש שקיימו  במהלך 
ככל הנראה מאחורי הפיגוע. את מקומו של עבוד ירש האשם אל־שייח׳ אבו ג׳אבר, שהוחלף 
מאוחר יותר בֻמהניד אל־מצרי שכינויו היה אבו יחיא אל־חמווי. בנובמבר 2016 מונה לשמש 
תפתנאז  העיירה  מן  ערים  מהנדס  עמאר,  אבו  המכונה  אל־עמר,  עלי  הארגון  של  כמפקדו 
שבמחוז אידליב שהשתייך בעבר לתנועת ״האחים המוסלמים״. ״בני החורין של אל־שא׳ם״ 
אידליב,  במחוזות  כאמור  היה  כוחה  ומוקד  לוחמים,  אלפים  לעשרת  קרוב  בשיאה  מנתה 
חֹמץ וַחָמאה. תודות לתמיכה תורכית וסעודית בתנועה, הפכה זו לבעלת משקל סגולי, ואחת 

החשובות מקרב קבוצות המורדים שפעלו בצפון סוריה.
בדצמבר 2016 פרשו מן התנועה 16 פלגים וייסדו ארגון חדש הנושא את השם ״צבא 

השחרור״ )ג׳יש אל־אחראר(, בהנהגתו של האשם אל־שייח׳ אבו ג׳אבר.6 
״ניצי אל־שא׳ם״ )ֻצקור אל־שא׳ם( הוקמה בידי אחמד אל־שייח׳ )אבו עיסא( בספטמבר 
מן  עריקים  על  התבססה  היא  אידליב.  שבמחוז  אל־זאויה  שבג׳בל  סרג׳א  בעיירה   2011
הצבא, ועל כפריים מן האזור שהצטרפו לשורותיה. התנועה השתייכה בתחילת דרכה ל״צבא 
הסורי החופשי״, ואף הכירה בסמכותן של ״המועצה הלאומית״ ולאחריה של ״הקואליציה 
הלאומית״. ואולם, בספטמבר 2013 התנערה מהן ובדצמבר 2013 אף הודיעה על פרישתה 

און־ליין,  אל־מודון   ;Stanford University, Mapping Militant Organizations, Jaysh al-Islam  .6

״קאיד אחראר אל־שא׳ם אל־ג׳דיד מן אל־קאעדה אלי אל־אח׳ואן אל־מוסלימון״, 30 בנובמבר 2016; 

 Stanford University, Mapping Militant Organizations, Ahrar  ;2013 בספטמבר   22 רויטרס, 

ak-Sham.
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מן ״הצבא הסורי החופשי״. בשנים שלאחר מכן נבלעו לוחמי ״ניצי אל־שא׳ם״ כמעט באופן 
מלא בארגון ״בני החורין של אל־שא׳ם״. 

אוַל  ֻמלאזם  בידי  המהפכה  פרוץ  לאחר  חודשים  כמה  בחֹמץ  הוקמו  פארוק״  ״גדודי 
חדל  טלאס  מאל־רסתאן.7  טלאס  למשפחת  בן  טלאס,  אל־רזאק  עבד  סגן(  לדרגת  )מקביל 
בתורכיה  להתגורר  עבר  יותר  ומאוחר  שנה,  אותה  בסוף  זו  קבוצה  של  כמפקדה  מלשמש 
ומשם המשיך לפריז. ״גדודי פארוק״ השתייכו בתחילה לחטיבת ח׳אלד בן אל־וליד, שהייתה 
חלק מן ״הצבא הסורי החופשי״. לקראת סוף 2013 הם התפצלו לכמה קבוצות ובהן ״חטיבת 
אל־ לג׳בהת  מהם  חלק  הצטרפו  לבסוף  אל־פארוק״.  עומר  ו״חטיבת  האסלאמית״  פארוק 

נֻצרה, וחלק אחר לארגון ״בני החורין של אל־שא׳ם״.8
הקבוצות  בתוך  הפעורה  התהום  על  ללמד  כדי  היה  השונות  הקבוצות  כל  בין  בפילוג 
הסלפיות־ג׳האדיות בין אלו שראו עצמם מחויבים לרעיון הכל־אסלאמי והעל־סורי )משרוע 
הטריטוריאלי  למרחב  מחויבים  שנותרו  אלו  אותם  ובין  האסלאמי(  הפרויקט   — אל־אומה 
הסורי )משרוע אל־וטן — הפרויקט של בילאד אל־שא׳ם(. חודשיים לאחר מכן, ב־28 בינואר 
2017, בעקבות נפילתה של ָחלָּב לידי כוחותיו של המשטר הסורי, הכריזו ״צבא השחרור״ 
אל־ ״החזית לשחרור  כינונה של מסגרת ארגונית חדשה —  על  נוספות  חמושים  וקבוצות 
שא׳ם״ המשותפת להם ול״חזית פתח אל־שא׳ם״ )ג׳בהת פתח אל־שא׳ם, לשעבר ג׳בהת אל־
נֻצרה(. גוף זה החל ללחום, שלא במפתיע, דווקא בקבוצות מורדים יריבות, לרוב קבוצות 
מתונות יותר. כך למשל פעלה ״חזית שחרור אל־שא׳ם״ )היא׳ת תחריר אל־שא׳ם( נגד ״צבא 
ארצות־הברית.  עם  פעולה  בשיתוף  על־ידה  שהואשם  אל־מג׳אהידון(  )ג׳יש  המוג׳האידון״ 
כמה חודשים מאוחר יותר כבר פרשו מן החזית לשחרור אל־שא׳ם כמה קבוצות, שהקימו 

את ״ארגון שומרי הדת״ שייחודו היה דבקותו בלא פשרות ובלא עוררין באל־קאעדה.
ההקצנה שחלה בשורות המורדים הדאיגה מאוד גם את מדינות אירופה ואף את הממשל 
בסוריה,  להילחם  הנוהרים  צעירים  אלפי  אף  ואולי  מאות  על  דווח  מאירופה  האמריקני. 
וביבשת אף הובע החשש כי עם סיום הקרבות בסוריה ישובו אלו לארצות מוצאם באירופה, 
כרע  להיתפס  אסד  חדל  משכך,  אסלאמי.  טרור  של  ואף  ומרדנות  תסיסה  של  מוקד  ויהוו 
המוחלט ובאירופה היו מי שהצרו על שמדינות היבשת מיהרו לנער חוצנם מן המשטר הסורי 
יותר הזרם האסלאמי  ובאופן כולל  ולשרוף את הגשרים אל דמשק, שהרי לוחמי הג׳האד 
הסלפי־ג׳האדי ותומכיו, הם האיום ליציבות האזורית ואף לביטחונה של אירופה ולאו דווקא 

אסד ומשטרו.
לוחמי  ובמיוחד  הקיצוני  האסלאם  ולפיהן  קולות  נשמעים  החלו  בארצות־הברית  גם 
סגן ראש  וושינגטון להתמודד.  הג׳האד הפועלים בשמו בסוריה, הם האיום שמולו צריכה 
סוכנות הביון המרכזית של ארצות־הברית מייקל מורל, הכריז עם פרישתו מתפקידו עוד 
באוגוסט 2013, כי סוריה הפכה לאיום הגדול ביותר על ביטחונה של ארצות־הברית שעה 
ששאלת הגרעין האיראני היא לכל היותר מקור לדאגה. בריאיון לעיתון ״וול סטריט ז׳ורנל״ 

ערוץ אל־ג׳זירה, 17 ביוני; 26 ביולי, 9 בספטמבר 2011.  .7

 Aron Lund, ״Islamist Mergers in Syria: Ahrar al-Sham Swallows Suqour al-Sham״,  .8

Carnegie Endowment for International Peace, 23 march 2015.
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הוסיף מורל והסביר כי הסיכון בהתמוטטות המשטר הסורי שמחזיק בנשק כימי, והמעורבות 
של פעילי ארגון אל־קאעדה במלחמת האזרחים המתנהלת בסוריה, עולים על איומי הטרור 
מפקיסטאן ומתימן.9 לאלו הצטרף בישראל גם ראש אמ״ן דאז, אלוף אביב כוכבי, שהכריז 
ב־31 ביולי 2013 עם שובו מביקור עבודה בארצות־הברית, כי: ״סוריה הפכה למוקד עולמי 

של ג׳האד״.10

הופעתו של דאעש

בקיץ 2014 הגיח ״ארגון המדינה האסלאמית בעיראק ובאדמות הסוריות, בלאד אל־שא׳ם״ 
ממעמקיה של עיראק, שבהם פעל עד אז כארגון גרילה שכוחו בפעילות טרור נגד מוסדותיה 
של המדינה העיראקית, נגד צבאה ונגד האוכלוסייה השיעית במדינה. לוחמיו פתחו במתקפה 
ולהניס  למוטט  והצליחו  המדינה,  של  ובמערבה  עיראק  בצפון  העיראקי  הצבא  כוחות  נגד 
צבא זה — צבא מיומן ומאומן היטב שנהנה מעדיפות מספרית והיה מצויד באמצעי לחימה 
חדישים מתוצרת ארצות־הברית. בידי לוחמיו של דאעש עלה להשתלט על חלקים גדולים 
נינוה, דיאלי, אל־אנבאר וצלאח אל־דין, שאוכלוסייתם היא  של המדינה, בעיקר במחוזות 
סונית ברובה. עוד ב־10 ביוני 2014 הם כבשו את העיר אל־מוֻצל, בירת מחוז נינוה והעיר 
פניהם דרומה אל עבר בגדאד, הגם שעצרו מעט  וממנה שמו  בגודלה בעיראק,  השלישית 

צפונה לבירה העיראקית. 
כחודש לאחר מכן פנו לוחמי דאעש צפונה אל שטחו של החבל האוטונומי הכורדי בצפון 
עיראק. הם הצליחו להשתלט על שורה של עיירות מפתח בדרומו של החבל הכורדי, ונראה 
היה כי בכוונתם לנסות והשתלט על בירתו, ארביל.11 במקביל עלה בידיהם לבסס את שלטונם 
במזרח סוריה, החל בערים אבו כמאל ואל־מיאדין שבגבול סוריה-עיראק, עבור דרך דיר 
אל־זור, לכל הפחות בחלקים נרחבים שלה, וכן בעיר אל־רקה שאותה עתיד הארגון להפוך 
ָחלָּב במערב. בכך עלה בידי דאעש לכונן מרחב המשתרע  לבירתו, בואכה מבואותיה של 

ממבואותיה של בגדאד ועד מבואותיה של ָחלָּב.
הישגיו הצבאים של הארגון הכשירו את הקרקע להכרזתו של מנהיג הארגון, אבו בכר 
אל־בע׳דאדי, על כינונה של ח׳ליפות אסלאמית בהנהגתו. ההודעה נמסרה ב־29 ביוני 2014 
של  בליבה  המצוי  באל־מוֻצל,  אל־נורי  במסגד  השישי  יום  תפילת  לאחר  שנשא  בדרשה 
העיר ושהוקם בשנת 1173 בידי נור אל־דין זנגי, אחד משליטיה של השושלת הסלג׳וקית.12 
בדרשה הכריז בע׳דאדי כי בעקבות כינונה של הח׳ליפות יוסרו השמות עיראק ואל־שא׳ם 

.CIA Official Calls Syria Top Threat to U.S. Security, Wall Street Journal, August 6, 2013  .9

הארץ, 1 באוגוסט 2013.  .10

רויטרס, 10, 11 ביוני, 13 ביולי 2014. אל־ג׳זירה, 12 ביוני, 15, 19 ביולי 2014.  .11

 Hannah Strange Islamic State leader Abu Bakr al-Baghdadi addresses Muslims in Mosul,  .12

The Telegraph, 5 July 2014, https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/
iraq/10948480/Islamic-State-leader-Abu-Bakr-al-Baghdadi-addresses-Muslims-in-

Mosul.html.
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משמה של ״המדינה האסלאמית״ )אל־דַולה אל־אסלאמיה(. הוא הוסיף כי סמכות הח׳ליפות 
שכן  הישירה,  שליטתה  תחת  עתה  הנתונים  לשטחים  ומוגבלת  מתוחמת  אינה  האסלאמית 
כל  של  החוקי  השליט  הוא  אבראהים,  הח׳ליפה  ומעתה  אל־בע׳דאדי  בכר  אבו  הח׳ליפה 
המוסלמים בעולם וחלה עליהם החובה להישבע לו אמונים ולציית להוראותיו. בע׳דאדי סיים 
את דבריו בהבטחה כי גם יום כיבושה של רומא בוא יבוא, ביטוי לשאיפות מרחיקות הלכת 

שלו ושל ארגונו.
למרות ההפתעה שבעצם הצלחתו של דאעש לפרוץ משום מקום, וליתר דיוק ממעמקיה 
של עיראק, ולהשתלט על קרוב למחצית שטחה של המדינה הסורית, לא היה דאעש שחקן 
זר בזירה הסורית. הוא פעל בה עוד כשפרצה המהפכה במדינה זו ובינואר 2012 אף הקים 
של  בהנהגתו  אל־שא׳ם(,  לאהאלי  אל־נֻצרה  )ג׳בהת  אל־שא׳ם״  לאנשי  הסיוע  ״חזית  את 
שבין  אלא  בסוריה.  אחיזה  לו  להקנות  שנועדה  מטעמו  כשלוחה  אל־ג׳ולאני,  ֻמחמד  אבו 
ג׳בהת אל־נֻצרה ובין ארגון האם פרצה כזכור מחלוקת, ובאפריל 2013 הכריזה ג׳בהת אל־
נֻצרה על עצמאותה ועל התנערותה מדאעש, הגם שהוסיפה לדבוק בנאמנותה ובמחויבותה 
לאל־קאעדה. ניסיונותיה של הנהגת אל־קאעדה לתווך בין הניצים כשלו ואף עלו בחייו של 
המתווך, אבו ח׳אלד אל־סורי. זה האחרון, שנמנה על מקורביו של ֻאסאמה בן־לאדן ונשלח 
על־ידי יורשו אימן אל־ט׳ואהירי לפייס בין שני הארגונים היריבים, חוסל בפברואר 2014 

ככל הנראה בידי אנשי דאעש.
במאמר שפרסם אודות דאעש ואל־קאעדה, העיר אדם הופמן כי שני הארגונים השתייכו 
לגיטימית  פעולה  דרך  האלים  בג׳האד  הרואה  הסוני  באסלאם  הסלפי־ג׳האדי  לזרם  אמנם 
ואף יחידה ליישום האסלאם הנכון, אולם הם נבדלו באסטרטגיה הכוללת ובתפיסת העולם 
שלהם. מנהיגי אל־קאעדה ראו בהקמתה של הח׳ליפות יעד אוטופי העתיד להתממש בעתיד 
הרחוק, שעה שדאעש פעל לכינונה של ח׳ליפות כאן ועכשיו. בנוסף, אל־קאעדה תפס את 
תוך  אל  מבטו  את  דאעש  הפנה  לעומתו,  להיאבק.  יש  שבו  העיקרי  כאויב  ארצות־הברית 
העולם המוסלמי ומיקד עצמו ביריבים דוגמת השיעים או בני עדות דתיות שמקורם בשיעה 
כמו העלווים והדרוזים. אך לא רק הם היו על הכוונת של דאעש, כאשר גם המתחרים מתוך 
עולם הסונה, דוגמת ״האחים המוסלמים״, ואף ביריבים בזרם הסלפי־ג׳האדי דוגמת ג׳בהת 

אל־נֻצרה, או אפילו ארגון אל־קאעדה עצמו. 
דאעש קבע כי כל מוסלמי שאינו מקבל את האסלאם על־פי פרשנותו — ייחשב לכופר. 
ואפילו  הסורי,  או  העיראקי  הצבא  בחיילי  ועיראק  סוריה  במדבריות  הלחימה  כך  משום 
בארצות־הברית,  המאבק  מן  דאעש  בעיני  בחשיבותם  נפלו  לא  ובתורכיה,  בירדן  המאבק 
באירופה ואפילו בישראל. הבדל משמעותי נוסף בין אל־קאעדה ודאעש היה במאמציו של זה 
האחרון לקדם את הנכחת האסלאם במרחב הציבורי, תוך שימוש באמצעי אכיפה מחמירים 
גופניים  ועונשים  נואפים  גנבים, סקילת  ידי  הֻחדוד: כריתת  עונשי  ובהם  שקבעה השריעה 

אחרים על כל עברה על ההלכה האסלאמית על־פי תפיסתו ופרשנותו של דאעש. 
הארגון קיים לשם כך שתי דרכי פעולה אסלאמיות: דעוה וחיסבה. הדעוה — הטפה אסלאמית 
ופעילות קהילתית שנועדה לקרב מאמינים אל הדת, שעליהן הופקד משרד הדעוה והמסגדים 



פרק שישי: אתגר האסלאם הקיצוני — עלייתה ונפילתה של הח׳ליפות האסלאמית של דאעש 
וכישלונו של האסלאם הפוליטי והקיצוני בסוריה

155

הדת״ שתפקדה  ״משטרת   — חיסבה  האסלאמית.  המדינה  של  ואל־מסאג׳ד(  אל־דעוה  )דיואן 
כמשטרת צניעות, אכפה לבוש צנוע לנשים ונאבקה בשימוש באלכוהול, טבק וסיגריות.13

יהיה אגב מי שיטען שקשריו של ארגון דאעש למרחב הסורי הולכים אחורה אף קודם 
לפרוץ המהפכה הסורית, שהרי למן כינונו עוד ב־2003 נהנה הארגון מתמיכה שבשתיקה 
ובעצימת עיניים מן המשטר בדמשק, שאפשר לארגון לקיים בסיסי אימונים ולוגיסטיקה על 
אדמת סוריה ואף להפוך מדינה זו לנתיב מרכזי לאספקה ולמעבר של מתנדבים לשורותיו 
מתוככי סוריה, מרחבי העולם הערבי והמוסלמי ואף מאירופה. וושינגטון מחתה בחריפות 
שוב ושוב בפני דמשק על שהיא מעלימה עין, ואולי אף מסייעת לפעילותם של ארגון אל־
קאעדה ודומיו נגד הכוחות האמריקניים בעיראק, אבל בכך לא היה כדי להניע את הסורים 

לשים קץ לפעילות זו על אדמתם. 
הפעם היחידה שבה פעלו האמריקנים צבאית על אדמת סוריה הייתה ב־26 באוקטובר 
הכפר  בקרבת  חקלאית  חווה  על  פשטו  ארצות־הברית  צבא  קומנדו של  כוחות  עת   ,2008
מרכזי  פעיל  נהרג  בתקיפה  כמאל.  אבו  באזור  עיראק  עם  הגבול  בקרבת  הנמצא  סוכריה 
ואמצעי  פעילים  של  הברחות  בארגון  שעסק  ע׳אדיה,  אבו  בשם  אל־קאעדה  ארגון  של 
אפשר  סוריים.  אזרחים  שמונה  בתקיפה  נהרגו  אליו  בנוסף  אך  לעיראק,  מסוריה  לחימה 
שהאמריקנים ערכו פעולות חשאיות נוספות על אדמת סוריה, אבל זו הייתה הפעולה היחידה 
שלה נתנו פומבי. הסורים ארגנו בתגובה הפגנה מול בניין השגרירות האמריקנית בדמשק, 

ובנוסף סגרו את שעריו של בית הספר האמריקני שפעל בעיר.14
אסד שב והסביר באותן שנים כי מדובר בהתנגדות לגיטימית לכיבוש האמריקני, שהיא 
תוצאה מתבקשת של ההחלטה האמריקנית לפלוש לעיראק.15 לימים עתיד היה אסד להינחם 
שהרי  בעיראק,  הקיצוני  האסלאמי  הטרור  גורמי  לפעילות  התייחס  שבה  הראש  קלות  על 
לסוריה  שבו  האמריקנים,  נגד  הארגון  של  בשורותיו  ללחום  שהתגייסו  מהסורים  רבים 

והצטרפו אל שורות המהפכה שפרצה בה.

המדינה האסלאמית של דאעש

2014 פעל דאעש להרחיב את מעגל השפעתו  עם השתלטותו על מזרחה של סוריה בקיץ 
ושליטתו, וזאת בארבעה צירי פעולה מרכזיים:

מזרח סוריה — הארגון פעל לבסס את שלטונו בעמק הפרת ואזור הג׳זירה, תוך שהוא  	
נותרו בידי המשטר במזרח המדינה דוגמת הערים  פועל לחסל את המובלעות שעוד 
חלקית.  נוכחות  לקיים  הסורי  המשטר  הוסיף  שבה  אל־זור  ודיר  כמאל  ואבו  טבקה 
החזיקו  שבהם  האזורים  מן  הכורדים  של  רגליהם  את  לדחוק  דאעש  ניסה  במקביל 

במזרח סוריה ובצפונה, סביב לערים חסכה וקמישלי.

אדם הופמן, 7 במרס 2017, מגזין המזרח הקרוב.  .13

אל־ג׳זירה, 26, 27, 29 באוקטובר 2008.  .14

 Eyal Zisser, Commanding Syria, Bashar al-Asad׳s in Power (London: I. B. Tauris Academic  .15

Press, 2006), pp. 123-125.



פרק שישי

156

הארגון  	 לוחמי  ניסו   2015 באביב  גם  יותר  ומאוחר   2014 בקיץ  עוד   — סוריה  צפון 
לפרוץ לעבר ָחלָּב, אך נבלמו בידי קבוצות מורדים יריבות בהנהגתה של ג׳בהת אל־
נֻצרה. דאעש הצליח עם זאת לבסס לעצמו אחיזה במרחבים הכפריים שמצפון לָחלָּב 
וממזרח לה. בנוסף, ניסו אנשי דאעש לדחוק את הכורדים מהמרחבים שבהם החזיקו 
אל־ערב(  )עין  כובאני  העיר  על  להשתלט  ניסיונם  אל־רקה.  ומחוז  ָחלָּב  מחוז  בצפון 
 )YPG( נבלם בראשית 2015 בידי לוחמים כורדים, אנשי ״יחידות ההגנה העממית״

של ״מפלגת האיחוד הדמוקרטי הכורדי״ )PYD( שהסתייעו בידי ארצות־הברית.

