
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 חיסול סולימאני  

 וארגוני הטרור הפלסטינים
 שאול ברטל)סא"ל מיל'( ד"ר מאת 
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תקציר: חיסולו של סולימאני פגע בנדבך מרכזי של מנגנון התיאום בין איראן 
יהאד האסלאמי הנתמך 'ארגוני הטרור הנלחמים בישראל ובראשם הגבין ל

איראן. כמה זמן יעבור עד שיתמלא הוואקום שנוצר עם  ידי-ללחלוטין עכמעט 
לכתו של סולימאני אין איש יודע. אך טבעם של חללים להתמלא ועל ישראל 

 להיערך לעימות נוסף עם שליחיה של איראן.  

קודס במשמרות ההפיכה מהווה נקודת -חיסולו של קאסם סולימאני, מפקד כוח אל
קן של ארה"ב ובעלות בריתה נגד ההתפשטות האיראנית. מפנה משמעותית במאב

מותו של סולימאני הותיר ואקום אף במערך ארגוני הטרור המקיפים את ישראל: 
חיזבאללה, חמאס, והג'יהאד האסלאמי. המהפכה האיראנית הגדירה לעצמה כיעד את 

ניהל  1997-קודס ב-היצוא העולמי של המהפכה, ומאז התמנותו  למפקד כוח אל
סולימאני מדיניות אימפריאליסטית זאת בכישרון רב, תוך יצירת "ציר התנגדות" אזורי 

בעיראק, הח'ותים בתימן,  אלחשד אלשעביהכולל בין היתר את חיזבאללה בלבנון, 
ובייחוד הג'יהאד האסלאמי בזירה הפלסטינית. מגוון "שליחי"  אלצבארין,וחמאס, 

ה והפעלת לחץ פוליטי רב עוצמה המהפכה האסלאמית אפשר יצוא תורות לחימ
 באמצעות חתרנות וטרור על המתנגדים למאמצי ההתפשטות האיראנית. 

מעניינת במיוחד הייתה תגובתו של הג'יהאד האסלאמי, שהוקם לאחר המהפכה 
אופרטיבית, כפי שבוטאה בספר שכתב מייסדו /האיראנית ושתפיסתו האידאולוגית

(, משלבת בין תורת המהפכה אמי והחלופהחומייני, הפתרון האסלפתחי שקאקי )
הפיכה מבית תוך הכשרת הלבבות לה הטיף מייסד בין הצבאית לה הטיף חומייני ל

ידי סולימאני שראה את -אומצה עלהאחים המוסלמים חסן אלבנא. דרך פעולה זו אף 
תפקידו בחיזוק הגורמים הפנימיים שאותם ניתן לרתום ליצוא המהפכה האסלאמית 

 ומדינה בה פעל.  בכל חברה

יהאד ’ספד פעיל הג 2018בכנס שנערך בטהראן לזכרו של עמאד מע'ניה בפברואר 
האסלאמי זיאד נח'אלה למנהיג חיזבאללה. מע'ניה היה אחראי בין היתר על התיאום 

פעילי ג'יהאד שהסתננו  ידי-ל( שבוצע ע2002פיגוע במצובה )בהמבצעי בין הארגונים 
, 2019אירוע הסתובבו מחויכים נח'אלה וסולימאני. במאי משטח לבנון. בתמונות מה



לאחר עוד אחד מסבבי הלחימה בין ישראל לגי'האד האסלאמי התגאה נח'אלה, 
כמזכיר הכללי החדש של הג'יהאד האסלאמי כי "חאג' קאסם סולימאני" מכיר היטב 

המדינה את אנשיו וכי יש להם קשר פתוח עם ההנהגה האיראנית. טהראן, לדבריו, היא 
המוסלמית היחידה התומכת כיום באופן פעיל בעם הפלסטיני ועומדת איתן נגד 
ישראל. "אילולא איראן ותמיכתה בעם הפלסטיני והושטת ידה ככל יכולתה, היה 
המצב שונה בתכלית השינוי", טען נח'אלה. "פלסטין הייתה נופלת בידי הישות 

ים". לאחר מות סולימאני הופצו באתר ]הציונית[ והפלסטינים היו הופכים לעבדי הציונ
הג'יהאד האסלאמי תמונות רבות המתארות את תמיכתו רבת השנים בארגון, לצד 

 ללה שלח וזיאד נח'אלה.מנהיגי הארגון רמדאן עבדא

בג'יהאד האסלאמי מודעים למשחק הכיסאות והאינטרסים בין ישראל, ארה"ב, סעודיה 
תה. איש לא הופתע מחיסולו של סולימאני כפי ומדינות המפרץ לבין איראן ובעלות ברי

. השאלה הייתה רק מי 2019באוקטובר  6-בכתבה שפורסמה באתר הארגון בשעלה 
ינה הג'יהאד האסלאמי כצפוי את יבצע את החיסול, ישראל או ארה"ב. לאחר החיסול ג

הפעולה ודוברו הזהיר מפני פעולות נקמה והבטיח כי ארגונו ימשיך לפעול נגד 
יות באזור". יוצא איפה שחיסולו של סולימאני פגע בנדבך נוהאמריק"המזימות הציוניות 

ארגוני הטרור הנלחמים בישראל ובראשם בין מרכזי של מנגנון התיאום בין איראן ל
איראן. כמה זמן יעבור עד שיתמלא  ידי-להגי'האד האסלאמי הנתמך כמעט בלבדית ע

הוואקום שנוצר עם לכתו של סולימאני אין איש יודע. אך טבעם של חללים להתמלא 
 ועל ישראל להיערך לעימות נוסף עם שליחיה של איראן.  
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