 91באוקטובר 4192

עדכן פורומים ג'האדים
מחצית שניה של חודש יוני 4102
עיקרים
 ארגון "המדינה האסלאמית בעיראק ובאל-שאם" משנה את שמו ל"מדינה האסלאמית" ומכריז על כינונה של
ח'ליפות אסלאמית בראשותו של השיח' אבו בכר אל-בע'דאדי .השיח' אל-עדנאני ,דובר הארגון ,הכריז כי
מדובר בהתגשמות חלום המבשר על כינון סדר אסלאמי חדש באזור שבמסגרתו חל תהליך קריסה של מדינות
הלאום ,כפי שהותוו בהסכם סייקס-פיקו (.)9191
 כינון הח'ליפות האסלאמית זוכה לאהדה רבה ברשתות החברתיות ובקרב חוגי ג'האד רבים .פעילי ג'האד רבים
מרחבי העולם דוגמת קבוצת אבו סיאף שבפיליפינים נשבעים אמונים ל"מדינה האסלאמית" ולשיח' אבו בכר
אל-בע'דאדי.
 פעילי ארגון "המדינה האסלאמית" משתלטים על חלק ניכר ממחוז נינווה ועל מוצול בעיראק וממוטטים את
הגבול בין סוריה לעיראק.
 ארגון "התנועה האסלאמית של אוזבקיסטן" נטל אחריות על המתקפה ,שבוצעה בשדה התעופה בקראצ'י
שבפקיסטן ב 1 -ביוני .4192 ,לדברי מנהיג הארגון ,יעד התקיפה היה המטה הצבאי האחראי על המל"טים.
בנוסף ,שיגר הארגון קריאה לכל המוסלמים בפקיסטן לצאת לג'האד נגד הממשל והצבא הפקיסטני.

1

 שחרור השיח' אבו מחמד אל-מקדסי ,בכיר הזרם הסלפי הגה'אדי בירדן ,מבית הכלא בירדן זוכה לתשואות
רבות בקרב פעילי ג'האד.
 סראג' אל-דין זריקאת ,חבר ארגון "גדודי עבדאללה עזאם" ,מאיים לפגוע בארגון חזבאללה אם לא יחדל לשרת
את האינטרסים של איראן בלבנון .כמו כן ,קרא לחיילים הסונים בצבא לבנון לערוק ולהגן על הסונים במדינה.
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פרסומים חדשים
אידיאולוגיה
 מוסד התקשורת הג'האדי אל-חיאת ( ,)Al-Hayatהמזוהה עם ארגון "המדינה האסלאמית" ,פרסם סרטון
ווידאו בשפה האנגלית בשם " ."There Is No Life Without Jihadהסרטון עצמו מיועד לצרכי גיוס נוכח
קריאתם של שלושה לוחמים זרים חברי ארגון "המדינה האסלאמית בעיראק ובאל-שאם" ,האחד מסקוטלנד
ושניים מווילס ,למוסלמים להצטרף למלחמת הג'האד נגד הכופרים.

1

בתמונה שלושה בריטים חברי ארגון "המדינה האסלאמית" קוראים למוסלמים למלא את מצוות הג'האד

 מוסד התקשורת הג'האדי אל-בתאר ( ,)Al-Battarהמזוהה עם ארגון "המדינה האסלאמית" פרסם מאמר בשם
"המדינה האסלאמית ומלחמת ההסברה" מאת כותבת בולטת בפורום הג'האדי אל-פדאא ( )Al-Fidaבשם
"אחלאם אל-נצר" ( .)Ahlam al-Nasrלדברי אל-נצר ,מדובר במסע ההסברה השקרי שמנהלים אויבי האסלאם
נגד ארגון "המדינה האסלאמית בעיראק ובאל-שאם" .נוכח זאת ,קוראת הכותבת לתומכי הארגון לסייע
בהפצת חומרי הסברה של הארגון ולהגדיל את תפוצתם.

2

 מוסד התקשורת אל-קאדסיה ( )Al-Qadisiyyaפרסם סרטון ווידאו מתורגם לשפה הבנגאלית בשם "המרץ את
המאמינים" ( )Inspire the Believersמאת השיח' עבדאללה אל-רשוד ,מנהיג בכיר בארגון אל-קאעדה בעיראק

https://twitter.com/alhayaten/status/479655169953923072
http://al-fidaa.com/vb/

5

1
2

בחצי האי ערב ,אשר נהרג בשנת  .4115בסרטון קורא אל-רשוד למוסלמים למלא את מצוות הג'האד ולסייע
למג'אהדין.