מרכז סוריה — לוחמי הארגון ניסו בלא הצלחה לפרוץ בכיוונה של חֹמץ, המהווה נקודת  	
במרחבים  אחיזה  להשיג  זאת  עם  הצליחו  הם  וצפונה.  סוריה  של  דרומה  בין  חיבור 
הכפריים שמצפון וממזרח לעיר. במאי 2015 עלה בידיהם לכבוש את תדמור, המהווה 
שער כניסה מהמדבר המזרחי למרכזה של סוריה בואכה חֹמץ )מרחק של 155 ק״מ( 
עליה  והשתלטו  שבו   ,2016 במרס  אותה  איבדו  הם  ק״מ(.   120 של  )מרחק  ודמשק 

בדצמבר 2016, אך לבסוף איבדו אותה במרס 2017.

המורדים  	 מקבוצות  כמה  של  נאמנותן  את  להשיג  עלה  דאעש  בידי   — סוריה  דרום 
שפעלו בגבול סוריה-לבנון ברכס הרי קלמון, וחשוב יותר אף בדרומה של רמת הגולן, 
באזור אגן הירמוכ )שם נשבעה לארגון אמונים בדצמבר 2014 חטיבת ֻשהדאא׳ אל־

באביב  אך  הדרוזים,  הר  של  במורדותיו  להיאחז  הצליחו  גם  דאעש  לוחמי  ירמוכ(. 
שלאחר מכן כשלו בניסיונם להבקיע אל תוככי ההר. ולבסוף, בראשית אפריל 2015, 
עלה בידיהם להשתלט על כמה מפרבריה של דמשק דוגמת אל־חג׳ר אל־אסוַד ומחנה 
הפליטים הפלסטיני אל־ירמוכ. הארגון עתיד להסיג את כוחותיו מאזור הר הדרוזים 
)המרחב הכפרי של מחוז סווידא( וממרחב דמשק בראשית 2017, בשל לחצה הצבאי 
עיראק  של  במערבה  ומאחזיו  מעוזיו  על  וושינגטון  של  שבהובלתה  הקואליציה  של 

ובמזרח סוריה.
זה  ובכלל  לידיו,  שנפלו  שבויים  של  רצח  במסעות  לוו  דאעש  של  הכיבושים  מסעות 
מאות  תועדו  למשל  כך  שיעים.  או  עלווים  רק  ולא  הסונית  העדה  בני  סורים  חיילים  גם 
ומטה מפקדת  כיבושם של שדה התעופה טבקה  בידי הארגון לאחר  סורים שנפלו  חיילים 
כשרק  ערומים,  מוצעדים  כשהם   ,2014 באוגוסט  אל־רקה  מחוז  של  בצפונו   17 דיוויזיה 
זאת  לצד  ונרצחו.16  נורו  בעבורם — שם  הרג שנחפרו  בורות  אל  לגופם,  בגדים תחתונים 
ואף ברצחנות כדי לכפות את מרותו ואת הדרכי פעולה שלו על  פעל הארגון בברוטליות 
והופצה על־ידו בכל רחבי המרשתת,  זו תועדה  תושבי האזורים שנכבשו על־ידו. פעילות 

דבר שתרם למוניטין הרצחני שלו והביא לו תמיכה לא מועטה.
היסטורית  בעלות חשיבות  ארכיאולוגיות  חמדה  באופן שיטתי שכיות  הרס  גם  הארגון 
בתי  וכן  עיראק  בצפון  היסטוריים  תילים  גם  אך  ותדמור,  אל־אל־מוֻצל  של  במוזיאונים 
לוחמיו  החריבו   2015 במאי  תדמור  העיר  של  כיבושה  לאחר  ונוצריים.17  שיעיים  תפילה 
של דאעש את אחד משכיות החמדה של העיר, מקדש ״בעל שמין״ — מקדש לאל השמיים 

אל־ג׳זירה, 26, 28 באוגוסט 2014; דיילי מייל, 26 באוגוסט 2014.  .16

רויטרס, 26 בינואר 2015; ידיעות אחרונות, 7 במרס 2015.  .17
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שהוקם במאה השנייה לפני הספירה כמקום תפילה לאל השמיים, אחד מאליה של תדמור. 
כמה שבועות לאחר מכן הם החריבו את מגדל האל בעל ואת הקשת הגדולה שהיו מסמליה 
של העיר, ואילו את התיאטרון הרומי של תדמור הפכו למקום הוצאה להורג. מסע הדמים 
 82 בן  אסעד,  ח׳אלד  תדמור,  של  הראשי  הארכיאולוג  על  גם  פסח  לא  דאעש  לוחמי  של 
במותו. ראשו נערף באוגוסט 2015 בכיכר העיר מול קהל, וגופתו הוצגה למשך כמה ימים 
לראווה. על מותניו נתלה שלט שהאשים אותו כי ייצג את סוריה ב׳׳וועידות של כופרים״, 
רומי  עמוד  על  גופתו  נתלתה  מכן  לאחר  בתדמור.  האלילים״  ״עבודת  על  אחראי  היה  וכי 

בעיר העתיקה של תדמור.18
המרחב הסורי שבשליטת דאעש הפך אפוא חלק מהח׳ליפות האסלאמית שהשתרעה גם 
בכר  אבו  אבראהים,  הח׳ליפה  עמד  הח׳ליפות  בראש  עיראק.  מערבי של  הצפון  חלקה  על 
אל־בע׳דאדי, ולצידו פעלו שורה של מועצות המהוות את עמוד התווך של מוסדות המדינה 
אל־עסכרי(,  )אל־מג׳לס  צבאית  מועצה  אל־שורא(;  )מג׳לס  מייעצת  מועצה  האסלאמית: 
מועצת הלכה )מג׳לס אל־שריעה( וכן מועצות לענייני ביטחון, הסברה, כספים, מחוזות ועוד. 
לצד מועצות אלו כללה הנהגת המדינה האסלאמית מעין ממשלה שבה מילאו את תפקידי 
השרים ״אחראים״ )מסא׳ולון( המופקדים של תחומי ממשל שונים דוגמת אחראי על ענייני 
כספים )מסא׳ול בית אל־מאל(, אחראי לענייני צבא )מסא׳ול אל־שא׳ון אל־עסכריה( ועוד.19 
ניהולם הופקדו שניים מסגניו של אבו בכר  המדינה האסלאמית נחלקה למחוזות שעל 
אל־בע׳דאדי. הסגן שהופקד על ענייני המחוזות במרחב הסורי היה עבדאללה אל־אנבארי, 
ששימש קצין מודיעין בצבא עיראק בתקופת שלטונו של צדאם ֻחסין.20 אנבארי הוחלף, כך 
דווח מסוריה, בידי אבו עלאא׳ אל־עפרי )עבד אל־רחמן ֻמצטפא(, פעיל אל־קאעדה ותיק, 
יליד העיר אל־מוֻצל שבעיראק. במאי 2015 דווח מבגדאד כי הלה חוסל בתקיפה מן האוויר 
בידי מטוסים של הקואליציה הבין־לאומית בהנהגת ארצות־הברית, לאחר שכשבוע קודם 

לכן הציעו האמריקנים פרס של שבעה מיליון דולר על ראשו.21
מטבע אופיה של ״המדינה האסלאמית״, ישות השואפת להשיב את ימיה של הח׳ליפות 
האסלאמית, אך גם נוכח אילוצים שעניינם המאבק שאותו היא ניהלה נגד כל הסובב אותה, 
היוו המחוזות השונים של המדינה יחידות אוטונומיות, שלמושלים )מושל — ואלי( העומדים 
נחלקו  ואלו  )קטעא(  לגזרות  נחלק  מחוז  כל  מרובות.  עצמה  וגם  עצמאות  ניתנה  בראשם 
לאזורי משנה — ערים ומרחבים כפריים. בראש כל אחד מאלו עמד מפקד או מושל )אמיר(, 
ובכל מחוז פעלו מוסדות מקומיים שהיו אחראיים על ניהול ענייניו השוטפים של המחוז. אלו 

ידיעות אחרונות, 25 באוגוסט, 5 בספטמבר 2015; רויטרס, 21, 24, באוגוסט 2015. אודות הוצאתו   .18

להורג של אל־אסעד: רויטרס, 18, 19 באוגוסט 2015.

״דאעש: דיוקנו של ארגון טרור״, מרכז המידע למודיעין ולטרור על שם אלוף מאיר עמית, 26 בנובמבר   .19

 Charles C. Caris & Samuel Reynolds, ISIS Governance in Syria, July 2014, Institute ;2014

for the Study of War.
Charles Lister, Islamic State Senior Leadership: Who׳s Who, Brookings Institute, http://  .20

www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2014/11/profiling-islamic-
state-lister/en_whos_who.pdf?la=en.

רויטרס, 13 במאי 2015.  .21
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היו כפופים למושל המחוז, אך עמדו בקשר עם המועצות והמשרדים שפעלו ברמת הנהגת 
ואכיפת  משפט  וביטחון,  צבא  שעניינם  אלו  מקומיים  מוסדות  לצד  האסלאמית״.  ״המדינה 
החוק, הלכה וענייני דת ובכלל זה משטרת דת )חיסבה(, פעלו בכל מחוז גם מוסדות שעניינם 
לשירותים  המוסד  או  אל־ח׳דמאת(  )דיואן  השירותים  משרד  לתושבים:  שירותים  אספקת 

ציבוריים )מואססת אל־ח׳דאמאת אל־עאמה( ועוד.22

מחוזות המדינה האסלאמית במרחב הסורי
המחוזות של ״המדינה האסלאמית״ תאמו לרוב את החלוקה האדמינסטרטיבית שהתקיימה 
זו:  היסטורית  מחלוקה  הארגון  חרג  מקרים  שבכמה  הגם  קריסתן,  טרם  ובסוריה  בעיראק 
מחוז אל־רקה, מחוז ָחלָּב; מחוז אידליב, מחוז דמשק; מחוז אל־באדיה )מחוז המדבר, שמו 
מחוז  גם  אלו  ולצד  לאדִ׳קיה(,  מחוז  של  )שמו  החוף  מחוז  ַחָמאה;  מחוז  חֹמץ(;  מחוז  של 
אל־ח׳יר )הטוב( — שם חדש שניתן למחוז דיר אל־זור; ומחוז אל־ברכה )הברכה( — שמו 
אל־ )ולאית  הפרת  מחוז  דאעש  בידי  הוקם   2014 אוגוסט  בסוף  חסכה.  מחוז  של  החדש 

פראת(, שבו נכללו העיר אבו כמאל הסורית והעיר אל־קאא׳ם העיראקית. הקמת מחוז זה 
נועדה לסמל את ״ניפוץ״ גבולות סייקס־פיקו, היינו הגבולות שבין המדינה העיראקית לזו 
הסורית. חלק מהמחוזות, דוגמת אידליב, החוף ודמשק, לא נמצאו תחת שליטה מלאה של 

הארגון הגם שהוא קיים בהם נוכחות.23
אלף  כ־200  שמנתה  העיר  בסוריה.  שלטונו  וכמוקד  כמרכז  אל־רקה  את  קבע  דאעש   
במספרים  הנוקבים  אף  ויש  אלפים  עשרות  לתוכה  קלטה  המהפכה,  פרוץ  טרם  תושבים 
מאימי  ושקט  יציבות  בה  שחיפשו  פליטים,  של  אלפים  מאות  כמה  של  בהרבה  גבוהים 

המלחמה. ואולם, לאחר כיבושה בידי דאעש נטשו אותה רבים מהם. 
בספטמבר 2014 פרסם הארגון מעין חוזה בינו, בין לוחמיו ובין תושבי אל־רקה )ות׳יקת 
אל־מדינה — אל־רקה(. תוכנו של המסמך לימד על האופן שבו תפס הארגון את עצמו, ועל 
כולה.  סוריה  ולמעשה של  העיר  לאוכלוסייה המקומית של  ביקש לקשור עצמו  בו  האופן 
הן  המחייבים  האסלאמיים,  העקרונות  ואת  השרעיים  היסודות  את  אפוא  מגדיר  ״המסמך 
את נותן החסות והן את מקבלי החסות. ראשית, למי ששואל מי אתם התשובה היא — אנו 
חיילי המדינה האסלאמית. נטלנו על עצמנו להחזיר את תפארת הח׳ליפות האסלאמית ולהגן 
על אחינו המוסלמים מפני העושק והעוול. שנית, אנו מתייחסים לאנשים על־פי האופן שבו 
הם מציגים את עצמם ואילו את צפונות ליבם אנו מותירים לאללה. שלישית, אנו נתייחס 
כאל מוסלמי לכל מי שינהג כמוסלמי כלפי חוץ ולא יהיה מעורב בדבר כלשהו הסותר את 

״דאעש: דיוקנו של ארגון טרור״, מרכז המידע למודיעין ולטרור על שם אלוף מאיר עמית, 26 בנובמבר   .22

2014, עמ׳ 66-65, 71-70.

http://www.watan. ,למחוזות המדינה האסלאמית במרחב הסורי: וטן, ״מחוזות המדינה האסלאמית״  .23
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האסלאם. רביעית, אנו לא נחשוד בו או נטיל בו ספק ולא נאשים אותו בלא הוכחה חותכת 
או טענה ניצחת״.24

מערכת הממשל
של  הייתה  הסורי,  במרחב  דאעש  של  התנהלותו  אודות  הדיווחים  מן  שהצטיירה  התמונה 
ופרימיטיבי,  חלקי  באופן  אם  גם  מתפקדת,  ממשל  מערכת  שלה  למחצה  מדינתית  מסגרת 
שהצליחה לזמן מה לספק את צורכיה הבסיסיים של האוכלוסייה ובעיקר להעניק לה יציבות 
ורגיעה מאימת המלחמה. גולת הכותרת של מערכת ממשל זו היו מערכות החינוך, הביטחון, 
המשפט והחוק וכן מערכות כספים ומשק וכלכלה מתפקדות. ראוי לציין עם זאת כי מערכת 
מערכת  של  בדרכה  הלכה  זו  ומבחינה  השבטית,  הנאמנות  מערכת  על  התבססה  זו  ממשל 

הממשל שקיים המשטר הסורי במזרח סוריה.
נעוצה  הייתה   2014 בקיץ  סוריה  במזרח  דאעש  של  להופעתו  לייחס  שיש  החשיבות 
בעובדה שארגון זה היה הראשון מבין ארגוני המורדים הלוחמים במשטר הסורי, שהצליח 
למשטר   — ומדינית  צבאית   — ריאלית  כאלטרנטיבה  חולפת  ואף  קלה  לשעה  עצמו  למצב 
הסורי, גם אם בלתי סימפטית בעליל עבור סורים רבים ועבור הקהילה הבין־לאומית. יתר 
על כן, דאעש הצליח לבסס עצמו כישות שלטונית המקיימת מערכות ממשל, ומערך שירותי 

כלכלה, חברה ומשפט, גם אם פרימיטיביות ובסיסיות. 
אלו  באזורים  שנותרו  המדינה  עובדי  משכורות  את  לממן  אגב  הוסיף  הסורי  המשטר 
המשך  שעניינן  להבנות  הארגון  עם  הגיע  אף  ולעיתים  דאעש,  לוחמי  בידי  עתה  שנשלטו 
תחזוקה ותפעול של תשתיות החשמל והמים באזור, דוגמת סכר הפרת )סכר טבקה( שעל 
ימת אסד.25 לשם כך העתיק המשטר את ניהול מחוזות אל־רקה ומאוחר יותר גם אידליב, 
והוסיפו  אלו  מחוזות  פעלו  וממנה  חֹמץ,  אל   2015 בראשית  המורדים  בידי  שנפלה  לאחר 
או  המורדים,  לשליטת  שנפלו  באזורים  להתגורר  שהוסיפו  המחוז  לבני  שירותים  לספק 

שמצאו עצמם פליטים באזורים אחרים של סוריה.
בנושא החינוך פעל דאעש להקים מערכת חינוך חלופית למערכת החינוך של המדינה 
הסורית, מגני ילדים ועד בתי ספר יסודיים. הארגון הקפיד על הפרדה בין מסגרות חינוכיות 
לבנים ולבנות, כפה את הלבוש האסלאמי ושם דגש על לימודי דת כתחום לימודים מוביל, 
ואמנות,  מוזיקה  דוגמת  ״חילוניים״,  מקצועות  לימוד  על  אסר  הוא  בלעדי.  אף  ולעיתים 
ספרי  על  קפדנית  צנזורה  וקיים  משלו  לימוד  ספרי  סיפק  הוא  החברה;  ומדעי  היסטוריה 
לימוד שבשימוש. כך למשל הורה למחוק מספרים שהדפיס משרד החינוך הסורי את המונח 
ייסד  גם  הארגון  ״המדינה האסלאמית״.  במונח  ולהחליפו  הסורית״,  ״הרפובליקה הערבית 
מכונים הלכתיים וקיים מסגרות ממוסדות של לימודי דת במסגדים. לצד זאת השקיע הארגון 

http://ahmadjoma.blogspot.co.il/2014/09/blog- דאעש  עם  המזוהים  אתרים  המדינה  למסמך   .24

למסמך   .shrc.org/en/  ,2014 בספטמבר   13 אדם,  לזכויות  הסורי  המרכז  אתר  וכן   post_14.html
.http://baretly.net/index.php?topic=33284.0 )ות׳יקת אל־אמאן )חוזה החסות

 Orlando Crowcroft, ״ISIS: Inside the struggling Islamic State economy in Iraq and Syria״,  .25
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מאמץ בהקמת מערכת חינוך בלתי פורמלית, שכללה מחנות אימונים צבאיים עבור ילדים 
ובני הנוער. במחנות הללו עברו הילדים אינדוקטרינציה אסלאמית ברוח האידיאולוגיה של 

דאעש, ואימונים צבאיים במטרה להכשירם לשמש כדור הבא של לוחמי הארגון.26
בתחום המשפט הקים הארגון מערכת של בתי משפט הלכתיים, שהטילו עונשים חמורים 
על מי שהפר את חוקי ההלכה האסלאמית. בנוסף, הוא כונן משטרת דת שפיקחה על אכיפת 
האוכלוסייה  בידי  בהשלמה  התקבלה  דאעש  של  המשפט  מערכת  כי  נראה  ההלכה.  חוקי 
המקומית, גם זו שלא הייתה שותפה בהכרח לאידיאולוגיה האסלאמית סלפית־ג׳האדית של 
ממשלי  ואקום  שמילאה  המשפט  מערכת  של  בקיומה  תועלת  ראו  התושבים  שכן  דאעש, 
שנוצר לאחר התמוטטות המשטר הסורי והשיבה את החוק והסדר לחייהם. נראה גם כי בתי 
שפעלו  המשפט  מבתי  פחות,  כמושחתים  הדרך  בתחילת  הפחות  לכל  נתפשו  אלו  המשפט 

בימיו של המשטר הסורי.

תשתית וכלכלה
הארגון פעל באזורים שתחת שליטתו לשקם את התשתית הכלכלית ולהשיב את חיי הכלכלה 
למסלולם. התשתית הכלכלית של דאעש התבססה על רווחים מהיטלים על תנועת סחורות 
ובני אדם, ובעיקר הכנסות ממכירת נפט שאותו הפיק הארגון משדות הנפט באזור שעליהם 
שם את ידו. כזכור דאעש השתלט על מרבית שדות הנפט בסוריה שבהם הפיק בראשית ימי 
שלטונו כ־30 אלף חביות נפט, בנוסף לכ־50 אלף חביות נפט ליום שאותן הפיק בעיראק. 
הוא מכר את הנפט במחיר מוזל לחבית שנע בין 40-20 דולר לחבית, והדבר הכניס לקופתו 
על  בהרבה  עלו  אלו  הכנסות  בשנה.  דולר  ממיליארד  ולמעלה  ליום  דולר  מיליון  כ־6-3 
שבשליטתו,  באזורים  והתשתיות  הממשל  ומערכות  שלו  הלוחם  הכוח  לאחזקת  הוצאותיו 
וכמובן על ההוצאות עבור תשלום משכורות לפעיליו )משכורת של לוחם בדאעש נאמדה 
בכ־600-200 דולר לחודש, ואילו לאותם אלו ששירתו במערכות הממשל של דאעש עמדה 

המשכורת על 300-200 דולר לחודש(.27 
דאעש גם הנפיק מטבע משלו — דינר אסלאמי )שנחלק למאה דרהם, כל דרהם נחלק 
לעשרה פילס(, ואף טבע מטבעות נחושת, כסף וזהב בערכים שונים. על מטבע זהב בשווי 
5 דינר שורטטה מפת העולם כסמל לבשורה של הנביא ֻמחמד לעולם כולו. על מטבע כסף 
בשווי 10 דרהם הופיע ציור של מסגד אל־אקצא ולצידו פסוק מן הקוראן המתייחס למסעו 
של ֻמחמד לירושלים ולעלייתו לשמיים )אל־ִאסראא׳ ואל־מעראג׳(. ואילו על מטבע נחושת 

בשווי של 10 פילס )אלפית הדינר( הוטבעה תמונת סהר המזוהה עם האסלאם.28
בין דאעש ובין המשטר הסורי, הכורדים, תורכיה ואף קבוצות מורדים אחרות ובראשן 
ג׳בהת אל־נֻצרה, התקיימו הבנות שבשתיקה שעניינן תנועה חופשית של סחורות ובני אדם 

דאעש: דיוקנו של ארגון טרור, עמ׳ 95-94.  .26

 Nour Malas and Maria Abi-Habib, ״Islamic State Economy Runs on Extortion, Oil Piracy  .27

in Syria, Iraq״, Wall Street Journal, 28 August 2014.
הארגון קבע את שוויו של מטבע זה של חמישה דינרי זהב על 694 דולרים, היינו 139 דולר לכל דינר   .28

זהב. רועי קייס, ״דאעש משתדרג: מנפיק מטבעות עצמאיים״, וויינט, 14 בנובמבר 2014.



פרק שישי: אתגר האסלאם הקיצוני — עלייתה ונפילתה של הח׳ליפות האסלאמית של דאעש 
וכישלונו של האסלאם הפוליטי והקיצוני בסוריה

161

של  לידיו  דאעש  מידי  ומוצריו  נפט  מכירת  ובעיקר  עיראק,  ושל  סוריה  של  מרחביה  בין 
המשטר הסורי, לידי הכורדים או אף אנשי עסקים תורכים; וכן תחזוקה של מתקני תשתית 
דוגמת סכרים ותחנות כוח שנפלו בידי דאעש שהרי אלו הוסיפו לשרת את אותם אזורים 
בסוריה שנותרו בידיו של המשטר. עבודות תחזוקה אלו התבצעו על־ידי צוותים שנשלחו 
בידי הממשלה הסורית, שהוסיפה לשלם משכורות לעובדי מדינה שנותרו באזורים בשליטת 
דאעש כדי לשמר את זיקתם אליה.29 כל זה עתיד היה להשתנות משהחלו האמריקנים להלום 
את  ושיתקו  והגז  הנפט  תעשיית  את  מוטטו  האסלאמית,  המדינה  של  הכלכליות  בתשתיות 
תנועת הסחורות במרחביה ובכך הביאו לקריסתה הכלכלית. עוד שני ממדים בשלטונו של 
כוח  גורם  שהיוו  הערביים  לשבטים  יחסו   — האחד  לציון.  ראויים  סוריה  במזרח  הארגון 

משמעותי במרחב זה, והשני — יחסו לבני עדות המיעוטים.

