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הזרם הסלפי ברצועת עזה" ,קמפיין חָ ְמׁשּו אותנו" -
קריאת תיגר על הנהגת חמאס?
צוות המעקב של המכון למדיניות נגד טרור במרכז הבינתחומי העוקב אחר פעילות גורמים ג'האדיסטיים באתרי
האינטרנט איתר לאחרונה קמפיין לאיסוף תרומות כספים ,שערך הזרם הסלפי הג'האדי ברצועת עזה ,לשם רכישת
כלי נשק ותחמושת ברשת החברתית טוויטר תחת הכותר "קמפיין חָ ְמׁשּו אותנו" (חמלת ג'הזונא) 1.במסגרת
הקמפיין נמנו סוגי כלי נשק ,שבכוונת הפעילים לרכוש בכספי התרומות (ראו באנר מטה) .כך לדוגמא ,נכתב כי
מחירו של מטול  RPJנאמד ב $0333-ומחירו של רובה צלפים נאמד ב .$0033-לדברי עורכי הקמפיין ,מטרתו נועדה
לחמש את פעילי הזרם הסלפי הג'האדי ברצועה ,בין השאר ,כדי שיוכלו לשחרר את אסיריהם .הקמפיין מבטא
במידה מסוימת קריאת תיגר על ההגמוניה של תנועת חמאס על רצועת עזה על רקע המתיחות הארוכה בין השתיים.

מימין לשמאל :לוגו הקמפיין ; באנר ובו מחירי כלי נשק שבכוונת הפעילים לרכוש

השסע המעמיק בין תנועת חמאס לזרם הסלפי הג'האדי בעזה איננו חדש .נקודת השבר בין שני הארגונים ניכרה
בבירור בשנת  9332עת ביצעו פעילי חמאס טבח בפעילי הזרם הסלפי הג'האדי במסגד אבן תימייה ברפיח בעקבות
הכרזתו של אבו נור אל-מקדסי ,מנהיג ארגון ג'נד אנצאר אללה ,על הקמת אמירות אסלאמית ושבועת אמונים
לארגון אל-קאעדה .אירוע מכונן זה התקבע בתודעה של הסלפים הג'האדים והנהגת חמאס נתפסה בעיניהם כגורם
כוח עוין ,אשר איננו בוחל להשתמש באמצעי דיכוי אכזריים נגד בני העם הפלסטיני.
https://twitter.com/jahezona03
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במערכת "צוק איתן" (יוני-יולי  )9312התירה ,אמנם ,חמאס את הרסן משאפשרה לארגונים הסלפים הג'האדים
בשטחה לשגר רקטות לעבר יישובי ישראל .אולם עם השגת הסכם רגיעה עם ישראל ,פעל ארגון החמאס לאכוף
מחדש את רצונו על פעילי הזרם הסלפי הג'האדי ולמנוע מהם הסלמה מחודשת עם ישראל .אולם ,ניכר כי ארגון
חמאס איננו מצליח לאכוף את רצונו במלוא מאת האחוזים לאור טפטוף גובר של רקטות לעבר שטח ישראל.
נזקפות לכך שתי סיבות מרכזיות :הראשונה ,רגשות זעם ונקמה בשל גל מעצרים של פעילים סלפים ג'האדיים בידי
כוחות הביטחון של חמאס .השנייה ,כינונה של ח'ליפות אסלאמית בעיראק ובסוריה ביוני  9312על-ידי המדינה
האסלאמית (דאעש) בראשותו של השיח' אבן בכר אל-בע'דאדי הגבירה את הרטוריקה בגנות תנועת חמאס
הנתפשת כשותפה אסטרטגית של איראן שנואת לבו של דאעש וכ"סוטה" לעקרונות דת האסלאם הבראשיתית
הטהורה .עלייתו המטאורית של דאעש הניעה פעילים סלפים ג'האדיים רבים בעזה להישבע אמונים לדאעש .מה גם
שקיים פעולה שיתוף-פעולה ביניהם לסלפים הג'האדיים בחצי האי סיני.
קמפיין ההתרמה "חָ ְמׁשּו אותנו" מבטא ,אם כן ,כפי שנזכר קריאת תיגר על ההגמוניה של חמאס .במסגרתו סופקו
אמצעים ליצירת קשר עם נציגי הזרם הסלפי הג'האדי בעזה ובהם תוכנת ההצפנה  ,Telegramחשבון טוויטר
וכתובת אימייל (ראו באנר מטה) .תחילתו של הקמפיין ב 92-ביולי  ,9310כפי שנכתב ,ומפקחים עליו "שיח'ים
ומג'אהדין אשר הובילו את מסלול המונותיאיזם והג'האד בירושלים מטעם מרכז אבן תימיה [הכוונה למוסד
תקשורת ג'האדי המשמש במה לזרם הסלפי הג'האדי הפלסטיני]".

באנר ובו אמצעי ההתקשרות

באנרים נוספים לקידום קמפיין ההתרמה
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