3

ככל הנראה ,עיתוי פרסום הסרטון קשור בהצלחתה של "המדינה האסלאמית" בעיראק להביס את כוחות צבא
עיראק במחוז נינווה ביוני השנה ולכבוש חלקים נכבדים מהמחוז .ניכר גם רצון לרכז מאמצים לגייס פעילים
מבנגלדש לג'האד בעיראק.

באנר הסרטון

השסע בין ארגון אל-קאעדה ל"מדינה האסלאמית" (ארגון "מדינת האסלאם בעיראק ובאל-שאם" לשעבר)
מנהל הפורום "אל-מנבר אל-אעלאמי אל-ג'האדי" ( )Al-Platform Mediaפרסם קריאה המיועדת לשיח' אבו-
מחמד אל-מקדסי ( .)Abu Mohammed Al-Maqdisiמנהל הפורום קורא לאל-מקדסי לחזור בו מהעמדה שהביע
כלפי "המדינה האסלאמית בעיראק ואל-שאם" ומציין כי ייתכן והתמונה כפי שהיא נראית מן הכלא אינה מלאה
ואינה מאפשרת הערכת מצב מהימנה .כזכור ,אל-מקדסי פרסם איגרת בה הוא מגנה בתוקף את "המדינה
האסלאמית בעיראק ואל-שאם" וקורא למנהיגה לחזור לעיראק; אל-מקדסי השתחרר לאחרונה מן הכלא ועשוי
לשקול מחדש את יחסו לארגון.

4

אסטרטגיה
גולש בפורום הג'האדי "חנין" ( )Haneinפרסם מספר עצות לפעילי "המדינה האסלאמית" לקראת המערכה על
בגדאד .במסגרת דבריו התייחס הגולש לקשיים שונים העומדים בפני השתלטות על בגדאד כגון הנוכחות השיעית
הרבה (הן של כוחות צבא והן של אזרחים) ועזיבתם של חלק מהתושבים הסונים את הבירה .הגולש קרא ל-
https://shamikh1.info/vb/
http://alplatformmedia.com/vb/
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"המדינה האסלאמית" שלא לצאת לקרב לבדם אלא לשתף פעולה עם ג'יש אלמג'אהדין ()Jaish al-Mujahideen
ואנצאר אלאסלאם ( .)Ansar al-Islamהגולש הסביר כי לשני הארגונים הללו נוכחות חזקה בבגדאד אשר תאפשר
התנקשויות באנשי משטר והפעלת מטעני נפץ בתוך העיר תוך תיאום עם כוחות "המדינה האסלאמית" שיגיעו
מחוצה לה.

5

ספרי הדרכה והכוונה
 גולש בפורום הג'האדי שמוח' אל-אסלאם ( )Shumukh al-Islamבשם אראהבי  )Irhabi 001( 119פרסם אסופת
מדריכים באנגלית ובערבית להכרת הרדאר ,אופני הפעלתו ,דרכי התמודדות נגדו ,דרכים לשיבוש רדארים של
מטוסי קרב ועוד.

6

עמוד השער של אחד המדריכים בנושא מערכות רדאר

 גולש בפורום הג'האדי אל-פדאא פרסם הסבר כיצד ניתן להימנע מפגיעה של מל"ט.

7

5

http://www.hanein.info/vb/
https://shamikh1.info/vb/
7
http://al-fidaa.com/vb/
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7

תצלום של מל"טים שונים אשר הועלה לפורום

 גולש בפורום הג'האדי שמוח' אל-אסלאם ( )Shumukh al-Islamפרסם אסופת מדריכים להרכבת חומרי נפץ.

8

 גולש בפורום הג'האדי שמוח' אל-אסלאם פרסם סרטון הסבר לגבי אופן הרכבת משתיק קול לכלי נשק שונים.

9

קטע מהסרטון

 פורסם החלק התשיעי של "האנציקלופדיה הג'האדית" .בין הכתבות בחלק זה :מסמך בנושא ביטחון ומודיעין,
החלק השני של הקורס היסודי בטקטיקה צבאית וכן מאמרים העוסקים בסוגיות דתיות 10.בהמשך ,פורסם גם
החלק העשירי של האנציקלופדיה ובו מאמרי המשך.