היחסים עם השבטים הערבים במדינה האסלאמית 
השבטים היוו מקור כוח ותמיכה חשוב לארגון, שפעל בראשית דרכו בעיראק ואף בסוריה 
של  אמונים  שבועת  טקסי  לקיים  והקפיד  לצידו  השונות  השבטיות  הקואליציות  את  לגייס 
השבטים  עם  היחסים  אופיינו  לעיראק  בניגוד  כי  זאת  עם  דומה  לבע׳דאדי.  השבט  זקני 
נוכח סירובם של רבים מהשבטים להכפיף עצמם  ועוינות,  הערביים במזרח סוריה במתח 
למרותו ולוותר על האוטונומיה שממנה נהנו לאחר שפרצה מלחמת האזרחים בסוריה ולאחר 
שמוסדותיה של מדינה זו קרסו ונמוגו מחייהם. במקרים רבים הם נדרשו לוותר על נכסים 
אסטרטגיות.  דרכים  צמתי  או  תבואה,  מחסני  נפט,  שדות  דוגמת  ידם,  את  שמו  שעליהם 
דרכי  ואת  הקיצונית  האידיאולוגיה  את  לקבל  השבטים  בני  התקשו  המקרים  מן  במקצת 
כאשר  כלפיהם,  לאלימות  שגרם  דבר   — עליהם  לכפות  הארגון  שביקש  הדתיות  הפעולה 
שבט  מבני  מאות   2014 בסוף  הטביעו  דאעש  אנשי  כאשר  הייתה  רבות  מיני  אחת  דוגמה 

ֻשַעיטאת בדיר אל־זור במי נהר הפרת.30
מבט מעמיק מגלה כי קשרי הנאמנות שבהם קשר עצמו הארגון אל השבטים הערביים, 
דמו להפליא לאלו שקשרו בעבר שבטים אלו למשטר הסורי בדמשק, היינו שימוש בראשי 
השבטים כמתווכים האמונים על הבטחת הנאמנות והמחויבות של בני השבט למוסדותיה של 
ולאו דווקא  המדינה האסלאמית. מכאן עולה כי קשרי דם ומשפחה וממילא זהות שבטית, 
נאמנות דתית או אידאולוגית, הם שעמדו לא פעם בבסיס מוסדותיה של המדינה האסלאמית 

והם שקשרו אליה קהלים וקבוצות במרחב הערבי־סוני שתחת שליטתה.
החברתי שקשר  המארג  פרימתו של  ובעקבותיו  הסורית  המדינה  מוסד  התפרקותו של 
את בני עדות המיעוטים, בני הכפר והעיר ואף בני השבטים יחדיו, השיב למסגרת השבטית 
את מעמדה כגורם בעל עוצמה. כך הפך השבט או אף תת־השבט, מגוף שנתפס לאורך 70 
שנות קיומה של המדינה הסורית העצמאית כארכאי ונעדר רלוונטיות לחיי החברה והמדינה, 

 Orlando Crowcroft, ״ISIS: Inside the struggling Islamic State economy in Iraq and Syria״,  .29

International Business Times, 11 April 2015.
,al-Akhbar ,״s Deir Ezzor monitoring group׳Mass grave of 230 tribespeople found in Syria״   .30

18 December 2014.
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לכדי גורם בעל משקל והשפעה. סורים רבים, ולטענת חוקרים אחדים כדי כשליש ואף יותר 
מאוכלוסייתה של המדינה, קשרו עצמם בדרך זו או אחרת למסגרות השבטיות השונות. עם 
זאת יש להודות כי גם תחת שלטונו של המשטר בדמשק הוסיף השבט למלא תפקיד בעל 
הבעת׳  משטר  אם  בין  הסורי,  שהמשטר  תוך  השטח,  לפני  מתחת  שלרוב  הגם  משמעות, 
שהתיימר לכאורה ללחום בשבטיות ובעדתיות ובין אם משטרים שקדמו לו, עושה שימוש 
וחמולות  מילאו ראשי שבטים  כך  ושלטונו.  מעמדו  לביסוס  בשירותם של ראשי השבטים 
תפקידי מפתח בבירוקרטיה המפלגתית והשלטונית באזורי מזרח המדינה גם תחת שושלת 
אסד, הגם שהמשטר הסורי נקט לא פעם מדיניות של הפרד ומשול כדי למצב עצמו מול בין 

הקבוצות השבטיות השונות.
יותר  רחבה  שבטית  למערכת  קשורים  היו  אלו  במרחבים  השבטים  מן  גדול  חלק 
המשתרעת אל מעבר לגבולותיה של סוריה, דוגמת הפדרציות של שבטי שמר, בקארה, כלב, 
ֻחסין, אבל גם למשטר הסעודי עד לימינו  ג׳אבור ואחרים. דבר זה העניק בשעתו לצדאם 
בענייניה  מעורבות  לגלות  יכולת  גם  כמו  אלו,  שבטיות  פדרציות  מול  השפעה  עמדת  אלו 
של סוריה בחלקיה המזרחיים. זו נמשכה במקרה הסעודי, וגברה כמובן לאחר שפרצה בה 

מלחמת האזרחים.
על מורכבות זו מלמד למשל סיפורו של האחראי על המשרד ליחסי ציבור ושבטים של 
המדינה האסלאמית, שישב בבירתה של הח׳ליפות באל־רקה. איש זה לא היה אלא בנו של 
משום  רצויה  בלתי  לאישיות  והפך  בדמשק,  המשטר  עם  שהסתכסך  הבעת׳  מפלגת  פעיל 
שנטה אחרי הפלג העיראקי של המפלגה בהנהגתו של צדאם ֻחסין בבגדאד. לאחר שנכבשה 
עיראק באביב 2003 הצטרף בנו בעקבות רבים מחברי מפלגת הבעת׳ בעיראק לדאעש ושב 

עימו לאל־רקה.31
סופו של דאעש בא מידי אויביה של הח׳ליפות, בין אם צבא עיראק ומיליציות שיעיות 
בארצות־ כולם  שהסתייעו  ובסוריה  בעיראק  כורדים  ולוחמים  לצידו  שלחמו  עיראקיות 
הברית, אבל גם כוחותיו של המשטר הסורי ובעיקר בני בריתו. לצד זאת נראה כי הח׳ליפות 
לא השכילה לשמר את תמיכתה של האוכלוסייה המקומית, ובעיקר את תמיכתם של השבטים 
תרמה  לכך  הקרב.  בשדה  שנחלה  לתבוסות  קודם  עוד  ממנה  והתרחקו  שהלכו  הערביים 
כאמור ידו הקשה של הארגון וניסיונו להשליט את מרותו על בני השבטים, כמו גם לכפות 
עליהם את דרכי פעולה הדתיות שלו. אף נוכחותם של זרים שאינם בני המקום בקרב לוחמיו 
של הארגון ובקרב מנהיגיו לא סייעה לו לגייס תמיכה בקרב התושבים המקומיים, שהרי 
האוכלוסייה  של  ההתארגנות  ואף  והנאמנות  הזהות  בסיס  ונותרה  הייתה  השבטית  הזהות 

במזרח סוריה ואפילו במרחבים העירוניים באזור זה.32

 Kheder Khaddour, Kevin Mazur, ״Eastern Expectations: The Changing Dynamics in  .31

 Syria׳s Tribal Regions28 ,״ February 2017; Mohanad Hage Ali, ״Syria in Crisis, Wasta
 Rule, The Islamic State׳s Governing System in Syria Looks a Great Deal Like that of the
Assad Regime״, Carnegie Middle East Center, 17 March 2017, http://carnegie-mec.org/

diwan/68291.
 Tam Hussein, ״Paradise lost: the rise and fall of Abu-bakr al-Baghdadi״, Syria Comment,  .32

12 April 2017.
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היחס למיעוטים
עוד אחד מסממני  היה  לבני עדות המיעוטים שמצאו עצמם תחת שלטונו  יחסו של דאעש 
לדימויו  מכל  יותר  אגב  ותרם  שהקים,  הח׳ליפות  ואת  זה  ארגון  שייחדו  הבולטים  ההיכר 
הדתות  בני   — אל־ד׳ימה(  )אהל  חסות״  ״בני  בין  להבחין  יש  זה  בהקשר  במערב.  השלילי 
המונותיאיסטיות )נוצרים(, ובין השיעים ולצידם בני עדות מיעוט שמוצאן בשיעה, דוגמת 
נכון  דאעש  היה  לכאורה  המגזימים(.  אל־ע׳ולאה,  באסלאם  )המכונים  ודרוזים  עלווים 
המרחב  את  נטשו  )היהודים  במרחבים שבשליטתו  חסות״  ״בני  נוכחותם של  עם  להשלים 
חסות  כתב   2014 בפברואר  העניק  הוא  למשל  כך  הקודמת(.  במאה  עוד  והסורי  העיראקי 
)עהד אל־אמאן( לתושביה הנוצרים של העיר אל־רקה, שהתיר להם להוסיף ולהתגורר בעיר 
אך הטיל עליהם מס גולגולת )גִ׳זיה( שאותו חויבו לשלם פעמיים בשנה. בנוסף אסר עליהם 

להציג לראווה סממני פולחן או אמונה דתית נוצרית.33 
אלא שבפועל היה יחסו של הארגון לאוכלוסייה הנוצרית בשטחיה של הח׳ליפות יחס של 
התנכלות מתמדת ורדיפות. כך למשל החריבו אנשיו של דאעש רבות מן הכנסיות הנוצריות 
באזורים שעליהם השתלטו, או הפכו אותן למבני ממשל בשימוש הארגון ואנשיו. אין פלא 
אזורים  נטשה  עיראק,  ובמערבה של  סוריה  במזרח  הנוצרית  האוכלוסייה  מרביתה של  כי 
שאינה  כורדית  או  ערבית  אוכלוסייה  נמצאה  לא  סוריה  במזרח  לאירופה.34  בדרכה  אלו 
סונית, ועם זאת שיעים, עלווים או דרוזים, אזרחים או אנשי צבא סוריים, שנקלעו לאזורים 
שבשליטתו של דאעש — חוסלו על־ידו. בעיראק נפלו כזכור בידי דאעש בני המיעוט היזידי, 
שבהם ראה כופרים, ואלו זכו ליחס אכזרי במיוחד. הגברים נרצחו ברובם, והנשים הוצאו 
למכירה בשווקי עבדים בעריה של המדינה האסלאמית. גם בשיעים בעיראק ובלבנון ראה 

דאעש כופרים שבהם מצווה להילחם ולהרוג.35
דאעש כונן מדינה שבסיסה האידיאולוגי, החזון והייעוד שהציבה לפניה, אבל גם הדלק 
אפוא  נועדו  לא  החדשים  הכיבושים  התפשטות.  ומסעות  ג׳האד  מלחמת  היו  אותה,  המניע 
לענות רק אחר יעד אידיאולוגי, אלא להשיג מטרה מעשית שעניינה שימור המומנטום שהשיג 
הארגון בכיבושיו והמשך תחזוקתה של הח׳ליפות שהקים. זאת תודות לשלל המלחמה שעליו 
שם את ידו, ולמתנדבים שהצטרפו לשורותיו בעקבות כל כיבוש טריטוריאלי חדש. מבחינה 
זו התקיים דמיון מפתיע בין מדינת דאעש ובין מדינות שבטיות שהתקיימו במרחב זה החל 
שכונן  האסלאמית  המדינה  ובין  בינה  מפתיע  דמיון  ובעצם  לפניה,  וגם  האסלאם  בתקופת 

הנביא ֻמחמד בחצי האי ערב ושממנו התפשטה אל רחבי העולם בימיהם של יורשיו. 
בכ־20  הוערך  הסורי־עיראקי  למרחב  מחוץ  לשורותיו  המתנדבים  של  מספרם  אגב, 
ואף ארצות־ ומדינות אירופה  וכלה במדינות ערב  אלף איש, החל מסין עבור דרך רוסיה 
הברית. תוחלת חייו של מתנדב ללחימה בשורות דאעש הייתה לרוב קצרה, והסתכמה בכמה 
חודשים עד שמצא את מותו. עם זאת, רבים מאותם מתנדבים מצאו את הדרך לשוב לארצות 

.http://baretly.net/index.php?topic= 33284.0 :למסמך עהד אל־אמאן  .33

אל־דוסתור )רבת עמון(, 5 במרס 2014.  .34

The ,״UN envoy says ,׳as little as a pack of cigarettes׳ ISIS slave markets sell girls for״   .35
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מוצאם לאחר שהתפכחו מן הלחימה בשדות הקרב בסוריה ובעיראק, אך אחדים מהם נותרו 
מחויבים לאידיאולוגיה ולתפיסת עולמו של דאעש. מה שחשוב יותר, מדובר היה באנשים 
שרכשו ניסיון בלחימה ולכל הפחות בהפעלת אמצעי לחימה, ניסיון שהנחה אותם במקרים 

אחדים בביצוע פעולות טרור בארצות מוצאם שאליהן שבו עתה.
סיפורו של דאעש במזרח סוריה היה לכאורה סיפור הצלחה מסחרר, שהרי ארגון שנעדר 
נוכחות של ממש ובוודאי מקורות של תמיכה ותשתית ארגונית וכספית ואף תשתית צבאית, 
הצליח בתוך שנים בודדות לפרוץ מן השוליים הגיאוגרפיים שבהם פעל בעיראק והשתלט 
על מרחבים עצומים בעיראק ובמזרח סוריה, נושא עיניו להשתלט גם על מערבה של מדינה 
זו. ובכל זאת, לא דאעש הוא שמוטט את המדינה הסורית כמו קודם לכן את עיראק, אלא 
מזרחה  על  יחסית  בקלות  להשתלט  לארגון  שאפשרה  היא  הסורית  המדינה  של  קריסתה 
של המדינה. כוחו של הארגון היה נעוץ אפוא בחולשתם של יריביו, חולשתם של מוסדות 
המדינה אך גם של כוחות מקומיים, שבטים ערביים או קבוצות של מורדים, שלא אזרו כוח 

לעמוד מולו ובמקרים רבים אף בחרו להצטרף לשורותיו. 
בדרום  השיעית  האוכלוסייה  דוגמת  נחושה  בהתנגדות  הארגון  נתקל  שבו  מקום  בכל 
עיראק, או הכורדים בצפון סוריה ועיראק — נבלמה התקדמותו. חשוב גם להזכיר כי מזרחה 
של סוריה היה החלק הקל לעיכול ולשליטה במרחב הסורי, ולא ניתן היה ללמוד מהצלחתו 
סוריה  של  חלקיה  יתר  אל  מגיע  היה  באם  לו,  הצפוי  על  בו  להיאחז  הארגון  היחסית של 
ובייחוד אל חלקה המערבי של המדינה. באלו התגוררה בצפיפות אוכלוסייה מעורבת, שבה 
הייתה נוכחות רבה ומשקל רב יותר לבני עדות המיעוטים )דרוזים, עלווים ואף שיעים(, כמו 

גם לאוכלוסייה סונית עירונית מבוססת ולרוב חילונית ומתונה בהשקפת עולמה.
בשולי הדברים ראוי לחזור ולהדגיש כי דאעש הלך ואיבד בחלוף החודשים והשנים את 
תמיכתה של האוכלוסייה במזרח סוריה, שהייתה לכאורה נוחה לקבל את תפיסת עולמו ואת 
שלטונו. לכך הביאה קיצוניות נעדרת פשרות שהפגין הארגון בקידום האידיאולוגיה ודרכי 
ניסיון להכפיף ביד רמה את האוכלוסייה למרות השלטונית  הפעולה הדתיות שלו, אך גם 
של הארגון, תוך התעלמות או אף ניסיון לקרוא תגר על המארג החברתי ובעיקר זה השבטי 

במרחבים שתחת שלטונו.

העיר אל־רקה כמשל
ובצבע של כתבות  ניתן היה ללמוד מן השינוי בטון  ונפילתו של ארגון דאעש  על עלייתו 
אל־רקה,  בעיר  הארגון  של  שלטונו  אודות  והבין־לאומית  הערבית  בתקשורת  שהתפרסמו 
דיווח  ״אל־ספיר״  הלבנוני  העיתון  פרסם   2014 באוגוסט  לבירתו.  כזכור  הפך  שאותה 
בלכלוך  בה  נתקלים  ואין  בניקיונה  המפתיעה  עיר  היא  ״אל־רקה  נכתב:  שבו  מאל־רקה, 
או בפסולת. אבל הכיכרות הפכו למקומות כינוס שבהם מתקיימות הוצאות להורג על־ידי 
שיאספו  וממתינים  שנערפו  ראשים  אפוא  היא  ברחובות  המצויה  הפסולת  הראש.  עריפת 
אותם.]...[ בזמן התפילות על הכול לעזוב את עיסוקיהם ולהגיע למסגד לתפילה. על הנשים 
ללבוש בגדים שחורים רחבי שוליים וכן לעטות רעלה. על הגברים הצעירים נאסר להסתפר 
בסגנון מערבי, ויחידות מיוחדות של דאעש מפקחות על התנהגותו של הציבור.]...[ בתי ספר 
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והמכללות נסגרו בהוראתו של דאעש עד שתגובש תוכנית לימודים חדשה חלופית שתשמיט 
קורס  לעבור  חייב  הספר  בבתי  ללמד  שמעוניין  מי  כל  השריעה.  מהיתרי  שחורג  כל  את 
בהלכה דתית.]...[ האסון מורגש רק במגזר הבריאות שכן אין ניתנים כמעט שירותי בריאות. 

רופאים רבים נטשו את העיר ולכן מחלות פשוטות עשויות להסתיים במוות״.36
גם ה״ניו יורק טיימס״ דיווח מאל־רקה באותו החודש: ״שוטרי תנועה מקפידים שהנהגים 
יציתו לחוקי התנועה, הפשע נדיר ואפילו גובי המיסים מחלקים קבלות. יש אוכל בחנויות, 
והמאפיות ותחנות הדלק מתפקדות. עם זאת, מקומות ציבוריים ששימשו כאתרי בילוי לצעירים 
גודרו וכעת מתנוססים עליהן ברמה דגליו השחורים של דאעש ומוקרנים בהם סרטונים של 
נקטעו.  בגניבה  שהואשמו  אנשים  של  ידיהם  הארגון.  אנשי  בידי  שבוצעו  התאבדות  פיגועי 

שלוש כנסיות שפעלו בעיר נסגרו, הצלבים הורדו מהן ודגלים שחורים הונפו עליהן״.37
2014: ״הארגון שנודע בשל  ולבסוף, דיווח של סוכנות הידיעות ״רויטרס״ מספטמבר 
מעשי הזוועה שלו מספק חשמל ומים, משלם משכורות, שולט בתנועה ומנהל כמעט הכול — 
בשדה  הרחמים  חסרות  הטקטיקות  ומסגדים.  משפט  בתי  ספר,  בתי  עד  ובנקים  ממאפיות 
הקרב, וכפייתו של החוק האסלאמי הנוקשה, היו אלה שהביאו לארגון את הכותרות ברחבי 
ביעילות  דווקא  נמצא  הארגון  של  מכוחו  הרבה  כי  מספרים  באזור  התושבים  אך  העולם. 
ברחו  שלא  הפוליטיים  והפעילים  המורדים  רוב  למשול.]...[  שלו  המעשית  וביכולת  שלו 
מהאזור חזרו בתשובה ונשבעו אמונים למנהיג אבו בכר אל־בע׳דאדי, לאחר שזה מחל להם 
הממשלה  בידי  בעבר  שהועסקו  סונים  מוסלמים  אפילו  נהגו  וכך  דאעש,  נגד  חטאיהם  על 
תואם  כשהדבר  הבחנה.  נטול  לגמרי  לא  הוא  באלימות  הארגון  של  השימוש  הסורית.]...[ 
את האינטרסים שלו, דאעש יודע לסחור עם אנשי עסקים הממשיכים לשמור על נאמנותם 

למשטר הסורי״.38
חזות אופטימית זו שהצטיירה מן הדיווחים על הנעשה באל־רקה, עתידה הייתה להשתנות 
מן הקצה אל הקצה בחלוף חודשים בודדים לשלטונו של דאעש בעיר. הארגון הכביד את ידו 
על תושבי העיר, והפך את חייהם לקשים מנשוא. גרוע מכך, לאחר שאל־רקה הוכרזה בירתו 
של דאעש היא הפכה יעד לתקיפות של מטוסי הקואליציה הבין־לאומית, ומאוחר יותר גם 
לתקיפות של מטוסים רוסים. אלו גרמו לנזק רב לעיר והביאו לנטישה המונית של תושבים. 
כתבת ה״ניו יורק טיימס״ שביקרה בסמוך לעיר ביולי 2017 טרם נפילתה בידי כוחות 
בפרבריה  השכונות  באחת  שעבר,  החודש  ״בסוף  בה:  הנעשה  אודות  דיווחה  כורדיים, 
המערביים של עיר הבירה של ארגון המדינה האסלאמית )דאעש(, נפגשתי עם חסן האשם 
רמדאן. הוא נעצר והולקה שלוש פעמים בתקופה שדאעש שלט בעירו: בין אם בגלל שהזקן 
שלו היה קצר מדי, או משום שהמכנסיים שלו לא היו ארוכים דיים.]...[ חולה אל־ח׳אלף 
תופרת שהתגוררה סמוך לכיכר אל־נעים שבו נהגו משפחות לצאת לטייל בשעות הערב או 
בימי החג מספרת, כי כיום כל מה שהיא מסוגלת לזכור מהכיכר הזו הוא ראשים ערופים 

אל־ספיר )בירות(, 8 באוגוסט 2014.  .36

ניו יורק טיימס, 25 באוגוסט 2014.  .37

רויטרס, 5 בספטמבר 2014.  .38



פרק שישי

166

שהוצבו על מקלות והוצגו לראווה בכיכר.]...[ היום כבר לא קוראים לכיכר ׳כיכר אל־נעים׳ 
אלא ׳כיכר הגיהנום׳״.39

מלחמתה של ארצות־הברית בדאעש

ח׳ליפות  ולכונן בהם  וסוריה  נרחבים של עיראק  הצלחתו של דאעש להשתלט על חלקים 
בכירים  לביטחונה הלאומי של ארצות־הברית.  ישיר  כאיום  בוושינגטון  נתפסה  אסלאמית, 
אמריקנים לא הסתירו את חששם כי ח׳ליפות זו בשליטתו של דאעש תערער את היציבות 
באזור, ותאיים על בעלות בריתה של וושינגטון במרחב: עיראק, ירדן ואף ערב־הסעודית, 
אמריקניים  יעדים  נגד  הפועל־פיגועים  אל  להוציא  קרה,  שאכן  כפי  עלולה,  מכך,  וגרוע 

במזרח־התיכון, ברחבי העולם ואף על אדמת ארצות־הברית.
הנשיא אובמה מיהר להטיל את האחריות על כתפיה של קהילת המודיעין האמריקנית. 
הוא טען כי המודיעין האמריקני המעיט בחשיבות האירועים בסוריה, שכן בעקבות המהפכה 
שפרצה במדינה זו וכל שבא בעקבותיה נוצר חלל שלטוני ששאב אליו לוחמי ג׳האד מכל 
רחבי העולם, ובסופו של דבר הוביל גם להתפוררות המערכת השלטונית בעיראק. אובמה 
עם  להתמודד  העיראקי  הצבא  של  יכולתו  בהערכת  הפריז  האמריקני  המודיעין  כי  הוסיף 
דאעש. קהילת המודיעין האמריקנית לא נשארה חייבת, ובכיריה טענו בתגובה כי המודיעין 
2013 על התגברות האיום מצד דאעש, אלא שהתרעות  האמריקני שב והתריע החל מסוף 
אלה לא זכו לתשומת לב ראויה מצד הממשל שהוסיף לדבוק בהערכה כי מדובר ״בבעיה 

מקומית המצויה תחת שליטה״.40 
רצח  גם  כמו   ,2014 בקיץ  וארביל  בגדאד  לעבר  דאעש  של  התקדמותו  אחרת,  או  כך 
בהר  לידיו  שנפלו  היזידי  המיעוט  לבני  הרצחני  יחסו  ולבסוף  על־ידו  מערביים  עיתונאים 
סינג׳אר על גבול סוריה-עיראק, הובילו למאמץ אמריקני לבלום את התקדמותו של הארגון. 
עוד ב־19 ביוני 2014 הכריז אובמה על נכונות לשלוח נשק ויועצים צבאיים לעזרת צבא 
עיראק, וב־8 באוגוסט אותה שנה החלו מטוסים אמריקניים תוקפים לראשונה מטרות של 
דאעש במטרה לעצור את התקדמותם של לוחמיו, בעיקר בחבל הכורדים בצפונה של עיראק 
וסביב לבגדאד.41 בתגובה רצחו לוחמיו של הארגון שני עיתונאים מערביים שנפלו בידיהם: 
האחד, ג׳יימס רייט פולי, צלם עיתונות אמריקני שנחטף ב־22 בנובמבר 2012 בצפון־מערב 
2014, מעט לאחר שמטוסים אמריקניים החלו לתקוף את מטרות  וב־19 באוגוסט  סוריה, 

דאעש בעיראק, נערף ראשו על־ידי פעיל דאעש.
כי מדובר באזרח  יותר התברר  זה הזדהה בתחילה כ״ג׳ון לוחם הג׳האד״ אבל מאוחר 
בריטי בשם ֻמחמד ג׳אסם אמואזי. הלה חוסל בתקיפה אמריקנית מן האוויר ב־12 בנובמבר 

 Somini Sengupta and Huwaida Saad, ״New Dangers Stalk Syrian Children Still Haunted  .39

by Horrors Under ISIS״, The New York Times, 31 july 2017.
615, המכון  גיליון  מבט על,  אפרים קם, ״עלייתה של ׳המדינה האסלאמית׳: ההפתעה האסטרטגית״,   .40

ללימודי ביטחון לאומי, 12 באוקטובר 2014.

רויטרס, 19, 20 ביוני, 8 באוגוסט 2014.  .41
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בידי  להורג  הוצאתו  ביום  עוד  הופץ  פולי  של  להורג  הוצאתו  את  המתעד  סרטון   .2015
בספטמבר  ב־2  שהופץ  נוסף  סרטון  ״A Message to America״.  הכותרת  תחת  הארגון, 
2014 תיעד את הוצאתו להורג של סטיבן יואל סוטלוף, עיתונאי אמריקני־ישראלי שנחטף 
בסוריה באוגוסט אותה שנה.42 מעשי הרצח, ויותר מכך הסרטונים המתעדים אותם, עוררו 
זעזוע בקרב דעת הקהל במערב ובעיקר בארצות־הברית, אף יותר מן התמונות והסרטונים 
עדות  לבני  ובעיקר  ועיראקיים,  סוריים  לשבויים  דאעש  ארגון  של  יחסו  את  שתיעדו 

המיעוטים שנפלו לידיו.
ב־10 בספטמבר 2014 הודיע אובמה על כינונה של קואליציה בין־לאומית של מדינות 
שיילחמו בדאעש. אובמה הבטיח כי לצד השתתפות פעילה במתקפות האוויריות נגד מטרות 
ללוחמים  אווירית  ואף מטריה  ואימון  ייעוץ  ובנשק, תעניק  וושינגטון בכסף  דאעש תסייע 
מקומיים. עם זאת הבהיר אובמה, כי ארצות־הברית לא תשלח לעיראק או לסוריה חיילים 

להילחם על הקרקע בלוחמי דאעש. 
בנוסף לכמה ממדינות אירופה וחברות נאט׳׳ו, הצטרפו לקואליציה בין־לאומית זו עשר 
מדינות ערביות ובראשן: עיראק, ירדן, ושש ממדינות המפרץ.43 בליל 22 בספטמבר 2014 
החלו מטוסי הקואליציה תוקפים מטרות של דאעש בעיראק, ולראשונה גם על אדמת סוריה. 
לצד אלו הותקפו, לדברי דוברים אמריקנים, גם יעדים של ארגון ׳׳ח׳ורסאן״ שהיווה שלוחה 
מטרות  נגד  פיגועים  תכנון  ושעניינה  הסורי,  המרחב  אדמת  על  הפועלת  אל־קאעדה  של 
מערביות ואמריקניות.44 כמה חודשים לאחר מכן, בפברואר 2015, נפל בשבי דאעש טייס 
ירדני בשם מועאז סאפי יוסוף אל־כסאסבה, לאחר שמטוסו הופל. סופו של כסאסבה היה 

בהוצאה להורג בשריפה.45
התקיפות האמריקניות לא בוצעו מתוך תיאום ישיר עם דמשק, ואף זכו בתחילה לגינוי 

רפה מצד דוברים רשמיים בדמשק בהיותן לדבריהם הפרה של הריבונות הסורית.46 
נראה כי המשטר הסורי ראה בתקיפות אלו, ובאופן כולל יותר בהתגייסות הבין־לאומית 
ואולי אף להוביל  לו בבלימתו של דאעש  נגד דאעש, משום שירות לעניינו העשוי לסייע 
כי  לרמוז  מיהרו  אף  סוריים  דוברים  כלפיו.  הבין־לאומית  הקהילה  של  בגישתה  לשינוי 
התקיפות  אודות  עיראק,  ממשלת  הנראה  ככל  שלישי,  צד  בידי  קבע  דרך  עודכנה  דמשק 
שלבים  לאורך  אדמתה.47  על  ארצות־הברית  של  בהנהגתה  הקואליציה  של  האוויריות 
ארוכים של המלחמה נתפס דאעש בידי משטרו של אסד כמאיים פחות מקבוצות המורדים 
השונות הפועלות במערב המדינה, שהרי הן אלו שנמצאו בקרבה גיאוגרפית מידית למרכזי 

האוכלוסייה החשובים של סוריה.

רויטרס, 19, 20 באוגוסט, 2 בספטמבר, 15 באוקטובר 2014. וויינט, ״נחשף: המבצע הנועז לחיסול   .42

ג׳ון הג׳האדיסט,״ 6 בדצמבר 2015. 

אל־ג׳זירה, 10 בספטמבר 2014; רויטרס, 10, 11 בספטמבר 2014.  .43

רויטרס, 22, 23 בספטמבר 2014.  .44

אל־ג׳זירה, 3, 4 בפברואר 2015.  .45

סאנא, 23, 24 בספטמבר 2014.  .46

סאנא, 27 בספטמבר 2014.  .47
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ניתן היה ללמוד מריאיון שהעניק אסד  על גישתה של דמשק לשאלת המאבק בדאעש 
כי משטרו  ובו דחה בתוקף את הטענה  לשבועון הצרפתי, ״פאריס מאץ״,   2014 בדצמבר 
הוא שעודד את צמיחתה של הקיצוניות בסוריה במטרה להחליש את האופוזיציה: ״האם אנו 
ביקשנו מהם ועודדנו אותם לתקוף שדות תעופה ולהרוג מאות מחיילינו? האם ביקשנו מהם 
לכבוש כפרים וערים ברחבי המדינה? האמת היא שדאעש קם בעיראק ב־2006, והרי ידוע 
לכל שארצות־הברית היא שכבשה את עיראק לא סוריה, וגם ידוע שאבו בכר אל־בע׳דאדי 
יצר אפוא את דאעש — אנו או ארצות־הברית?]...[  מי  ולא סורי. אז  ישב בכלא אמריקני 
לא ניתן לטפל בטרור באמצעות התקפות מן האוויר ובלא כוחות על הקרקע. הפעולות של 
ארצות־הברית על אדמת סוריה הן בבחינת פעולה בלתי חוקית,]...[ ויש לראות בהן משום 
הפרה של הריבונות הסורית. בלא קשר לכך חיל האוויר הסורי מבצע תקיפות רבות יותר, 

מאלו שמבצעים מטוסי הקואליציה של ארצות־הברית״.48
איראן וחזבאללה התנגדו בתחילה למתקפה האמריקנית נגד דאעש, שבה ראו משום פתח 
לשובה של ארצות־הברית להמזרח־התיכון ובעיקר לעיראק שאותה החלה נוטשת בעקבות 
כישלון המעורבות האמריקנית במדינה זו. איראן קיותה להיבנות מהחלל שהותירו אחריהם 
מזכ״ל  השפעתה.  לתחום  זו  מדינה  לצרף  רצונה  את  הסתירה  ולא  בעיראק,  האמריקנים 
בדאעש,  האמריקני  המאבק  של  המעשית  במשמעות  ראש  הקל  נצראללה  חסן  חזבאללה 
וחזר וטען כי במהלך ימיה הראשונים של מלחמת לבנון השנייה תקפה ישראל את ארגונו 
בהיקף ובעוצמה הגדולים פי כמה מהיקף התקיפות של הקואליציה לאורך ששת החודשים 
הראשונים למלחמה שעליה הכריז הנשיא אובמה נגד דאעש, שהסתכמו כך לדברי מחלקת 

ההגנה בוושינגטון בכ־800 מאות תקיפות.49 
לפי מקורות אמריקניים הגיע מספרן של התקיפות עד ל־1 בדצמבר 2015 לכדי 8,573, 
מהן 5,639 תקיפות שבוצעו נגד מטרות של דאעש בעיראק ו־2,934 תקיפות שבוצעו נגד 
2015 לכדי 5.2 מיליארד  מטרות של דאעש בשטח סוריה. עלות התקיפות הגיע בדצמבר 

דולר, היינו כ־11 מיליון דולר ליום.50
האוכלוסייה  ריכוזי  על  לאיים  היה  שבהם  ובסוריה,  בעיראק  דאעש  של  הצלחותיו 
ובכרבלאא׳,  בנג׳פ  לשיעה  הקדושים  המקומות  על  ובמיוחד  עיראק  של  בדרומה  השיעית 
כמו גם האיום הגובר שהציב הארגון למשטרו של אסד בסוריה, חייבו את האיראנים לשנות 
גישה ולהשלים עם מאמציה של וושינגטון להיאבק בדאעש. האיראנים נאותו להירתם, הגם 
שלא בדרך של שיתוף פעולה ישיר, למהלך האמריקני של חיזוק הצבא העיראקי הסדיר. 
מהלך המבוסס ברובו על בני העדה השיעית, ושל גיוס מיליציות שיעיות או שבטיות דוגמת 
״מיליצית הגיוס העממי״ )אל־חשד אל־שעבי( או אל־צחואת )מיליציה שבטית שיעית(, כדי 
שיוכלו להתמודד עם דאעש ואף להביסו. צעד חשוב בדרך לגיוס כללי של השיעים בעיראק 
עלי אל־ִססתאני, מנהיגם הדתי של השיעים   2014 למאבק היה פסק הלכה שהוציא ביולי 
אמריקנים  יועצים  כן  כמו  בדאעש.  ולהילחם  לצאת  לו  קרא  ובו  מרעיתו,  לצאן  בעיראק 

פאריס מאץ, 4 בדצמבר 2014.  .48

אל־מנאר, 23 בספטמבר 2014, גם אתר אל־דרר אל־שא׳מיה, 16 בינואר 2015.  .49

אתר מחלקת ההגנה האמריקנית, 4 בדצמבר 2015.  .50
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לסייע  מלבנון  שנשלחו  חזבאללה  אנשי  ואפילו  איראן  של  המהפכה  משמרות  אנשי  לצד 
במטרה  אחת,  גג  קורת  תחת  כאילו  ופעלו  כולם,  התגייסו  דאעש,  נגד  המלחמתי  במאמץ 
ולמיליציות השיעיות הפועלות במדינה כדי לבלום את התקדמותו  לסייע לממשלת עיראק 

של דאעש.
אין פלא כי בקיץ 2015 היו בוושינגטון מי שהציעו לראות בדאעש את מקור בעיותיה 
של וושינגטון במזרח־התיכון ואילו באיראן, ובמשתמע גם בסוריה, חלק מהפתרון )היה זה 
אגב בעקבות השגת הסכם הגרעין עם איראן ביולי אותה שנה(. בכירים אמריקנים ואירופים 
הצביעו על כך שמקורותיו של הג׳האד הסלפי היו נעוצים בסונה, ובעיקר בזרם הווהאבי 
ששורשיו בערב־הסעודית, ובכך רמזו כי אפשר שהמערב צריך לחבור דווקא לציר השיעי 
הסי־איי־ ראש  של  דבריו  את  להזכיר  ראוי  זה  בהקשר  הסוני.  לציר  ולא  בראשו  ואיראן 
איי, ג׳ון ברנן, שהזהיר במרס 2015 כי הפלתו של נשיא סוריה תפתח בפני ארגוני טרור 
קיצוניים את הדלת להשתלט על סוריה. ברנן הוסיף כי המשך שלטונו של אסד בסוריה, 
עדיף לדעתו על־פני כל האלטרנטיבות האחרות לשלטונו.51 דברים דומים השמיע גם שגריר 
רוסיה באו״ם ויטלי צ׳ורקין באוקטובר 2016 ולפיהם: ״אילולא המעורבות הרוסית בסוריה, 

היו מונפים דגלים שחורים של דאעש בדמשק״.52
שיתוף הפעולה העקיף בין משמרות המהפכה של איראן לוושינגטון עורר ביקורת על 
להיאבק  בידה  לסייע  להיטות  גילו  לא  באזור, שמלכתחילה  בריתה  בעלות  וושינגטון מצד 
בדאעש. מדינות אלו, דוגמת ערב־הסעודית או תורכיה, הוטרדו אמנם אף הן מכוחו המתגבר 
של דאעש, אבל הוסיפו לראות באיראן משום איום מרכזי בעבורן ובאסד משום כלי שרת 
בידיה של טהראן. במקרה התורכי דאגה אנקרה גם מכוחם העולה של הכורדים בסוריה, 
״מפלגת  בהנהגת  סוריה  בצפון  כורדית  אוטונומיה  של  כינונה  אפשרות  מפני  שאת  וביתר 
 ,)YPG( העם״  להגנת  ״היחידות  שלה,  הצבאית  והזרוע   ,)PYD( הדמוקרטי״  האיחוד 
אלים  במאבק  שנים  מזה  נתונה  שהייתה   )PKK( הכורדית״  הפועלים  ״מפלגת  עם  שזוהו 
עם הממשלה התורכית. אוטונומיה כורדית שכזו נתפסה באנקרה כמסוכנת לתורכיה יותר 
מהח׳ליפות האסלאמי, ואפילו מהמשך קיומו של המשטר הסורי בהנהגתו של אסד ובחסות 

של טהראן.
בתחילה נראה היה כי בידי הקואליציה הבין־לאומית עולה לבלום את דאעש. האמריקנים 
דיווחו על פעילות נרחבת שכללה אלפי גיחות תקיפה של מטוסים, לצד שורה של מבצעים 
אבו־סיאף,  של  ביתו  על   2015 במאי  ב־16  פשיטה  דוגמת  מיוחדים,  כוחות  בידי  שבוצעו 

מבכירי דאעש בדיר אל־זור במהלכה חוסל בידי הכוחות התוקפים.53
כוחות מקומית  בגיבוש קואליציה  חיל  עושים  כי האמריקנים  גם  היה  נראה  זאת,  לצד 
רחבה מול הארגון, המבוססת על מיליציות שיעיות או שבטיות בעיראק, לוחמים כורדים 
העומדת  ברזאני  משפחת  בהנהגת  האוטונומי  הכורדי  המחוז  אנשי  עיראק,  של  בצפונה 
בראש ״המפלגה הכורדית הדמוקרטית״ ומשפחת טאלבאני העומדת בראש ״מפלגת האיחוד 

רויטרס, 14 במרס 2015.  .51

ירון שניידר, ״רוסיה: תקיפה נגד אסד תזעזע את המזרח־התיכון, ערוץ 2, 1 באוקטובר 2016.  .52

רשת סי אן אן, 16, 7 במאי 2015.  .53
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הפטריוטי הכורדי״.54 בסוריה חברו כאמור האמריקנים ללוחמי ״יחידות ההגנה העממית״ 
לוחמיו של דאעש  של ״מפלגת האיחוד הדמוקרטי הכורדי״. אלו האחרונות אף הדפו את 
נוספים  מחלקים  ואף  רבים,  חודשים  במשך  צר  שעליה  כובאני  העיר  מן   2015 בראשית 

בצפון סוריה.55 
כל אלו הוכחו כיעילים יותר מן הצבאות הסדירים של עיראק ושל סוריה גם יחד, למרות 
שבמקרה העיראקי מדובר היה לכאורה בצבא מיומן ומאומן היטב שהיה מצויד מכף רגל ועד 
ראש בנשק אמריקני חדיש. לימים, באביב 2017, שעה שהצבא העיראקי נדרש לחודשים 
ארוכים כדי לכבוש את העיר אל־מוֻצל מידי דאעש, העיר קצין צה״ל בכיר כי: ״באל־מוֻצל 
למשל, יש כ־56 אלף לוחמים של הקואליציה הנהנים מתמיכה מודיעינית, מול 5,000 פעילי 

דאעש, ועדיין ההתקדמות שם איטית״.56
בקיץ 2015, שנה לאחר שהגיח דאעש ממעמקי המדבר הסורי־עיראקי, ובתום חודשים 
נוכח המהלומות  כי הוא מצוי בנסיגה  והכריזו  ארוכים שבמהלכם שבו דוברים אמריקנים 
2015 השתלטו  והרים ראש. ב־16 במאי  הנמרצות שהנחיתו עליו כוחות הקואליציה, שב 
כוחותיו על רמאדי, בירת מחוז אנבאר בעיראק, ובמקביל פרצו אל ליבה של סוריה, כבשו 
ב־20 במאי 2015 את תדמור והעמיקו דרומה לכמה משכונותיה של דמשק, ואף הגיעו עד 
מרגלותיו של הר הדרוזים. ובכל זאת, למרות גל הצלחות זה וגלים נוספים שבאו בעקבותיו, 

לא יכול היה דאעש בסופו של יום לאויבים שקמו עליו.

גלי הטרור של דאעש

לצד מאבקו להשליט ולבסס עצמו בסוריה ובעיראק ולהדוף את יריביו הקמים עליו, פתח 
ובארצות־הברית,  באירופה  בתורכיה,  הערבי,  העולם  ברחבי  פיגועים  במתקפת  הארגון 
שנועדו להעצים את כוחו בעיני תומכיו ולהרתיע ולהעניש את יריביו. ראשונה לחוות את 
הטרור של דאעש הייתה רוסיה, ששלחה בספטמבר 2015 את כוחותיה ללחום בסוריה לצידו 
של המשטר בדמשק. מעורבות זו בלחימה בסוריה הפכה את מוסקווה לאויב ולמטרה בעיני 
דאעש, הגם שיש להודות כי זה ראה בה משום אויב גם קודם לכן בשל תמיכתה המתמשכת 

במשטר הסורי, וכמובן בשל מאבקה בצ׳צ׳נים ובקהילות מוסלמיות אחרות בתוככי רוסיה.
ב־31 באוקטובר 2015 פוצץ בשמי סיני בידי שלוחת דאעש בסיני )וילאית סינאא׳( מטוס 
נוסעים רוסי על 224 נוסעיו, לאחר שהמריא משדה התעופה אסדם אל־שייח׳.57 שלוחה זו 
את   2014 באוקטובר  שהעביר  אל־מקדס(  בית  )אנצאר  ירושלים״  נאמני  ב״ארגון  מקורה 

אל־ג׳זירה, 13 בנובמבר 2015.  .54

 16  ,14 רויטרס,   ,2014 באוקטובר  החל  העיר  על  המצור   .2015 בפברואר   2 בינואר,   26 רויטרס,   .55

באוקטובר, 5 בנובמבר 2015.

אסד״,  האישית של  ויתכן שבידיעתו  במשטר  בכירים  קצינים  בהוראת   — הסארין  גז  ״ירי  הלר,  אור   .56

20 באפריל 2017. 

 Rose Buchanan Mon, ״Russian plane crash:  .2015 בנובמבר   21 באוקטובר,   31 אל־ג׳זירה,   .57

 Egypt report says ׳no evidence׳ Sinai jet was brought down by ISIS terrorists״, Independent,
31 October 2015, https://ind.pn/2L8c9zo.
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איום של  להפוך  עתידה  היא  לימים  סיני שלו.  למחוז  והפך  לדאעש  נאמנותו מאל־קאעדה 
ממש בעבור הצבא המצרי ועבור ישראל.