11

8

https://shamikh1.info/vb/
https://shamikh1.info/vb/
10
http://alplatformmedia.com/vb/
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http://alplatformmedia.com/vb/
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קידום מיתוס השהיד
 מוסד התקשורת הג'האדי אל-מלאחם ( ,)Al-Malahimהפועל מטעם ארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב ,פרסם
את חלקו השני של סרטון הווידיאו " " The Journey Of Jihadהמתעד את הביוגרפיה של השיח' סעיד אל-
שהרי ( ,)Said Ali al-Shihriסגנו של מנהיג  AQAPלשעבר שחוסל מירי מל"ט אמריקאי במחצית השנייה של
שנת .4191

12

באנרים לסרטון

בנוסף ,פרסם מוסד אל-מלאחם ביוגרפיה (מס'  )96של חבר בארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב בשם אבו יוסף
עלי מחמד ספיאן אל-עמארי ( .)Ali Muhammad Sufyan al-Amariהביוגרפיה התפרסמה במסגרת סדרת
הפרסומים "השהידים של חצי האי ערב".

13

תמונתו של השהיד אל-עמארי


מוסד התקשורת הג'האדי אבן תימיה פרסם סרטון ווידאו בשם "שומרי מקום עלייתו של הנביא מחמד
השמיימה :חלק שלישי" .הסרטון נערך לזכרם של שלושה פעילים סלפים ג'האדיים ברצועת עזה וסוקר את
http://al-fidaa.com/vb/
https://shamikh1.info/vb/
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מסלול חייהם .השלושה נהרגו מירי של חיל האוויר הישראלי בעת שניסו לשגר רקטות לעבר שטח ישראל.
שמות שלושת המחבלים :אבו אסאמה מחמד שכרי חג'אזי ( ,)Abu Usama Muhammad Shukri Hijaziאבו
סיף מחמד השאם זקות ( )Abu Sayf Muhammad Hisham Zakutואבו צלאח מרואן פרג' אל-ג'רביה ( Abu
 .)Salah Marwan Farj Al-Jarbaבסרטון שזורים דברים שנשא השיח' ח'אלד אל-חסינאן ,חבר במועצת
השורא של ארגון אל-קאעדה אשר נהרג בסוף שנת  4194מירי מל"ט אמריקאי בוזיריסטאן ,בשבח המעלות
והמעמד הרם של השהיד באסלאם.

14

באנר הסרטון


ארגון "המדינה האסלאמית" במחוז בגדאד פרסם דברי הספד לזכרו של אחד מחבריה השהידים אבו קדאמה
אל-ליבי ( .)Abu Qudama al-Libiכמו כן ,התפרסמה צוואת השהיד.

15

תמונתו של השהיד

http://al-fidaa.com/vb/
https://twitter.com/Doula_News
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מגזינים
 התפרסמו גיליונות חדשים מטעם אמירות אפגניסטן האסלאמית למגזינים ג'האדיים בערבית ,אנגלית ואורדו
העוסקים בזירת הג'האד באפגניסטן :גיליון מס'  65לכתב העת  16,In Fightגיליון מס'  22( 12עמודים) של כתב
העת "אל-צמוד" ( ,)Al-Somoodהמתייחס לחודש יוני .4192

17

עמודי השער של גיליון אל-צמוד וIn Fight -

 מוסד התקשורת הג'האדי אל-חיאת ( ,)Al-Hayyatהמזוהה עם ארגון "המדינה האסלאמית" ,פרסם גיליון
רביעי ( 2עמודים) של תקופון ג'האדי בשפה האנגלית (וכמו גם בשפה הגרמנית) בשם .Islamic State Report
הגיליון הנוכחי סוקר את הריסת הגבול בין סוריה לעיראק והוצאתם להורג של  9,111חיילים שיעיים בצבא
עיראק.

18

16

)http://www.jhuf.net/showthread.php?21882-Islami-Emirate-Afghanistan-IN-FIGHT-65-(05-2014
http://shabakataljahad.com/vb/
18
https://twitter.com/alhayaten/status/480287664214904832
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מימין לשמאל :עמוד שער הגיליון ,עמוד פנימי המתעד הוצאה להורג של חיילים שיעיים בידי פעילי ארגון "המדינה האסלאמית"

 התפרסם גיליון מס'  91של כתב העת "חצאד אל-ג'האד" ( .)Hasad al-Jihadכתב העת סוקר את זירת מצרים
ופיגועים שביצעו ארגונים סלפים ג'האדים בחצי האי סיני ובמצרים נגד כוחות הביטחון המצריים.