אלא שגל הטרור שאותו יזם או ליבה דאעש לא התמקד רק ברוסיה. כשבועיים לאחר 
מכן, ב־13 בנובמבר 2015, יזמו פעילים של הארגון פיגוע רחב היקף בתיאטרון באטאקלאן 
בפריז, שהותיר אחריו 130 הרוגים. הפיגוע עורר זעזוע עמוק בכל רחבי אירופה, והוביל 
היותר  ולכל  הצהרתיים  בעיקר  היו  שביטוייה  הגם  בדאעש,  למאבק  נרחבת  להתגייסות 
הסתכמו בתקיפה של כ־30 מטרות של הארגון בעיר אל־רקה וסביבותיה בידי עשרה מטוסי 
קרב צרפתים יומיים לאחר הפיגוע. בנוסף, שוגרה נושאת המטוסים שארל דה גול לחופי 
סוריה.58 במקביל אישר הפרלמנט הבריטי בראשית דצמבר 2015 לממשלה בלונדון לתקוף 
מן האוויר מטרות של דאעש בשטחה של סוריה, לאחר ששנה קודם לכן, בספטמבר 2014, 

העניק לה אישור לבצע תקיפות כאלו על אדמת עיראק.59
של  ובמטרו  התעופה  בשדה  טרור  התקפות  בשתי  מערביות  במטרות  ופגע  שב  דאעש 
ביצע  בנוסף  נפצעו.60  וכ־200  איש   32 נהרגו  שבמהלכן   ,2016 במרס   22 בבוקר  בריסל 
הארגון שורה של מתקפות טרור באנקרה )ב־17 בפברואר וב־13 במרס 2016( ובאיסטנבול 
)19 במרס ו־29 ביוני 2016( שבמהלכן נהרגו עשרות אזרחים ואנשי צבא ומאות נפצעו. בין 

ההרוגים בפיגוע באיסטנבול במרס 2016 היו גם שלושה תיירים מישראל.
דאעש המשיך גם בחודשים שלאחר מכן בגלי פיגועים חובקי עולם. ב־14 ביולי 2016 
הרג מפגע של הארגון שנהג במשאית 84 אזרחים צרפתים שבאו לחגוג את יום הבסטיליה 
בחוף ניס בדרום צרפת, ופצע למעלה ממאה.61 פיגוע דריסה דומה בוצע בידי איש דאעש 
נהרגו  איש   12 חג המולד בלב ברלין.  קונים בשוק של  2016 בקרב קהל  ב־19 בדצמבר 
בפיגוע זה. מאוחר יותר, ב־22 במרס 2017, הגיע מחבל לאזור בניין הפרלמנט הבריטי. אז 

דרס ולאחר מכן דקר בסכין ארבעה אזרחים בריטים וגרם למותם.62 
דריסה  פיגוע  דוגמת  והטרור,  הרצח  ממסעות  חדלו  לא  דאעש  של  ותומכים  פעילים 
בסנקט   ,)2017 במרס  )ב־23  בלונדון  נוספים  ופיגועים   ,)2016 בדצמבר  )ב־19  בברלין 
בשדרות   ,)2017 באפריל  )ב־8  בשטוקהולם   ,)2017 באפריל  )ב־3  ברוסיה  פטרבורג 
השאנז אליזה בפריז )ב־21 באפריל 2017(, במנצ׳סטר )ב־22 במאי 2017( ושוב בלונדון 
ודקירה  דריסה  פיגועי   .)2017 באוגוסט   18( שבספרד  בברצלונה  וכן   )2017 ביוני  )ב־3 
של פעילים או תומכים של דאעש נמשכו ביבשת אירופה ובאזורים אחרים בעולם, דוגמת 
אינדונזיה ואוסטרליה, גם בשנים שלאחר מכן. גם תורכיה הוסיפה לחוש על בשרה את ידו 
חתונה  במהלך   13 בן  מתאבד  ילד  עצמו  פוצץ   2016 באוגוסט  ב־20  דאעש.  של  הארוכה 
בעיר גאזיאנטפ שבדרום תורכיה, והרג 51 מן החוגגים. פיגוע נוסף, הפעם ירי של מחבל 

ידיעות אחרונות, 16, 18 בנובמבר 2015.  .58

רויטרס, 30 בספטמבר 2014, 3 בדצמבר 2015.  .59

״בריסל: לפחות 34 הרוגים במתקפת טרור בנמל התעופה ובמטרו״, הארץ, 2 במרס 2016.  .60

ביולי   15 וויינט,  בניס״,  הבסטיליה  יום  בחגיגות  משאית  בפיגוע  נרצחו   84 בצרפת:  טרור  ״מתקפת   .61

.2016

״פיגוע בברלין: נהג משאית דהר לקהל בשוק חג המולד, רצח 12 ופצע 48״, וויינט, 20 בדצמבר 2016.  .62
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הלילה  חוגגים שהתאספו במועדון  נגד  וכוון   2016 ב־31 בדצמבר  חמוש ברובה, התרחש 
ריינה בלב איסטנבול לחגוג את ראש השנה האזרחית החדשה. בפיגוע נהרגו 39 מהחוגגים, 

אחת מהן אזרחית ישראלית.63
פיגועי הטרור של דאעש על אדמת תורכיה באו בהפתעה, שכן אנקרה העדיפה עד לאותה 
העת להעלים עין מפעילותו של הארגון ולמקד עצמה במאבק שניהלה בתנועות הכורדיות 
לקבוצות  שהשתייכו  הסוריים  למורדים  סיוע  הגישה  במקביל  סוריה.  בצפון  הפועלות 
אסלאמיות מתונות, במאבקן נגד משטרו של אסד. הפיגועים הביאו להחרפה של הטון התורכי 
נגד דאעש, ולפעילות ביטחונית תורכית נגד תאים של דאעש הפועלים במדינה זו, כדי הכרזה 
על מבצע ״מגן הפרת״ ב־24 באוגוסט 2016, שבמסגרתו חדרו כוחות צבא תורכיים לצפונה 
בדאעש  במאבקו  בחסותם  הפועל  החופשי״  הסורי  ל״צבא  סיוע  של  ובאמתלה  סוריה  של 
השתלטו על המרחב הכפרי מצפון לָחלָּב. ברור היה לכל כי גם מהלך צבאי זה כוון ביסודו 

נגד שאיפות האוטונומיה של הכורדים בסוריה, ולאו דווקא נגד לוחמיו של דאעש.
גם איראן חשה את נחת זרועו של ארגון דאעש. ב־7 ביוני 2017 תקפו חמישה מאנשיו 
את בניין הפרלמנט האיראני בטהראן ואת המאוזוליאום של האייתוללה רוחאללה ח׳ומייני. 
כמה  המהפכה  משמרות  שיגרו  בתגובה  מ־40.  למעלה  ונפצעו  איש   19 נהרגו  בפיגועים 
ד׳ו אל־פיקאר בעלי טווח של כ־700 ק׳׳מ, לעבר  ימים אחר כך טילי קרקע־קרקע מדגם 
מטרות של דאעש באזור דיר אל־זור בסוריה.64 דאעש שב ותקף באיראן ב־22 בספטמבר 
 29 ובפיגוע שביצעו אנשיו במהלך מצעד צבאי בעיר אהווז בדרום המדינה נהרגו   ,2018
איש. בתגובה שיגרו האיראנים טילים לעבר מטרות המזוהות עם דאעש, באזורים שנותרו 

בשליטתו של הארגון במרחב אבו כמאל במזרח סוריה.65
של  בהשראתו  שפעלו  יחידים  פיגועי  של  שורה  אירעו  בארצות־הברית  גם  ולבסוף, 
הארגון, דוגמת פיגוע באורלנדו ביוני 2016 שהותיר אחריו למעלה מ־50 הרוגים, או פיגוע 
התרחש  יותר  ״קל״  אירוע  הרוגים.   8 אחריו  שהותיר   2017 באוקטובר  במנהטן  דריסה 
יורק בסמוך  בניו  2017 בתחנת רכבת התחתית באזור מסוף האוטובוסים הגדול  בדצמבר 

לטיימס סקוור, ובו נפצעו שלושה עוברי אורח.
נוכח  הארגון  שחש  במצוקה  הוסברו  אירופה  ברחבי  דאעש  שביצע  הפיגועים  גלי 
כוחו  כי  לתומכיו,  לכל  קודם  להוכיח,  ובצורך  ובעיראק  בסוריה  מאחזיו  על  הגובר  הלחץ 
במותניו. אבל נראה כי בחלק מן המקרים מדובר היה בהבשלתם של פיגועים שתוכננו זה 
ולאו דווקא בפיגועי תגובה למפלה כזו או אחרת שנחל דאעש. בחלק  זמן,  מכבר ולאורך 
מן המקרים מדובר היה במפגעים בודדים שלא גויסו או הוכשרו בידי איש, אלא הושפעו 
מהאידיאולוגיה והתעמולה של דאעש ואולי מהצלחתם של מפגעים שקדמו להם. יש להניח 

״פיגוע תופת באנקרה — לפחות 28 הרוגים״, גלובס, 17 בפברואר 2016; ״37 הרוגים בפיגוע תופת   .63

באנקרה״, ישראל היום, 15 במרס 2016; ״פיגוע טרור באיסטנבול שלושה ישראלים נרצחו״, וויינט, 

19 במרס 2016.

אל־ג׳זירה, 7 ביוני 2017.  .64

 ;2018 24 בספטמבר  וויינט,  דניאל סלאמה, ״דאעש פרסם תיעוד: התוקפים בדרך לפיגוע באיראן״,   .65

״איראן: 40 מפקדים בדאעש נהרגו בתקיפה בסוריה״, וויינט, 2 באוקטובר 2018.
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עם זאת כי התכווצותה של ממלכת דאעש בסוריה ובעיראק הקשתה על יכולתו המבצעית 
לתכנן ולהוציא אל הפועל פיגועים ברחבי העולם.

הרוסים,  לידי  ספק  בלא  שיחקו  בהשראתו  שהתבצעו  או  דאעש  שהוביל  הפיגועים 
ואף להעצים אותה תוך שמדינות אירופה  שכן אפשרו להם להתמיד במעורבותם בסוריה 
מעלימות עין או אף מעניקות לגיטימציה למעורבות זו. יתרה מכך, פיגועיו של דאעש ברחבי 
אירופה תרמו למפנה במדיניות האירופית ביחס להמשך שלטונו של אסד בסוריה, ודומה אף 
שלהחלטתה של וושינגטון למקד עצמה במאבק בדאעש כחזות הכול ולחדול מלפעול להביא 
בשאלה  הדילמה  התמקדה  וארצות־הברית  אירופה  בעבור  השלטון.  מן  אסד  של  לסילוקו 

״אסד או דאעש?״ ולכך ניתנה כאמור תשובה ברורה — אסד.

נפילתו של דאעש

ח׳לדון בספרו אקדמות למדע ההיסטוריה  לנו אבן  וכפי שמספר  ידוע מראש  כמו בסיפור 
)אל־מוקדמה פי עלם אל־תאריח׳( אודות עלייתן ונפילתן של שושלות שקמו ונפלו לאורך 
ההיסטוריה הערבית וזו האסלאמית,66 הגיע גם שעתה של ממלכת דאעש לחלוף מן העולם. 
לשקיעתה תרמה בלא ספק הקיצוניות שהקימה עליה מתנגדים מכל עבר. המהלכים החלקיים 
שנקטו הרוסים ואף התורכים לבלום את דאעש היו חלק מהסיבות להתמוטטותו, אבל ברור 
בסוריה  מקומיים  כוחות  לגייס  איראן,  של  עקיף  בסיוע  ארצות־הברית,  של  מהלכיה  כי 

ובעיראק שיפעלו נגד הארגון ויביאו בסופו של יום למפלתו — הם אלו שהיטו את הכף.
שעניינה  תוכנית  לקדם  הסי־איי־איי  על  אובמה  הנשיא  הטיל  ב־2013  עוד  כזכור 
חימוש המורדים בסוריה, במטרה לסייע בידם להפיל את משטרו של אסד. כשנה אחר כך 
בדצמבר 2014, בעקבות עלייתו של דאעש וכינונה של הח׳ליפות בהנהגתו, אישר הקונגרס 
האמריקני תקציב של כחצי מיליארד דולר לתוכנית שהוגדרה עתה כתוכנית ארוכת טווח, 
ועניינה אימון אלפי לוחמי אופוזיציה בסוריה וחימושם במטרה להכשירם למאבק ב׳׳ארגון 

המדינה האסלאמית״.67
סורים  מורדים  שכן  שכזה,  כוח  לקיים  ובעיקר  להקים  הצליחו  לא  שהאמריקנים  אלא 
וושינגטון לא היו  מתונים מקרב האוכלוסייה הערבית הסונית הנכונים לסור למרותה של 
בידי קבוצות  גופים שקמו בחסות אמריקנית חוסלו עד מהרה  ואף אותם  בנמצא בסוריה, 
מורדים אחרות, לרוב בידי אנשי ג׳בהת אל־נֻצרה. כך למשל תקפה ג׳בהת אל־נֻצרה בסתיו 
2014 את ״חזית מורדי סוריה״ )ג׳בהת ת׳ואר סוריא( שפעלה בפיקודו של ג׳מאל מערוף 
זמאן  )חרכאת  ״חזם״  תנועת  את  תקפה   2015 ובמרס  אותה,  וחיסלה  אידליב  מחוז  בצפון 

ֻמחמד( בהנהגת עבדאללה עודה וזו מיהרה להכריז על התפרקותה.68

עבד אל־רחמאן אבן ח׳לדון, אקדמות למדע ההיסטוריה )ירושלים: מוסד ביאליק, 1966(, עמ׳ 115-266.  .66

צבי בראל, ״המאבק ב״מדינה האסלאמית״ מחזיר את רוסיה לסוריה״, הארץ, 11 בנובמבר 2014.  .67

 Liz Sly, ״The rise and ugly fall of a moderate Syrian rebel offers lessons for the West״, The  .68

 Washington Post, 5 January 2015; ״U.S. backed Syria rebels crumble under al Qaeda fire״,
CBS, 3 March 2015.
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כשנה לאחר מכן, בסוף אוקטובר 2015, נמסר בוושינגטון על משלוח של כמה עשרות 
הכורדים  הכוחות  לצד  סוריה,  בצפון  לפעול  האמריקנים  המיוחדים  הכוחות  של  חיילים 
 2015 נגד דאעש.69 האמריקנים אף סייעו לכורדים לכונן עוד באוקטובר  הלוחמים באזור 
את ״כוחות סוריה הדמוקרטית״ )SDP(, כמעטפת ששימשה את ״מפלגת האיחוד הדמוקרטי 
הכורדי״ )PYD( )השלוחה הסורית של ״מפלגת הפועלים הכורדית״, ה־PKK(, לקדם את 
מהלך כינונו של ממשל אוטונומי כורדי בצפון סוריה. האמריקנים הסבירו כי נוכחות צבאית 
של חייליהם במזרח סוריה נועדה לסייע בריסון המעורבות הרוסית בסוריה, ובעיקר לכוון 

את התקיפות האוויריות של מטוסי הקואליציה הבין־לאומית נגד מטרות דאעש. 
 ,2016 באפריל  ב־25  בגרמניה  ביקור  במהלך  שנשא  בנאום  יותר  מאוחר  שנה  כחצי 
על  לשמור  ״כדי  לסוריה:  נוספים  אמריקנים  חיילים   250 שולח  הוא  כי  אובמה  הודיע 
המומנטום של הלחימה נגד דאעש״. אובמה הוסיף בנאומו כי החיילים האמריקנים לא יובילו 
את הלחימה בשטח נגד הארגון, אבל הם נחוצים כדי לסייע במאמץ הכורדי לסלק את דאעש 
מהשטחים שעליהם השתלט שכן הם ממלאים תפקיד קריטי במתן סיוע לכוחות המקומיים 
ואף בהכשרתם לקרב.70 סיוע אמריקני זה נמשך גם משדונלד טראמפ נכנס בשערי הבית 
בעבור  לראות במאבק בדאעש משימה ראשונה במעלה  ביקש  הנשיא החדש  הלבן. שהרי 
ארצות־הברית, ואף הכריז בפברואר 2017 על שיגורם של עוד 400 חיילים לסוריה במטרה 

לסייע למאמץ הכורדי להשתלט על אל־רקה, בירתה של הח׳ליפות.71
בתשתיות  האוויר  מן  לפגוע  האמריקנים  הצליחו  הקרקע  שעל  הצבאי  המאמץ  לצד 
הכלכליות, היינו במקורות ההכנסה של ״המדינה האסלאמית״, ובראש ובראשונה במתקנים 
להפקה ולייצור של נפט וגז, מחסנים לוגיסטיים ונתיבי מעבר וסחר ששימשו בידי הארגון. 
בכך הצליחו האמריקנים למוטט את הכלכלה הדאעשית שהייתה הכרח להבטחת קיומה של 
הח׳ליפות, ובעיקר להבטחת תמיכתה של האוכלוסייה המקומית בה. בנוסף, טענו האמריקנים 
להצלחה בתקיפות ממוקדות שביצעו נגד בכירים בדאעש, דוגמת אבו ֻמסלם אל־תורכמאני, 
ששימש עוזרו של בע׳דאדי לענייני מחוזות דאעש בעיראק וחוסל בנובמבר 2014;72 סגנו 
2015 כי חוסל  ֻמצטפא(, שדווח במאי  של בע׳דאדי, אבו עלאא׳ אל־עפרי )עבד אל־רחמן 
בתקיפה מן האוויר בידי מטוסי הקואליציה הבין־לאומית וכן ״שר האוצר״ של הארגון, אבו 

צאלח, שדווח כי חוסל בסוף נובמבר 73.2015
של  ממקורביו  אחד  אל־עוַבידי,  נאצר  עלי  עאסי  של  חיסולו  על  נמסר   2016 בינואר 
אל־ ֻמחמד  אבו  דאעש  דובר  את  לחסל  האמריקנים  בידי  עלה   2016 ובאוגוסט  בע׳דאדי, 
אל־פיאד  סלמאן  חסן  עאדל  וואיל  גם  חוסל   2016 באוקטובר  פלאחה(.  ֻצבחי  )טה  עדנאני 

רויטרס, 30 באוקטובר 2015.  .69

וויינט, 25 באפריל 2016.  .70

ציפי שמילוביץ, ״כוחות מארינס על אדמת סוריה״, ידיעות אחרונות, 25 בפברואר 2017.  .71

רועי קייס, ״עיראק מאשרת: מנהיג דאעש נפצע, דיווחים שסגנו נהרג״, וויינט, 10 בנובמבר 2014.  .72

רויטרס, 26 ביוני, 13 בנובמבר, 20, 27 בדצמבר 2015.  .73
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דווח   2017 באפריל  בדאעש.74  והטפה  תעמולה  על  מופקד  שהיה  אל־ֻפרקאן(  ֻמחמד  )אבו 
הביטחון המסכל  על  בע׳דאדי שהופקד  ג׳וַמילי, אחד מסגניו של  אל  איאד  חיסולו של  על 
בדאעש, וביוני 2017 נמסר על חיסולו של ״המופתי״ של דאעש, תורכי אל־בינאלי, ממוצא 

בחריני, שעמד בראש מועצת חכמי הדת של דאעש.75 
ובהם:  דאעש  של  הטרור  לפיגועי  מהאחראים  בכמה  לפגוע  האמריקנים  בידי  עלה  כן 
אבו בכר אל־חכים, אזרח צרפתי ממוצא תוניסאי שהיה אחראי, בין השאר, לפיגועים של 
הארגון על אדמת תוניסיה וצרפת; וכן עבד אל־רחמן אל־אוזבקי, בכיר דאעש שתכנן את 
הפיגוע במועדון הלילה באיסטנבול ערב ראש השנה האזרחי ב־31 בדצמבר 2016, וחוסל 
במבצע קרקעי חשאי במזרח סוריה.76 ארגונים לזכויות אדם טענו עם זאת לפגיעה נרחבת 
של מטוסי הקואליציה באוכלוסייה האזרחית במזרח סוריה במהלך התקיפות באזור, ולפי 
הנתונים שמסרו עד לראשית 2017 נהרגו בתקיפות אלו למעלה מ־2,000 אזרחים, ומספרם 
של אלו נסק לקרוב ל־5,000 אלפים במהלך המבצע למיטוט מדינת דאעש וכיבוש בירתה 

אל־רקה באוקטובר 2017.
ליציבות האזורית  בו  כי הסכנה הטמונה  עוררו את הרושם  ההישגים בלחימה בדאעש 
עוד  הכריז  אובמה  לחלוטין.  הוסרה  לא  אם  גם  הוכלה,  העולם  ברחבי  לביטחון  גם  ואולי 
ביולי 2015 כי: ״ההפסדים הטריטוריאליים האחרונים שספג הארגון מלמדים כי יובס, וכי 
ותחמש  העולם  ברחבי  הכספיים  מקורותיו  את  תייבש  בדאעש,  ותיאבק  תוסיף  וושינגטון 
ותאמן קבוצות מורדים בסוריה הנלחמים נגדו״.77 בריאיון שהעניק לבי־בי־סי ב־24 באפריל 
2016, לרגל סיום ביקור שקיים בבריטניה, הודה אמנם כי דאעש לא יובס בתקופה שנותרה 
המערב  מדינות  של  ביכולתן  כי  והבטיח  שב  אך   ,)2017 ינואר  )עד  הלבן  בבית  לכהונתו 

התוקפות מטרות של הארגון מן האוויר: ״לכווץ את הסביבה שבה הוא פועל״.78
ממאחזיו  דאעש  את  ורוסי,  איראני  בסיוע  הסורי,  הצבא  של  כוחותיו  דחקו  בסוריה 
בדרומה ובמרכזה של המדינה אל עומק המדבר הסורי בואכה הגבול העיראקי-סורי ועמק 
הפרת. ב־5 בספטמבר 2017 עלה בידי הצבא הסורי לחבור לכמה מיחידותיו, שהיו נצורות 
מזה למעלה מ־3 שנים בדיר אל־זור. משם המשיכו הכוחות הסוריים, בסיוע רוסי ואיראני, 
אל הערים אל־מיאדין )אותה כבשו ב־14 באוקטובר 2017( ואבו כמאל )שעליה השתלטו 
ולחילופין  אמריקני  בסיוע  כורדים  כוחות  בידי  עלה  סוריה  בצפון   .)2017 בנובמבר  ב־9 
קבוצות מורדים ערביות סוניות שפעלו בסיוע תורכי וכוחות של הצבא הסורי, לדחוק את 
דאעש מן המאחזים שעליהם השתלט בצפון מחוז ָחלָּב ובמחוז אל־רקה. ב־10 במאי 2017 

רועי קייס, ״דאעש הודיע שאבו ֻמחמד אל־עדנאני, דובר הארגון חוסל״, וויינט, 31 באוגוסט 2016;   .74

״דאעש מאשר: שר התעמולה שלנו נהרג״, וויינט, 11 באוקטובר 2016; ״ארצות־הברית: חיסלנו את 

״המופתי הגדול״ של דאעש״, אן־אר־ג׳י, 20 ביוני 2017.

״דיווח בעיראק: סגנו של אבו באכר אל בגדאדי חוסל״, מעריב, 1 באפריל 2017.  .75

רועי קייס, ״דווח: בכיר דאעש שהיה אחראי לפיגועים בצרפת ובתוניסיה חוסל מהאוויר״, וויינט, 3   .76

בדצמבר 2016; ״חוסל בכיר דאעש שתכנן את הפיגוע באיסטנבול״, וואלה, 3 באפריל 2017.

רויטרס, 6 ביולי 2015.  .77

״אובמה: אם נפיל את אסד, זו תהיה טעות״, מעריב, 24 באפריל 2016.  .78
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דאעש,  בירתו של  2017 כבשו את  באוקטובר  וב־17  העיר טבקה,  על  הכורדים  השתלטו 
העיר אל־רקה.

גם בעיראק איבד הארגון את מרבית המאחזים ואת כל הערים שעליהם השתלט בשנים 
קודמות. על אלו נמנו הערים תכרית )אפריל 2015(, ביג׳י )אוקטובר 2015(, רמאדי )דצמבר 
2015(, פלוג׳ה )מאי 2015(, חית וחדית׳ה שבמחוז אנבאר )בחודשיה הראשונים של 2016( 
)אוקטובר  וחוֵיג׳ה   )2016 )אוגוסט  תלעפר  הערים  ולבסוף,   )2017 )יולי  אל־מוֻצל  העיר 
2017( שהיו האחרונות שבהן החזיק דאעש בעיראק. בעקבות כיבושן של שתי ערים אלו 
עלה בידי הצבא העיראקי והמיליציות השיעיות שלחמו לצידו להגיע בראשית נובמבר 2017 

אל מעבר הגבול אל־קאא׳ים על הגבול עם סוריה.
גם בלבנון איבד דאעש בקיץ 2017 את המאחז שהיה לו ברכסי ערסאל בצפון מזרחה 
על  במתקפה  פתחו  חזבאללה  של  לוחמים  ולצידו  לבנון  שצבא  לאחר  הלבנון.  בקעת  של 
עמדות של דאעש ושל ג׳בהת אל־נֻצרה באזור ערסאל והשתלטו עליהם. חזבאללה והמשטר 
חריפה  ביקורת  עיראק, צעד שגרר  האזור לעבר  מן  לאנשי דאעש להתפנות  הניחו  הסורי 
מצד ההנהגה השיעית בעיראק, והביא את האמריקנים לנסות ולחסום את דרכה של שיירת 

המפונים באמצעות תקיפות מן האוויר.
שבה  אל־מוֻצל  של  כיבושה  הייתה  דאעש  של  קריסתו  במהלך  הכותרת  גולת  כאמור, 
2017 פוצצו לוחמיו של  החלה דרכו של הארגון שלוש שנים קודם לכן. עוד ב־21 ביוני 
הח׳ליפות  של  כינונה  על  בע׳דאדי  הכריז  שבו  אל־מוֻצל  בלב  אל־נורי  מסגד  את  דאעש 
חייליו הגיעו אל שרידיו של המסגד,  כי  בראשותו. כשבוע לאחר מכן הודיע צבא עיראק 
וב־10 ביולי 2017 הכריזה ממשלת עיראק בבגדאד כי כוחותיה השלימו כמעט לחלוטין את 

מהלך ההשתלטות על העיר.
בתוך  איבד  דאעש  כי  קרי  ג׳ון  המדינה  מזכיר  התגאה   2016 מרס  באמצע  אם  וכך 
שבשליטתו  השטח  מן  רבועים  קילומטרים  וכ־3,000  לוחמים  כ־600  שבועות  כשלושה 
שנה  אותה  הרי שבסוף  כנגדו,79  מובהק  באופן  פועלת  בשטח  המגמה  כי  ללמדנו  בסוריה, 
בסוריה  השתלט  שעליהם  מהשטחים  כרבע  איבד  דאעש  ארגון  כי  מוושינגטון  דווח  כבר 
ובעיראק, ובידיו נותרו כ־60 אלף קמ׳׳ר לעומת 78 אלף קמ׳׳ר בתחילת 2016 וכ־90 אלף 
ק״מ בראשית 2015. שנה אחר כך, בקיץ שנת 2017, כבר ידעו האמריקנים למסור כי בידי 
 ,2015 בקיץ  בשיאו  שהיה  בשעה  שלט  שבהם  מהשטחים  בלבד  אחוזים   15 נותרו  דאעש 
נוכחות בכמה מרחבים  80.2017 דאעש אמנם קיים  ואף מאלו נאלץ לסגת עד לסיומה של 
2018 הכריז טראמפ על ניצחון  במדבר הסורי ומזרחית לנהר הפרת, אבל ב־19 בדצמבר 
במערכה נגד דאעש, והוסיף כי ניתן יהיה להסיג את הכוחות האמריקניים מסוריה ולהותיר 

את מלאכת חיסולו הסופי של הארגון בידי תורכיה.81
ניסיון העבר בעיראק ובסוריה העלה כי לא תמיד עלה בידי כוחות הצבא הסדיר להחזיק 
ובמיוחד באלו שבהם הייתה האוכלוסייה הסונית רוב  לידיו,  זמן במרחבים שנפלו  לאורך 

רויטרס, 13 במרס 2016.  .79

סי״צ )סוכנות הידיעות הצרפתית(, 19 בינואר 2017.  .80

״דיווח: שיחה בין טראמפ לארדואן הובילה להחלטה לסגת מסוריה״, וויינט, 21 בדצמבר 2018.  .81
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מכריע. במקרה העיראקי היה זה כידוע צבא המבוסס בעיקרו על בני העדה השיעית, ואילו 
בסוריה  העימות  שלבש  העדתי  האופי  נוכח  עלווית.  בהגמוניה  הנתון  צבא  הסורי  במקרה 
ובעיראק כאחת, נטתה האוכלוסייה הסונית לתמוך בצד שכנגד, בין אם דאעש או קבוצות 
אסלאמיות אחרות שפעלו במרחבי סוריה ועיראק, ובידי אלו עלה שוב ושוב להחזיר לידיהם 
את השליטה באזורים שאבדו להם. ולראיה, גם בשעה שהכול הכריזו על תבוסתו של דאעש, 
הוא הוסיף לקיים נוכחות באזורים שונים בסוריה, דוגמת המדבר הסורי ובמרחב שמזרחית 
לנהר הפרת וכן באזור אבו כמאל. אף בעיראק הוא הוסיף לבצע פיגוע טרור נגד כוחות של 

הממשלה העיראקית ונגד לוחמים של מיליציות שיעיות. 
סווידא  בעיר   2018 ביולי  ב־25  הארגון  של  טרור  פיגועי  של  שורה  היה  לכך  דוגמה 
אזרחים.  המכריע  רובם  איש,   258 נהרגו  אלו  בפיגועים  לה.  וממזרח  שמצפון  ובכפרים 
בריחה  ניסיון  במהלך  נהרגו  מהן  כמה  ילדיהן.  על  דרוזיות  נשים   36 חטף  הארגון  בנוסף, 
ואחרות שוחררו בידי הארגון, במסגרת עסקה אליה הגיע עם המשטר הסורי ולפיו לוחמיו 
באגן הירמוב שלגבול סוריה-ירדן-ישראל יורשו לעזוב את האזור. ב־8 בנובמבר 2018 עלה 

בידי הצבא הסורי לחלץ את יתר החטופות באזור חמימה שמדרום מזרח לעיר תדמור.82 
של  מהלך  שעניינו  מוכרז,  לא  אם  גם  פתרון,  לאתגר  נמצא  בעיראק  וגם  בסוריה  גם 
״ניקוי״ או אף טיהור אתני של מרחבי השליטה של דאעש או של קבוצות מורדים סוניות 
אחרות שבעקבותיו נטשו מיליוני ערבים סונים מרחבים אלו. בסוריה מדובר היה בתופעת 
היה בכמה  ואילו בעיראק מדובר  מיליון מתושביה של המדינה,  הנאמדת בכ־8-5  פליטות 

מיליונים בעיקר מאזורי צפון מערב המדינה.
ראוי גם להטות אוזן לדבריו של הרמטכ׳׳ל דאז רא״ל גדי איזנקוט, בריאיון שהעניק 
וברעיון שמעבר  בתופעה  מדובר  דאעש.  את  להספיד  ״מוקדם  ובו אמר:   2017 בספטמבר 
לארגון. ההתמודדות מול דאעש עתידה להימשך עוד שנים רבות״. איזנקוט גילה כי ישראל 
המודיעין  שיכולות  ״מאחר  דאעש:  נגד  ארצות־הברית  המלחמתי שהובילה  למאמץ  סייעה 
למאמץ  תורמים  אנחנו  ישראל,  של  הראשון  במעגל  ובוודאי  במרחב,  הטובות  הן  שלנו 
גם  מאוד,  רחבה  תרומה  המודיעין  לקהילת  יש  הסיוע׳.]...[  ׳חזית  ואת  דאעש  את  להביס 
פיגועים״.83 אפשר שאיזנקוט רמז  בגלובוס, בסיכול  וגם במקומות אחרים  במזרח־התיכון 
לדיווח שפורסם בעיתון ה״וושינגטון פוסט״, ולפיו הנשיא טראמפ העביר לרוסים, במהלך 
פגישה שקיים במאי 2017 עם שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב והשגריר הרוסי בוושינגטון 
בפעילות  המידע  של  שמקורו  להם  מסר  ואף  דאעש  אודות  מסווג  מידע  קיסליאק,  סרגיי 

חשאית של ישראל.84

דניאל סלאמה, ״דרוזים על הכוונת: עשרות הרוגים בסדרת פיגועים של דאעש בסוריה״, וויינט, 25   .82

בספטמבר 2018; דניאל סלאמה, ״אחרי יותר משלושה חודשים: סוריה שחררה את הדרוזים שנחטפו 

ע״י דאעש״, וויינט, 8 בנובמבר 2018.

יואב זיתון, אטילה שומפלבי וגידו רן, ״מאות רבות של תקיפות — בלי תגובה אחת. זו ההרתעה של   .83

צה״ל״, וויינט, 2 בספטמבר 2017.

16 במאי  וויינט,  רוסים״,  מודיעיני בפגישה עם בכירים  ״דיווח בארצות־הברית: טראמפ חשף מידע   .84
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בנובמבר 2017 דיווח כתב העת ״ואניטי פייר״ כי מדובר היה במבצע של יחידות עילית 
של צה״ל, שבמהלכו סיכלו העברה של משלוחי נשק לידי דאעש ואף חשפו כי בידי הארגון 
יכולת להטמין חומר נפץ במחשבים ניידים ולבצע בדרך זו פיגועי טרור במטוסים במהלך 
ניידים  מחשבים  של  העלאה  על   2017 במאי  ארצות־הברית  אסרה  כך  בעקבות  טיסתם. 

למטוסים בטיסות אל שטחה, מכמה מדינות ערביות ומוסלמיות.85
כזכור, בישראל ובמערב, אך גם באיראן, היו גם שהזהירו כי דאעש עשוי להעתיק את 
פעילותו לתימן או לוב. שר המודיעין של איראן, מחמוד עלווי, הזהיר מצידו כי דאעש עודנו 
מהווה איום משום שגם אם איבד את מרבית השטחים ששלט עליהם, עדיין מצויות בידיו 
ניסיון מבצעי  גדולות של נשק. לבד מכך, הוסיף עלווי, מדובר בארגון שלפעיליו  כמויות 
ויכולות שאין לזלזל בהם. השר האיראני הוסיף כי עתה, לאחר שאיבד דאעש את המאחז 
הטריטוריאלי שלו בסוריה ובעיראק, הוא עלול לפנות למדינות כפקיסטאן או אפגניסטאן, 

לנצל את חולשתן ולהשתלט עליהן, או לכל הפחות לבסס לעצמו אחיזה בהן.86
ניסיונו של דאעש לכונן מדינה אסלאמית כשל, וספק אם לח׳ליפות שהקים תהיה עוד 
של  ובמערבה  סוריה  במזרח  הסונית  האוכלוסייה  על  הארגון  שהמיט  האסון  אבל  תקומה, 
עיראק, עתיד להפוך מרחב זה למוקד של חוסר יציבות לעתיד לבוא. מכאן עלה כי הכרעתו 
ככוח  לפעול  יוסיף  כי  להניח  ויש  לוחם,  כגוף  לחיסולו  לא תביא  של דאעש בשדה הקרב 
שנים  מזה  הפועלת  דאעש  של  לשלוחתו  בדומה  והעיראקי  הסורי  המדבר  במעמקי  גרילה 
ועידוד  השראה  מקור  להוות  דאעש  של  האידיאולוגיה  תוסיף  בעת  בה  סיני.  האי  בחצי 

לצעירים מוסלמים בכל רחבי העולם הערבי, באירופה ואף בארצות־הברית.

דאעש ברמת הגולן ולגבול ירדן

באמצע דצמבר 2014 קנה לו לראשונה ארגון דאעש אחיזה בדרום רמת הגולן מש׳׳חטיבת 
ֻשהדאא׳ אל־ירמוכ״, נשבעה לו אמונים. חטיבה זו הוקמה עוד באוגוסט 2012 באזור הסמוך 
ֻמחמד  בן האזור,  והעיירה אל־שג׳רה. בראשה עמד  גֻ׳מלה  למשולש הגבולות סביב לכפר 
חטפו  משלוחמיה  לפרסום  זכתה  היא  אל־ח׳אל(.  ״הדוד״,  בכינוי  )שנודע  אל־ברידי  עלי 
2013 פקחים פיליפינים מכוח המשקיפים של האו״ם המוצב ברמת הגולן,  ב־6 בפברואר 
ששוחררו כמה ימים לאחר מכן. לחטיבה זו הצטרפו עוד שתי קבוצות מורדים קטנות שפעלו 
באזור: ״גדוד אבו ֻמחמד אל־ִתלאוי״ ו״חטיבת בית אל־מקדס״.87 למרות השבועה לדאעש 
לאורך  השקט  על  לשמור  מכן  שלאחר  ובשנים  בחודשים  אל־ירמוכ״  ״ֻשהדאא׳  הקפידו 

״בעומק סוריה: טראמפ חשף מבצע של המוסד וסיירת מטכ״ל״, ישראל היום, 23 בנובמבר 2017.  .85

 Tom O׳connor, ״Where will ISIS be in 2018? Iran says Afghanistan and Pakistan are next  .86

as Islamic State Loses in Iraq and Syria״, Newsweek, 12 December 2017.
עמוס הראל, ״שלושה ארגוני ג׳האד שפועלים בגולן הסורי נשבעו אמונים לארגון המדינה האסלאמית,״   .87

הארץ, 18 בדצמבר 2014. 
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הכריזה   2016 ביוני  יריבות.  מורדים  בקבוצות  בלחימה  עצמם  ומיקדו  ישראל,  עם  הגבול 
מחלקת המדינה האמריקנית על החטיבה כארגון טרור.88

הקמת צבא ח׳אלד בן אל־וליד
שבועת האמונים לדאעש החלה מלחמת עולם בדרומה של רמת הגולן בין ״חטיבת ֻשהדאא׳ 
אל־ירמוכ״ ובין ארגוני מורדים מקומיים יריבים ואף עם ג׳בהת אל־נֻצרה, שאנשיה שלטו 
על אזורים נרחבים של הרמה. אפשר שמאבקי השליטה על מרחבי דרום הרמה הם שהיוו 
מלכתחילה מניע להחלטה של ״חטיבת ֻשהדאא׳ אל־ירמוכ״ לבדל עצמם מקבוצות המורדים 

האחרות ולחבור לדאעש.
כשנה לאחר מכן, ב־15 בנובמבר 2015, פוצץ מתאבד איש ג׳בהת אל־נֻצרה מכונית תופת 
שבה נהג סמוך למפקדתה של ״חטיבת ֻשהדאא׳ אל־ירמוכ״ בכפר ג׳ומלה, ובפיצוץ נהרגו 
תחת  נוספים.89  בכירים  מפקדים  וחמישה  אל־ברידי  עלי  אבו  ֻמחמד  החטיבה,  של  מפקדה 
מאוחר  מעט  ואולם  פלסטיני.  ממוצא  סורי  אל־קחטאני,  עוֵבידה  אבו  מונה  שחוסל  המנהיג 
יותר במרס 2016 נמסר כי הלה הוחלף במפקד חדש, אבו עבדאללה אל־מדני, שאינו סורי 
אלא ממוצא סעודי. ב־12 באפריל 2016 התאחדה ״חטיבת ֻשהדאא׳ אל־ירמוכ״ עם ״תנועת 
שפעלה  סלפית  מורדים  קבוצת  אל־אסלאמיה(,  אל־ֻמת׳נא  )חרכת  האסלאמית״  אל־ֻמת׳נא 
באזור דרעא, וכחודש אחר כך ב־21 במאי 2016 איחדו שתי קבוצות אלו שורות עם ״צבא 
הג׳האד״, ארגון סלפי שפעל באזור קונֵיטרה ויחדיו הכריזו על כינונו של ״צבא ח׳אלד בן 
אל־וליד״, כמסגרת על בעבור קבוצות אלו. בפברואר 2017 פתח ״צבא ח׳אלד בן אל־וליד״ 
במתקפה משולבת נגד פלגי המורדים, והצליחו להשתלט על ארבעה כפרים באזור פעילותו 

)עדוַאן, סחם אל־ג׳ולאן, תסיל וג׳לין(, בנוסף לתל אל־ג׳מוע מדרום מערב לדרעא.90
למפקדו הראשון של ״צבא ח׳אלד בן אל־וליד״ מונה אבו ִהשאם אל־שא׳מי, שכונה אבו 
עות׳מאן אל־אידליבי, ולאחר מותו ב־18 אוקטובר 2016 בפיצוץ במכוניתו מונה תחתיו אבו 
ֻמחמד אל־מקדסי, פלסטיני ששימש אחראי על ההלכה בתנועת אל־ֻמת׳נא. אלא שגם הוא 
חוסל בתקיפה מן האוויר ב־7 ביוני 2017 בעת שנפגש עם כמה ממפקדיו לסעודת אפטאר 
חודש הרמדאן(. את מקומו תפס אבו האשם אל־ )סעודת שבירת הצום מדי ערב במהלך 
ובתוך פחות  גם מזלו של המפקד החדש לא שפר עליו  )ֻמחמד רפעת אל־ִרפאעי(.  ִרפאעי 
מחודש, ב־30 ביוני 2017, חוסל בתקיפה מן האוויר בכפר ג׳לין. תקיפה זו יוחסה למטוסי 
הקואליציה הבין־לאומית בהובלתה של ארצות־הברית, אך היו בקרב אנשי ״צבא ח׳אלד בן 
אל־וליד״ שטענו כי דווקא ישראל היא שעמדה מאחורי התקיפה שכן המטוסים התוקפים 

הגיעו משטחה. 
כחודש אחר כך ב־17 באוגוסט 2017 תקפו מטוסים בלתי מזוהים, אפשר של הקואליציה 
הבין־לאומית או מטוסים ישראליים, מבנה ששימש את הרשות השופטת של שלוחת דאעש 
אל־עיד  ואא׳יל  אל־וליד״  בן  ח׳אלד  ״צבא  של  החדש  האמיר  את  והרגו  הירמוכ,  באגן 

רויטרס, 9 ביוני 2016.  .88

אל־ג׳זירה, 15 בנובמבר 2015.  .89

״לא מבשר טובות: ניצחון בזק לדאעש בגולן״, וויינט, 22 בפברואר 2017.  .90
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שכינויו אבו תים אנח׳ל. זה מונה לתפקידו חודש קודם לכן. המבנה שהותקף שימש כבית 
כלא, ובתקיפה נהרגו לפיכך גם שישה אסירים שהיו כלואים בו. מדובר היה בקרוביו של 
ֻמחמד עלי אל־ברידי )אל־ח׳אל( שייסד את ״חטיבת ֻשהדאא׳ אל־ירמוכ״, ושנאסרו בחשד 
לבגידה לאחר מינוי של מקדסי כמפקד ״צבא ח׳אלד בן אל־וליד״. כך או אחרת, תחת ואא׳יל 
אל־עיד מונה לשמש כמפקד החדש של ״צבא ח׳אלד בן אל־וליד״ נאדר אל־ד׳יאב, שכונה 

אבו עלי אל־אסיר.91
ישראל עקבה בחשש אחר התבססותו של דאעש באגן הירמוכ. עוד במאי 2016 דווח כי 
מטוסים ישראלים תקפו מטרות של הארגון באזור משולש הגבולות, ועל־פי חלק מן הדיווחים 
ֻשהדאא׳  ״חטיבת  בידי  הסורי שנפלו  אווירית של הצבא  הגנה  היו מערכות  לתקיפה  היעד 
אל־ירמוכ״.92 מדובר היה במעורבות ישראלית פעילה ראשונה מסוגה בלחימה בסוריה, אך 
נראה שמטרותיה היו מוגבלות וממילא מדובר היה בפעולת מנע ולא במהלך שנועד לשנות 
 2016 פני המציאות או אף להכות בשלוחיו של דאעש לאורך הגבול. ב־27 בנובמבר  את 
אירעה תקרית נוספת שבמהלכה זיהה סיור של צה״ל חוליה של אנשי דאעש בקרבת גדר 
יותר  מאוחר  מאנשיה.  ארבעה  והרג  החוליה  לעבר  ירה  האוויר  חיל  של  טיס  כלי  הגבול. 
תקפו מטוסים ישראלים עמדה של הארגון במוצב נטוש של האו״ם בואדי ציחאן.93 בחודשים 
שלאחר מכן רבו הדיווחים על מעורבות ישראלית בתקיפות של אנשי ״צבא ח׳אלד בן אל־

וליד״, אם כי לדיווחים אלו לא ניתן שום אישור מאף גורם רשמי בישראל.
את  בהכרח  הגם שלא  ירדן.  דווקא ממלכת  הייתה  דאעש  זרועו של  נחת  את  מי שחש 
נחת זרועה של שלוחתו של דאעש ברמת הגולן, אלא דווקא של כוחות חלוץ של הארגון 
שהגיעו דרך המדבר הסורי ונאחזו למרגלות הר הדרוזים ומזרחה לו ואף במרחב שמצפון 
לדרעא. ב־21 ביוני 2016 בוצעה התקפה של מחבל מתאבד נגד מחסום של כוחות הביטחון 
הסורי-ירדני.  לגבול  שבסמוך  אל־רֹכבאן  ליד  סורים  פליטים  של  מחנה  בפתח  הירדניים 
שישה חיילים ואנשי ביטחון ירדנים נהרגו בהתקפה. עוד קודם לכן ב־6 ביוני 2016 תקפו 
ליד  אל־בקעה  הפלסטיני  הפליטים  במחנה  ירדן  של  הביטחון  שירותי  של  משרד  חמושים 
רבת עמון, ובהתקפה נהרגו חמישה אנשי ביטחון ירדנים. מאוחר יותר ב־18 בדצמבר 2016 
ביצע הארגון פיגוע נוסף הפעם בעיר אל־כרכ, שבמהלכו נהרגו עשרה אזרחים ירדנים ובהם 

ארבע אנשי ביטחון.94
ביטוי לדאגה הירדנית מנוכחותו של דאעש לאורך גבולה הצפוני של הממלכה נמצא 
בריאיון שהעניק הרמטכ׳׳ל הירדני, מחמוד אל־פריחאת ב־30 בדצמבר 2016, שבו מסר 

עומד  )מי  דאעש,״?  בקיאדת  אטאחת  אלתי  אל־ע׳אראת  ח׳לפ  יקפו  מן  ״דרעא,  )בירות(,  אל־מודון   .91

מאחורי התקיפות שחיסלו את מנהיגי דאעש,״ 7 ביוני 2017; אל־סכינה, 30 ביוני 2017; ״טאא׳יראת 

מג׳הולה תחסד אומראא׳ ג׳יש ח׳אלד... פמן ״אלג׳אסוס״ ואל־פאעיל״. )מטוסים בלתי מזוהים קוצרים 

 19 און־ליין,  אל־ח׳ליג  אלו?(,  תקיפות  מאחורי  העומד  ומי  המרגל?  מי  ח׳אלד...  צבא  באמירים של 

באוגוסט 2017.

מכתב אח׳באר סוריא, 21 ביוני 2016.  .92

יואב זיתון, ״תקיפת מוצב דאעש בגולן,״ וויינט, 28 בנובמבר 2016.  .93

אל־ג׳זירה, 6 ביוני, 21 ביוני 2016.  .94
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כי ברשות  בירדן  לרשויות  כרכ התברר  בעיר  דאעש  אנשי  הפיגוע שביצעו  כי בעקבות 
אנשי דאעש היו אמצעי לחימה מרובים וכי אפשר שתאי טרור נוספים של דאעש, גם אם 
רדומים לפי שעה, פועלים על אדמת הממלכה. הרמטכ׳׳ל הירדני ידע לספר כי להערכת 
שירותי הביטחון הירדנים הצטרפו לשורות דאעש רק כ־300 אזרחים ירדנים ואין במספר 
גם  כמו  הסורי-ירדני,  הגבול  לאורך  דאעש  לוחמי  נוכחותם של  כי  אם  להדאיג,  כדי  זה 
אל־ ג׳בהת  הייתה  בו  המוביל  שהכוח  )גוף  אל־שא׳ם״,  פתח  ״חזית  לוחמי  של  נוכחות 

נֻצרה( מטרידה עד מאוד.
מן  חשוב  חלק  המפרץ,  ולמדינות  לערב־הסעודית  קריצה  תוך  זאת,  עם  ייחד  פריחאת 
הריאיון לדאגה הירדנית מפני אפשרות כינונו של מסדרון יבשתי בידי איראן החל מטהראן, 
עבור דרך עיראק וסוריה וכלה בחופי הים התיכון. כך או אחרת, בקיץ 2017 הוסר האיום 
הדאעשי על ירדן משלוחמיו נסוגו מרצועת הגבול הירדנית-סורית, ואת מקומם תפסו כוחות 
אזור  אל  אסד  שובו של  עם  הכרחי  כרע  השלימה  ירדן  כי  אפוא  נראה  הסורי.  הצבא  של 

הגבול על חשבון אותן קבוצות מורדים מתונים שלהן סייעה בעבר.
בעת   2018 בקיץ  בא  שסופה  הרי  הירמוכ,  באגן  דאעש  החזיק  שבה  למובלעת  באשר 
שהצבא הסורי השיב לעצמו את השליטה על דרום סוריה כולה. במהלך הקרבות לחיסולה 
של המובלעת בשלהי יולי 2018 זלגה לא פעם אש הקרב לישראל. כך למשל שיגר הצבא 
2018 לעבר המובלעת של דאעש שני טילי קרקע־קרקע לטווח בינוני  הסורי ב־23 ביולי 
מתוצרת רוסית מדגם אס־אס 21 )״טוצ׳קה״(. בשל החשש בצה״ל כי הטילים עלולים ליפול 
בשטחה של ישראל, שוגרו לעברם שני טילים מיירטים של סוללת ״קלע דוד״ )״שרביט 
היירוט  שטילי  אלא  מבצעית.  לכשירות  לכן  קודם  חודשים  ארבעה  שנכנסה  קסמים״(, 

ששיגרה ישראל החטיאו את מטרתם, ואחד מהם אף נפל בשטח הסורי. 
כמה ימים לאחר מכן, ב־26 ביולי 2018, נחתו בכנרת שני טילי בי־אם 21 )טילי גראד( 
ששוגרו בידי לוחמי דאעש לעבר כוחות הצבא הסורי. בתגובה תקפה ישראל את המשגר 
שבידי דאעש, שממנו שוגרו הטילים. ב־1 באוגוסט 2018 פגע כלי טיס של צה״ל בלוחמים 
של דאעש שהתקרבו אל גדר הגבול עם ישראל באזור משולש הגבולות הישראלי-ירדני-
במקביל  מהם.  שבעה  נהרגו  מהירי  כתוצאה  טרור.  פיגוע  לבצע  שבכוונתם  מחשש  סורי, 
של  גבולה  אל  שהתקרבו  דאעש  של  לוחמים  הרגו  חייליהם  אף  כי  הירדנים  גם  הודיעו 
הממלכה עם סוריה, ולפיכך ייתכן כי מדובר היה הן במקרה הישראלי והן זה הירדני באנשי 
דאעש שביקשו להימלט מפני הצבא הסורי. ב־30 ביולי 2018 נכבשו הכפר ג׳מלה והעיירה 
אל־שג׳רה, המעוזים האחרונים שעוד נותרו בידי לוחמי דאעש במרחב זה, ובימים שלאחר 

מכן השלים הצבא הסורי את השתלטותו על האזור.95

ביולי   24 מעריב,  בסוריה״,  ונפל  דוד ששוגר החטיא  טיל קלע  לאיראנים:  מלמן, ״חשש שיגיע  יוסי   .95

את  תקף  צה״ל  בכינרת,  נפלו  דאעש  של  ״גראדים  סלאמה,  ודניאל  ראב״ד  אחיה  זיתון,  יואב   ;2018

 7 חיסל  צה״ל  בצפון:  חריג  ״״אירוע  סלאמה,  ודניאל  זיתון  יואב   ;2018 ביולי   26 וויינט,  המשגר״, 

מחבלי דאעש שתכננו פיגוע״, וויינט, 1 באוגוסט 2018.
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ג׳בהת אל־נֻצרה

ראשיתה של ״חזית הסיוע לאנשי אל־שא׳ם״ ב־24 בינואר 2012 — היום שבו הכריז אבו 
בכר אל־בע׳דאדי מנהיג דאעש על הקמתה כשלוחה מטעמו בסוריה. למנהיגה של חזית זו 
מונה אבו ֻמחמד אל־ג׳ולאני.96 בקיץ 2014, שעה שדאעש פרץ אל מרכז הבמה במערבה של 
עיראק ומזרחה של סוריה, עלה בידי ג׳בהת אל־נֻצרה וכמה משותפיה להשתלט על מרבית 
דרומה של סוריה: אזורי הכפר של מחוזות דרעא וקונֵיטרה וכן המרחב הכפרי של דמשק. 
הגולן  רמת  של  שטחה  מרבית  על  והשתלטו  וקונֵיטרה,  דרעא  הערים  על  סגרו  המורדים 
הסורית, ובכלל זה על קו התילים האסטרטגי המצוי מצידו הסורי של הגבול ובו גם תל אל־
חארה השולט על כל אזור החוראן. עוד קודם לכן זכו המורדים להישג סמלי ב־26 באוגוסט 

2014, בדמות כיבושו של מעבר הגבול שבין ישראל ובין סוריה בקונֵיטרה.
על  להשתלט  ושותפיה  אל־נֻצרה  ג׳בהת  בידי  עלה  המדינה  בדרום  אלו  הישגיה  לצד 
החודשים  במהלך  אידליב.  מחוז  ובראשונה  ובראש  סוריה,  צפון־מערב  מרבית שטחה של 
מרס-אפריל 2015 כבשו המורדים את בירת המחוז, העיר אידליב, ולאחריה גם את הערים 
של  לדרומה  ואידליב  ָחלָּב  בין  המקשרות  הדרכים  על  החולשות  ואריחא  אל־ֻשעור  ג׳סר 
סוריה ולאזור החוף. לבסוף, בראשית ספטמבר 2015, השתלטו המורדים על שדה התעופה 
באבו זהור — אחרון מאחזיו של המשטר במחוז אידליב. הישגיהם אלו העניקו להם מרחב 
בטוח לאורך הגבול עם תורכיה, ואפשרו להם להגביר את הלחץ על ָחלָּב. בנוסף, ההישגים 

העניקו להם עמדת זינוק לעבר חוף הסורי.
ייחודה של ג׳בהת אל־נֻצרה לעומת דאעש היה בהיותה מעוגנת במציאות הסורית, וממילא 
בעובדה כי מנהיגיה ומפקדיה באו מקרב בניו של המרחב הסורי. בראש ובראשונה אמורים 
אל־ ֻאסאמה  הוא  המקורי  שמו  אל־ג׳ולאני.  ֻמחמד  אבו  הארגון  של  במנהיגו  הדברים  היו 
עבאסי אל־וחיד, מן הכפר אל־שחיל שליד דיר אל־זור. בילדותו עבר ג׳ולאני עם משפחתו 
לגור באזור אידליב, בעקבות אביו שעבד כנהג במוסד לשיכון ובינוי של צבא סוריה. הוא 
וב־2003 יצא לעיראק ללחום בכוחות האמריקניים.  למד רפואה באוניברסיטה של דמשק 
ב־2006 עבר ללבנון ושימש במשך כמה שנים כמפקדו של ארגון ״לוחמי אל־שא׳ם״ )גֻ׳נוד 

אל־שא׳ם( שפעל במדינה.97
ובעיקר  עצמה  מלכפות  אל־נֻצרה  ג׳בהת  נמנעה  המקומי,  ואף  הפרגמטי  אופיה  בשל 
את תפיסותיה האידיאולוגיות הקיצוניות על האוכלוסייה המקומית. זאת מתוך האמונה כי 
אין המציאות בשלה לקדם תפיסות אלו, וכי האוכלוסייה במערב סוריה, להבדיל אולי מזו 
המתגוררת במזרח המדינה, עלולה לדחות כל ניסיון לכפות עליה דרכי פעולה דומות לאלו 
שהנהיג דאעש במרחבי שלטונו. במילים אחרות, ההבדל בין ג׳בהת אל־נֻצרה ובין דאעש לא 
היה במהות ובתפיסות היסוד שבהן החזיקו השניים, אלא בשאלת העיתוי המתאים ליישום 

תפיסות אסלאמיות אלו על האוכלוסייה בסוריה.

ג׳זירה נט, 15 ביוני 2015.  .96

ג׳זירה נט, 15 ביוני 2015.  .97
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ג׳ולאני הרבה לתת ביטוי לפרגמטיות שלו ושל ארגונו בנאומיו. כך למשל הכריז בנאום 
שנשא ב־11 ביולי 2014, שבו הגיב על כינונה של הח׳ליפות האסלאמית בידי ארגון דאעש, 
״אמירות  של  כינונה  על  אנשיו,  בידי  יותר  מאוחר  הוכחש  שהדבר  למרות  הודיע,  וספק 
מוסלמית״ )אמארה( בשטחים שתחת שליטת ארגונו.98 מאוחר יותר, ב־28 בספטמבר 2014, 
במסגרת נאום שנשא ושהופץ בידי מוסד ההסברה של החזית אל־מנארה אל־ַבידאא׳ אמר: 
בו.]...[  יותר ממה שהם מסוגלים לעמוד  ולהימנע מלהטיל עליהם  ״עליכם לסייע לאנשים 
התרחקו כרחוק מזרח ממערב מהאידיאולוגיה של החואריג׳ ושל המרג׳אים שקמו בתגובה 
אם  כלשהו  עניין  לגבי  עמדה  תנקטו  אל  ובעיקר,  האנשים,]...[  עם  צדק  עשו  לחואריג׳.99 

אינכם מבינים בו אלא העבירו את הטיפול בעניינו לחכמי הדת״.100
שדבקה  אל־קאעדה  של  בשלוחה  היה  שמדובר  למרות  כי  להתפלא  אין  זאת  כל  נוכח 
במחויבותה לארגון האם, הקפידו אנשיה לשמור על השקט לאורך הגבול עם ישראל ולמקד 
 — מקומיות  מורדים  ובקבוצות  בדאעש  גם  גם  כמו  הסורי,  מאמציהם במאבק במשטר  את 
״חזית  או  ״חזם״  תנועת  למשל  ארצות־הברית,  של  כפיה  כיצירות  שנתפסו  כאלו  לרוב 
מורדי סוריה״ )ג׳בהת ת׳ואר סוריה( שפעלו בצפון המדינה באזור אידליב, וחוסלו על־ידיה 
ואף  סבלנות  גילו  אל־נֻצרה  ג׳בהת  אנשי  זאת,  עם   .2015 שנת  ותחילת   2014 שנת  בסוף 
נכונות לשתף פעולה עם קבוצות מורדים בעלות גוון אסלאמי, שנתמכו בידי תורכיה וערב־
הסעודית. הם אף איחדו כוחות עם קבוצות אלו למשל במסגרת ״ג׳יש אל־פתח״ — מסגרת 
ארגונית משותפת שבעזרתה השתלטו ג׳בהת אל־נֻצרה וקבוצות אלו על מרביתו של מחוז 

אידליב בראשית 2015.
נוכח  שגם  ואפשר  ובצפונה,  סוריה  בדרום  הצבאיים  הישגיה  בצל  מכן  לאחר  כשנה 
ניסיונותיו של דאעש להבקיע אל מרכזה של סוריה, העניק ג׳ולאני ריאיון לאל־ג׳זירה שבו 
נקט טון מתון ופייסני. הוא התחייב שלא ייתן להפוך את סוריה, באם זו תיפול לידיו, לבסיס 
להתקפה על המערב. את ישראל נמנע מלהזכיר, כאילו לוחמיו אינם ערוכים כלל מן הצד 

הסורי של הגבול.

״חזית הסיוע״ מתנתקת מארגון אל־קאעדה

סימן  משום  היה  הסורי  במרחב  בהנהגתו  אל־נֻצרה  וג׳בהת  ג׳ולאני  של  התנהלותו  באופן 
מקדים, ואף הכנת הקרקע למהלך ההתנתקות שהוביל בקיץ 2016 מארגון האם. מהלך זה, 
שנעשה בהסכמה שבשתיקה ואף בברכתם של מנהיגי אל־קאעדה, נועד לקדם את עניינה של 
ג׳בהת אל־נֻצרה נוכח המציאות המורכבת שבה מצאה עצמה נתונה. התנתקות זו באה כזכור 

אל־ג׳זירה, 11 ביולי 2014.  .98

הח׳ואריג׳ הם כת שפרשה מן האסלאם האורתודוכסי בעקבות הבוררות בין הח׳ליפה עלי בן אבי טאלב   .99

והח׳ליפה ֻמעאויה בן אבי סופיאן שקרא עליו תגר. המרג׳א׳ים הם פלג אסלאמי שנבדל הן מהח׳ואריג׳ 

והן מן הסונה האורתוכסית באמונתו, ולפיה כל מי שמאמין בייחוד האל אין לראות בו כופר.

אל־ג׳זירה, 28 בספטמבר 2014.  .100
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על רקע התהפוכות שהתרחשו במלחמה בסוריה בעקבות מעורבותן של רוסיה ושל איראן 
במלחמה במדינה. 

״חזית  שתיקרא  חדשה  ארגונית  מסגרת  הקמת  על  ג׳ולאני  הודיע   2016 ביולי  ב־28 
הסביר  בנאומו  אל־שא׳ם(.101  של  הניצחון  חזית  אל־שא׳ם,  פתח  )ג׳בהת  אל־שא׳ם״  פתח 
ג׳ולאני כי המהלך נעשה ״בהתאם להכוונה ולהדרכה שקיבל מצד ההנהגה המבורכת )של 
אל־קאעדה(, ולבקשת בני המרחב הסורי )בלאד אל־שא׳ם( ובמטרה לשרת את צורכיהם״. 
נועד לשלול מן הקהילה הבין־לאומית בהנהגתן של ארצות־הברית  הוא הוסיף כי המהלך 
ושל רוסיה כל עילה לתקוף את ארגוני המורדים בסוריה, בטענה שתקיפות אלו מותרות ואף 

הכרחיות שכן הן מכוונות נגד ג׳בהת אל־נֻצרה.
בדרך  השונות,  המורדים  קבוצות  בין  אחדות  לקדם  נועד  ג׳ולאני,  הסביר  זה,  מהלך 
ב־31  בריתו.102  ובעלי  הסורי  המשטר  מידי  אל־שא׳ם(  )בלאד  הסוריות  האדמות  לשחרור 
עולם  תפיסת  ובמרכזה  שלה,  האמנה  את  אל־שא׳ם״  פתח  ״חזית  פרסמה   2016 ביולי 
סלפית־ג׳האדית המבקשת ליישם את שלטון השריעה בשטחים שתחת שלטונה. האמנה יצאה 
חוצץ נגד הפלגנות באשר היא )רמז לדאעש(, וקראה לכינון אחדות שורות בקרב המוסלמים, 

ובעיקר בין לוחמי הג׳האד על בסיס של ״יסודות שרעיים נכונים, בריאים ויציבים״.103
מנהיגי אל־קאעדה העניקו למהלך של ג׳ולאני את ברכת הדרך. עוד ב־7 במאי 2016, 
נועד  הצפוי  כי הצעד  ט׳ואהירי  אודות ההתנתקות מהארגון, הסביר  הצפויה  ערב ההכרזה 
זו  גורל  הרת  בשעה  כי  וכן  אל־קאעדה,  הנהגת  על  המקובלת  משותפת  מטרת־על  לשרת 
שבה מצויה המערכה המתנהלת על אדמת סוריה יש להעניק עדיפות להשגת אחדות שורות 
בקרב כלל הכוחות המוסלמים הלוחמים בה. כל זאת כדי להביא לסילוקו של משטרו של 
אסד, במטרה לכונן בה אמירות אסלאמית המבוססת על השריעה. אחדות שורות זו, הוסיף 
ט׳ואהירי, עולה בחשיבותה על הצורך בשימור מחויבותה הפורמלית של ג׳בהת אל־נֻצרה 
לאל־קאעדה. ט׳ואהירי הבטיח כי אל־קאעדה יוסיף לשמש חזית תומכת עבור כלל המוסלמים 
הלוחמים על אדמת סוריה, וכן כי ״שייכות ארגונית לעולם לא תהיה מכשול בדרך להשגת 

לאחדות, משום שאל־קאעדה הוא חלק מן האומה המוסלמית ולא שליט עליה״.104 
של  ההסברה  מוסד  שהפיץ  בקלטת  הסביר  אל־ח׳יר,  אבו  אחמד  ט׳ואהירי,  של  סגנו 
ג׳בהת אל־נֻצרה )אל־מנארה אל־ַבידאא׳( כי על ג׳בהת אל־נֻצרה ללכת בכיוון המשרת את 
האינטרס של האסלאם ושל המוסלמים, וכי ההחלטה נעשתה לאחר שהזירה הסורית נבחנה 
ונלמדה — צבאית ומדינית — ונוכח הסבל שהוא מנת חלקם של תושביה של סוריה. זאת 
לאויב  תירוצים  להעניק  וכדי שלא  אדמתה,  על  הג׳האד המתנהלת  על מלחמת  כדי להקל 
עבר  שהג׳האד  מלמד  בסוריה  הנעשה  כי  הוסיף  הוא  ומחסה.  הגנה  הלוחמים  מן  לשלול 
משלב של הטפה )דעוה(, כמו גם משלב שבו היה המאבק מנת חלקה של קבוצה נבחרת 

אל־ג׳זירה, 28 ביולי 2016. גם יורם שוייצר, ״מג׳בהת א-נוסרה לג׳בהת פאתח אל־שאם — היהפוך   .101

נמר חברבורתיו?״, מבט על, המכון למחקרי ביטחון לאומי, גיליון 843, 4 באוגוסט 2016.

אל־ג׳זירה, 28 ביולי 2016.  .102

אל־ג׳זירה, 31 ביולי 2016.  .103

אל־ג׳זירה, 7, 8 במאי 2016.  .104
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)נח׳בה(, לשלב של מעשה המובל בידי רבים ומכאן שאין צורך לשמר מסגרות המפרידות 
ומבדילות בין המאמינים.105

הודעת ההתנתקות של ג׳בהת אל־נֻצרה מאל־קאעדה עוררה תגובות מעורבות מצד פוסקי 
ההלכה בקרב המחנה הסלפי בעולם הערבי, ולצד קריאות שהזהירו מפני מזימה אמריקנית 
להשתלט על סוריה ולנצל את פיצול הכוחות במחנה המוסלמי לתועלתו של המערב, נשמעו 
הבטחות, למשל מפיו של האני אל־ִסבאעי, מבכירי פוסקי ההלכה המקורבים לאל־קאעדה, 
כי בין ארגון אל־קאעדה ובין ג׳בהת אל־נֻצרה לא תוצת אש היריבות כפי שקרה בין אל־
קאעדה ודאעש. ״המאמין לא יוכש פעמיים על־ידי אותו נחש״. גם החשוב שבקרב מנהיגי 

המחנה הסלפי בירדן, אבו ֻמחמד אל־מקדסי, הוציא פסק הלכה התומך בהתנתקות.106
בו,  שדבק  הטרור  כתם  את  מעליו  להסיר  לנסות  ספק  בלא  נועד  ג׳ולאני  של  המהלך 
ושהעניק עילה לממשל האמריקני להכריז על ג׳בהת אל־נֻצרה כעל ארגון טרור ואף לכלול 
אותה כאחת המטרות למהלך צבאי משותף אמריקני-רוסי בסוריה שאותו הציעו האמריקנים 
הפסקת  על  הכרזה  כללו  לרוסים  האמריקנית  ההצעה  של  מרכיביה   .2016 בקיץ  לרוסים 
 — דה־מיסטורה״  ל׳׳מתווה  בהתאם  מדיני  תהליך  של  לקידומו  מסגרת  כינון  בסוריה;  אש 
המתווה שהציע שליח האו״ם לפתרון המשבר במדינה; ושיתוף פעולה צבאי מוגבל של שתי 

המעצמות באזורים שייקבעו על־ידם בסוריה. 
לצורך  מודיעין  איסוף  על  פעולה שתפקח  תוקם קבוצת  כך  כי לשם  הציעה  וושינגטון 
וושינגטון  של  הפעולה  באזורי  כי  זאת,  עם  דרשו  האמריקנים  לתקיפה.  מטרות  גיבוש 
והרוסים  האמריקנים  בין  הסורי.  האוויר  חיל  של  מבצעית  פעילות  תורשה  לא  ומוסקווה 
נותרו חילוקי דעות באשר להגדרה מיהו מורד מתון. האמריקנים ראו בקבוצות דוגמת ״צבא 
האסלאם״ או ״בני החורין של אל־שא׳ם״ )אחראר אל־שא׳ם( קבוצות מורדים לגיטימיות 
שעמן ניתן לשתף פעולה, כשהרוסים ראו בהן טרוריסטים לכל דבר. על דבר אחד וושינגטון 

ומוסקווה הסכימו — ג׳בהת אל־נֻצרה הוא ארגון טרור שבו יש להיאבק.107
בספקנות  התקבלה  מאל־קאעדה  אל־נֻצרה  ג׳בהת  של  ההתנתקות  הכרזת  כי  פלא  אין 
הארגונית  המסגרת  כי  הכריז  קרבי,  ג׳ון  האמריקנית,  המדינה  מחלקת  דובר  בוושינגטון. 
החדשה של ״חזית פתח אל־שא׳ם״ אינה שונה מג׳בהת אל־נֻצרה שקדמה לה.108 בחודשים 
אל־שא׳ם״:  פתח  ״חזית  של  מטרות  לתקוף  אמריקניים  מטוסים  המשיכו  מכן  שלאחר 
עומר  אבו  אידליב,  באזור  הארגון  של  הבכירים  ממפקדיו  אחד  נהרג   2016 בספטמבר 
סראקיב; בראשית אוקטובר 2016 פגעו האמריקנים והרגו את אחד ממפקדיו הבכירים של 
אבו  שכינויו  הארגון  לשורות  מצרי  מתנדב  מברוכ,  סלמה  אחמד  אידליב,  באזור  הארגון 
אל־תוניסי,  חביב  ֻמחמד  את  חיסלו  כי  האמריקנים  דיווחו   2017 בינואר  אל־מצרי;  פרג׳ 
ג׳בהת אל־נֻצרה במחנה  נוסף של הארגון. בנוסף, הרגו למעלה מ־100 לוחמים של  בכיר 

אל־ג׳זירה, 28 ביולי 2016.  .105

המידע  )מרכז  מל״ם   ,2016 באוגוסט   13 העולמי,  לג׳האד  מבט  גם   .2016 ביולי   23 אל־ג׳זירה,   .106

למודיעין ולטרור על שם אלוף מאיר עמית במרכז למורשת המודיעין(.

וושינגטון פוסט, 13 ביולי 2016.  .107

אתר מחלקת המדינה של ארה״ב, 28 ביולי 2016.  .108
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אימונים של הארגון בג׳בל שייח׳ ֻסלימאן בצפון מחוז ָחלָּב.109 בחודשים שלאחר מכן הוסיפו 
מחלקת  הציעה  אף   2017 ובמאי  באנשיו,  ולהרוג  הארגון  של  מטרות  לתקוף  האמריקנים 
המדינה בוושינגטון פרס בשווי של עשרה מיליון דולרים למי שימסור מידע אודות מקום 

הימצאו של ג׳ולאני עצמו.110
אם נחזור להחלטה להתנתק מאל־קאעדה — זו העידה שוב על אופיו הסורי-מקומי של 
ג׳בהת אל־נֻצרה, ועל בחירתם האסטרטגית להתמקד במאבק בזירה הסורית ולהימנע מלפעול 
מלבצע  אל־נֻצרה  ג׳בהת  נמנעה  כזכור  דאעש.  כפי שנהג  הבין־לאומית  או  האזורית  בזירה 
פיגועים נגד מטרות מערביות ואפילו רוסיות, וזאת בניגוד לדאעש ולתומכיו. היא אף שמרה 
על השקט לאורך הגבול הסורי-ישראלי בגזרות שנמצאו תחת שליטת לוחמיה. בתוככי סוריה 
היא ביקשה תמיד למצוא מכנה משותף, ואף לשתף פעולה עם ארגוני מורדים בעלי אופי 
אסלאמי, גם כאלו שהאידיאולוגיה שלהם אינה בהכרח סלפית־ג׳האדית, וכזכור נתנה ידה 
לכינונו, עוד בראשית שנת 2015, של ״צבא אל־פתח״ )ג׳יש אל־פתח(, כמסגרת משותפת 

ל׳׳חזית הסיוע״ ולקבוצות מורדים אחרות בצפונה של המדינה במחוזות ָחלָּב ואידליב.
מאוחר יותר, ב־28 בינואר 2017 אף חברה ״חזית פתח אל־שא׳ם״ ל״צבא השחרור״, 
אבו  של  בהנהגתו  אל־שא׳ם״  של  החורין  ״בני  מתנועת  שפרשו  פלגים  כמה  שהקימו  גוף 
להשתתף  התנועה  הנהגת  של  נכונותה  בעקבות  לשעבר,  התנועה  מנהיג  אל־שייח׳,  ג׳אבר 
בשיחות השלום בחסות רוסית על עתידה של סוריה, ויחד הקימו את ״החזית לשחרור אל־

שא׳ם״. חברו אליהם לצורך מהלך זה עוד ארבע קבוצות של מורדים בעלות אופי אסלאמי: 
)ג׳בהת  )ג׳יש אל־סונה(; ״חזית מגיני הדת״  נור אל־דין אל־זנכי״; ״צבא הסונה״  ״תנועת 
אנצאר אל־דין( ו״חטיבת האמת״ )לואא׳ אל־חק(. גילוי דעת מטעמה של ״חזית השחרור״ 
הגדיר את מטרותיה כמיטוטו של המשטר הסורי, אך לצד זאת גם החלת השריעה על כל 

רחביה של סוריה.
ג׳ולאני שימש בתחילה כמפקדה הצבאי של החזית שאותה הנהיג אבו ג׳אבר אל־שייח׳, 
״חזית השחרור״. שלא במפתיע  כמנהיג  ומונה לשמש  הוא החליפו   2017 אבל באוקטובר 
החלה ״החזית״ ללחום לאחר הקמתה דווקא בקבוצות מורדים יריבות, לרוב קבוצות מתונות 
יותר. כך למשל פעלה נגד צבא הֻמג׳אִהדון שהואשם על־ידה בשיתוף פעולה עם ארצות־

מתקפות  של  בשורה  הסורי,  במשטר  גם  מכותיה  את  זאת  עם  הפליאה  ״החזית״  הברית. 
חזיתיות: במהלך חודש מרס 2017 בדרעא, בשכונותיה המזרחיות של דמשק, ולבסוף סביב 
לַחָמאה. עוד קודם לכן, ב־25 בפברואר 2017, ביצעו חמישה מחבריה פיגוע התאבדות נגד 
מטה של גופי הביטחון והמודיעין הצבאי בחֹמץ. לפחות 42 אנשי ביטחון וצבא נהרגו בפיגוע 
זה ועל אלו נמנה גם לואא׳ )מקביל לדרגת אלוף( חסן דעבול, ראש ענף הביטחון הכללי 
בעיר. ג׳ולאני קיבל בהודעה אישית אחריות לפיגוע והסביר כי: ״על הכול לדעת: ראשית, 
שפעולה זו עתידה לשמש לקח לאותם פוליטיקאים תבוסתנים ששמו פניהם לז׳נוַה וקודם 

בע׳ארה  אל־שא׳ם  פתח  מן  קתיל  מא׳ה  ״אל־בנתאע׳ון:  אל־ג׳זירה,   ;2016 באוקטובר   4 הארץ,   .109

ללתאחאלפ״, 21 בינואר 2017.

 The Daily Mail, ״WANTED: State Department offers $10million reward for information  .110

on the whereabouts of al-Nusra leader Abu Muhammad al-Jawlani10 ,״ May 2017.
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הבושה  את  תמחה  גם  זו  פעולה  הסורי(.  המשטר  עם  ומתן  משא  לנהל  )כדי  לאסטנה  לכן 
הללו  שההרפתקנים  הזמן  הגיע  ובכלל,  הסורי.  המרחב  לתושבי  הסבו  אלו  שהרפתקנים 
יותירו את המאבק לאנשי אל־שא׳ם עצמם ויתכבדו ויישבו בצד.]...[ שנית, פעולה זו מעידה 
מסוגל  ואינו  מפנינו  מחסה  למצוא  מתקשה  הוא  שהרי  המשטר,  הוא  ושברירי  חלש  כמה 
הגיבורים  הג׳האד  לוחמי  על  שלו. שלישית,  הביטחון  ענפי  וראשי  קציניו  על  אפילו  להגן 
הנלחמים על אדמת המרחב הסורי לדעת, כי אמצעי הלחימה שלנו במאבקנו במשטר הנפשע 
רבים ומגוונים. פעם אנו נלחמים מלחמה חזיתית והרסנית ופעמים אחרות אנו חודרים אל 
תוככי שורות האויב ומבצעים פעולות התאבדות של מות קדושים. בפעם אחרת אנו עורכים 
שימוש  עושים  אנו  ולעיתים  שונים,  יעדים  על  לוחמים  של  נבחרות  קבוצות  של  מתקפות 
באמצעים טכנולוגיים מתקדמים. חשוב אפוא להבין שאף דרך לחימה אינה נופלת מרעותה 

וכולן בעלות חשיבות וערך שכן לכל דרך לחימה המקום והזמן המתאימים לה״.
ב־23 באפריל 2017 הופץ נאום של ט׳ואהירי, שבו פנה לאנשיו בסוריה והציג בפניהם 
את האסטרטגיה שלו להמשך המאבק במרחב הסורי נוכח הקשיים. ט׳ואהירי קרא לתומכיו 
״המדינה  )תפיסת  בה  ולהחזיק  טריטוריה  על  להשתלט  מאמץ  הגורסת  התפיסה  את  לזנוח 
האסלאמית״ של דאעש(, ותחת זאת לדבוק באסטרטגיה של לוחמת גרילה שבה ביקש לראות 
את נשקו של החלש. הוא הוסיף כי את המלחמה במרחב הסורי יש לראות כחלק ממערכה 
יש להגביר את  ומשום כך  ואויביו האחרים,  נגד המערב  גלובלית שאותה מנהל האסלאם 
במלחמה  העולם  רחבי  מכל  מוסלמים  לשתף  ואף  בסוריה  המוסלמים  בין  הפעולה  שיתוף 
המתנהלת במרחב הסורי. ״הפצעים שלכם והכאב שלכם הם מהקשים והכואבים שחווה כיום 
האומה המוסלמית כולה.]...[ אנו תקווה שנוכל לסייע לכם, אבל אנו עסוקים במאבק באויב 
הצלבני גם בחזיתות אחרות.]...[ אל תמקדו את עצמכם בהשגת שליטה על טריטוריה, אלא 

עליכם לבצע פעולות שתבאנה למיטוט המורל של האויב ותגרומנה לו לייאוש״.111
דברים אלו של ט׳ואהירי נתפסו כמבטאים השלמה עם האפשרות שג׳בהת אל־נֻצרה תאבד 
את אחיזתה הקרקעית במרחב הסורי, ותיאלץ לעבור למאבק גרילה והתשה במשטר הסורי 
ובתומכיו. בסוריה היו מי שביקשו לראות בהם תגובה לאפשרות שג׳ולאני יבקש לנתק עצמו 
מאל־קאעדה, נוכח המציאות הדינמית של הלחימה בסוריה. ואכן, בחודשים שלאחר מכן פרצו 
המתח והמחלוקת בין ט׳ואהירי ובין ג׳ולאני אל מעל לפני השטח. במוקד מתח ומחלוקת אלו 
עמדה השאלה האם ״החזית לשחרור אל־שא׳ם״ רשאית לנהל מדיניות ״סורית״ עצמאית, 
המביאה בחשבון את האילוצים שבהם היא נתונה, או שמא עליה להכפיף עצמו להנחיותיו 

של ט׳ואהירי שראייתו את תמונת המצב ומערכת שיקוליו היו שונים לחלוטין.
על מחלוקת זו לימד גל מעצרים שביצע ג׳ולאני בקרב עשרות פעילים של ארגונו, בהם 
כמה ממפקדיו הבכירים שזוהו עם ארגון אל־קאעדה. ״החזית לשחרור אל־שא׳ם״ הסבירה 
גל מעצרים זה: ״בקרב שורות החזית מצויים אנשים קצרי ראות ומוגבלים בהשקפותיהם, 
הפועלים לחתור תחתיה״. על העצורים נמנו אבו אל־הימאם הסורי, המפקד הצבאי לשעבר 

״מנהיג אלקאעדה אימן אלט׳ואהרי קרא לאנשיו באלשאם )סוריה רבתי(, לזנוח את התפיסה של שליטה   .111

על טריטוריה ולדבוק באסטרטגיה של לוחמת גרילה, שבה ייקחו חלק מוסלמים מרחבי העולם״, מרכז 

המידע למודיעין ולטרור על שם אלוף מאיר עמית, 30 באפריל 2017.
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של ג׳בהת אל־נֻצרה; שייח׳ אבו אל־קאסם הירדני ששימש בעברו כסגנו של אבו ֻמצעב אל־
זרקאווי, מייסד שלוחת אל־קאעדה בעיראק; ולבסוף, איאד אל־ֻטבאסי, המכונה אבו ג׳וליביב 
הירדני ושייח׳ סאמי אל־עבידי, שהנהיגו שניהם את ״ארגון לומדי הקוראן״ )אנצאר אל־

ֻפרקאן(, שהיוותה מעין שלוחה של אל־קאעדה במרחב הסורי. השניים נעצרו במחסום של 
״חזית שחרור אל־שא׳ם״ שעה שעשו את דרכם לפגוש בג׳ולאני על־פי הזמנתו, כדי לדון 
ובין אל־קאעדה. בעקבות המעצר  בין החזית שבראשה עמד  ליישב את ההדורים  בדרכים 
הכריז בכיר נוסף, אף הוא ממוצא ירדני, ִבלאל אל־ח׳ריסאת המכונה אבו ח׳דיג׳ה הירדני, 

על פרישתו משורות החזית.112
2017 פרסם מוסד אל־סחאב,  וב־28 בנובמבר  תגובתו של ט׳ואהירי לא איחרה לבוא 
״החזית  את  בחריפות  תקף  שבהם  מטעמו  דברים  אל־קאעדה,  ארגון  של  ההסברה  זרוע 
לאל־קאעדה.  נאמנותו  את  שמפגין  מי  בכל  נאבקת  היא  כי  והאשים  אל־שא׳ם״  לשחרור 
הוא אף העיד כי העניק לחזית אורכה של למעלה משנה לתקן את דרכיה אבל הדבר לא 
פטרנו  ״לא  לארגון:  שלה  האמונים  משבועת  בה  חזרה  האשים,  כך  למעשה,  ובכך  קרה 
הסכמנו  לא  אחר.  גורם  שום  ולא  אל־נֻצרה  ג׳בהת  את  לא  שלנו,  האמונים  משבועת  איש 
גם שג׳בהת אל־נֻצרה תשמור בסוד את דבר שבועת האמונים שמסרה לנו, שהרי שבועת 
אמונים שכזו היא חוזה מחייב שאסור להפר אותו וחייבים לקיימו״. ט׳ואהירי קרא לפעילי 
אל־קאעדה במרחב הסורי לשתף פעולה עם כל ״הגורמים הנאמנים״, ועם כל לוחמי הג׳האד 

כדי לאחות את הקרע שנוצר.113
של  ההלכתי  האחראי  עטואן,  אל־רחמן  עבד  שייח׳   2017 בדצמבר  ב־1  השיב  לכך 
האמונים  שבועת  את  מעולם  הפרה  לא  אל־נֻצרה  ג׳בהת  כי  אל־שא׳ם״,  לשחרור  ״החזית 
שלה לאל־קאעדה, שכן מנהיגה הודיע אמנם על השתייכותה של תנועתו לאל־קאעדה אבל 
נמנע מלהישבע לה אמונים. הוא אישר כי ג׳ולאני קידם התנתקות מאל־קאעדה, אך הבטיח 
להישאר בחשאי מחויב לו. עטואן הוסיף כי חילוקי הדעות בין ט׳ואהירי לג׳ולאני מקורם 

בקצר תקשורת ותו לא.114
אל־ לשחרור  ״החזית  משורות  פרישה  על  קבוצות  כמה  הודיעו   2018 פברואר  בסוף 
שא׳ם״, ועד מהרה הכריזו על הקמה של ארגון חדש — ״ארגון שומרי הדת״ )תנזים חּוראס 
אל־דין(. קבוצות אלו כללו את: ״צבא מלחמות הגבורה״ )ג׳יש אל־מלאחם(; ״צבא החוף״ 
כאבל(;  )סראיא  קאבול״  ״פלוגות  אל־באדיה(;  )ג׳יש  המדבר״  ״צבא  אל־סאחל(;  )ג׳יש 
אל־ ״גדוד  אל־אקצא(;  )גֻ׳נוד  אל־אקצא״  ״לוחמי  אל־שריעה(;  )גֻ׳נוד  השריעה״  ״לוחמי 
ִחג׳אזי המוכר בכינוי אבו  בתאר״ )כתיבת אל־בתאר(. בראש הארגון החדש הועמד סמיר 
סורי  ממוצא  אל־קאעדה  בפעיל  מדובר  )הסורי(.  אל־שא׳מי  פארוק  או  אל־שא׳מי  ִהמאם 
שלחם לצד ֻאסאמה בן־לאדן באפגניסטאן, ונשלח על־ידו לעיראק לסייע בידי אל־זרקאווי. 
מאוחר יותר שהה בכלא הסורי ואף בכלא אל־רוֵמיה בלבנון. לאחר פרוץ המהפכה בסוריה 

ערוץ הטלוויזיה אורינט, 27, 28, 29 בנובמבר 2017; אל־ג׳זירה, 27, 28 בנובמבר 2018.  .112

מחלוקת חריפה בין המטה לשחרור אל־שא׳ם ובין אל־קאעידה״, מרכז המידע למודיעין ולטרור על   .113

שם אלוף מאיר עמית, המרכז למורשת המודיעין, 6 בדצמבר 2017.

אל־שרק אל־אוסט )לונדון(, 2 בדצמבר 2017.  .114
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שימש כמפקד הצבאי של ג׳בהת אל־נֻצרה, ובאוקטובר 2017 הכריז על הקמתו של ״ארגון 
לומדי הקוראן״ כשלוחה של אל־קאעדה בסוריה. הקמת ארגון זה הביא למעצרו בידי אנשיו 
ירדני,  ממוצא  פעילים  הארגון החדש שורה של  בלטו בצמרת  לצד שא׳מי  ג׳ולאני.115  של 

שחלקם הגדול נעצר בשבועות ובחודשים קודם לכן בידי ג׳ולאני ואנשיו.116
על הקמתו של הארגון נמסר שעה שכוחותיו של הצבא הסורי נערכו למתקפה המכרעת 
על אזור אל־ע׳וטה אל־שרקיה, ביטוי נוסף לתבוסה הקרבה ובאה של מחנה המורדים בקרב 
על סוריה. למערכה באל־ע׳וטה התייחסה אחת ההודעות הראשונות של הארגון: ״אי אפשר 
להוסיף ולחיות חיי נועם ונוחות בעת שאחינו נשרפים בפצצות נפלם וזרחן, נקברים תחת 
הריסות בתיהם.]...[ על בני עמנו לדעת כי כאשר המשטר יסיים עם אל־ע׳וטה, גורל תושביה 
יהיה גורל תושביה של סוריה כולה.]...[ עלינו לאחד בין הפלגים הפועלים בסוריה, ועליהם 

להפסיק ולהילחם זה בזה כדי שנוכל כולנו להתפנות למלא את החובה המוטלת עלינו״.
האסלאמי,  הבית  בתוככי  ופיצול  פלגנות  ואף  ומחלוקת  מתח  של  אלו  מגמות  כאמור, 
ושמא הבית הג׳האדי במרחב הסורי, פרצו בשעה שהמשטר הסורי הלך ודחק את הקבוצות 
האסלאמיות ובראשן את ״חזית השחרור של אל־שא׳ם״ בכל רחביה של סוריה. משום כך 
אפשר היה לראות בכל זה נדבך נוסף בדמדומיה של ג׳בהת אל־נֻצרה על גלגוליה השונים, 

כמו גם את דמדומיו של האסלאם הקיצוני בסוריה, לכל הפחות לעת הזו.

אל־ג׳זירה, 26 בפברואר 2018; ערוץ הטלוויזיה אורינט, 26 בפברואר 2018.  .115

״פילוג בקרב שלוחת אלקאעדה בסוריה, על רקע חילוקי דעות קשים באשר לאופי הקשרים עם אימן   .116

אלט׳ואהרי, מנהיג אלקאעדה״, מרכז המידע למודיעין ולטרור ע״ש מאיר עמית, 11 במרס 2018.



 

 