19

דיווחים מהשטח
אפגניסטן-פקיסטן
בזירה האפגאנית האווירה מתוחה לאחר הבחירות לנשיאות ,אולם לא בוצעו פעולות משמעותיות לאחרונה מצד
ארגוני הטרור .ב 41.1..4102-שחרר ארגון הטליבאן  11מרצים וסטודנטים שהיו בשבי במשך שבועיים ,לאחר
שנלכדו ונחטפו במזרח אפגניסטן .סגן מושל מחוז גזני סיפר כי האסירים שוחררו בלילה לאחר תיווך של זקני
השבטים באזור.

20

בפקיסטן ,לעומת זאת ,נרשמו עימותים אלימים ומתקפות הן מצד ארגון הטליבאן והן מצד כוחות הביטחון .ב-
 0..1..4102נהרגו  5חיילים פקיסטניים כאשר מטען צד התפוצץ על השיירה שלהם בצפון מחוז וזיריסטאן.

http://al-fidaa.com/vb/
http://www.aljazeera.com/news/asia/2014/06/taliban-frees-university-staff-afghanistan-2014623892825771.html
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לדבריו של גורם מודיעיני במדינה ,מדובר במטען חבלה מאולתר 21.ב 41.1..4102-תקף חיל האוויר הפקיסטני
בצפון-מערב המדינה ,גם כן במחוז וזיריסטן; המתקפה הובילה למותם של  01חמושים ששהו במסתור.

22

האמירות האסלאמית באפגנסיטאן
 מועצת השורא של האמירות האסלאמית באפגניסטן פרסמה כרוז המתייחס לבחירות במדינה .בכרוז נכתב כי
ב 92.16.4192-ניסו אויבי האסלאם שוב לקיים בחירות דמוקרטיות באפגניסטן ,באופן שיאפשר להם להמשיך
ולגנוב את המדינה מידי האסלאם והמוסלמים .אך העם האפגאני בסיוע כוחות הג'האד של האמירות
האסלאמית קברו את תקוותיהם של הכופרים והבהירו שלא יאפשרו לבחירות כאלו להתקיים במדינה .לא רק
שהעם האפגאני לא השתתף בבחירות ,הוא אף לחם כתף אל כתף עם המג'אהדין נגד הבחירות והשתתף במאמץ
הג'האדי שכלל מאות תקיפות על המקומות בהם נערכו הבחירות .על כך מבקשת מועצת השורא של האמירות
האסלמית להודות לעם האפגאני ,וכן ללוחמי הארגון שהצליחו להכשיל את מעשה הכפירה.

23

ארגון טליבאן אפגניסטן
 מוסד התקשורת הג'האדי עומר ( ,)Umarפרסם במהלך המחצית הראשונה של חודש ינואר  4192מספר
פרסומים ובהם:
 oכרוז בשם "סגירת הגולל של דף משא ומתן באופן מוחלט בשל הבגידה והפשעים של המשטר הפקיסטני,
והכרזה על פתיחת ג'האד נגדו כנקמה בשם המוסלמים המדוכאים".

24

21

http://www.reuters.com/article/2014/06/16/us-pakistan-airstrikes-convoy-idUSKBN0ER10Z20140616
http://english.alarabiya.net/en/News/asia/2014/06/28/Pakistani-jets-kill-17-in-anti-militant-offensive.html
23
http://shabakataljahad.com/vb/
24
https://shamikh1.info/vb/
22
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 oכרוז עליו חתום דובר הארגון ,שהיד אללה שהיד ( .)Shahidullah Shahidבכרוז נמסר כי היות ופקיסטן
שרויה כעת במצב של מלחמה ,חלה חובה על משקיעים זרים ,חברות תעופה וארגונים בינלאומיים להשעות
את פעילותם בפקיסטן ולעזוב את המדינה באופן מידי ,אחרת הם יהיו אלה שיישאו באחריות לגורלם.

25

התנועה האסלאמית של אוזבקיסטן
 התנועה האסלאמית של אוזבקיסטן פרסמה כרוז נטילת אחריות על המתקפה שבוצעה בשדה התעופה
בקראצ'י שבפקיסטן ב .11.16.92-במתקפה בה לקחו חלק עשרה מחבלים מתאבדים נהרגו כ 11-איש לפחות.
במסגרת הכרוז הדגיש אמיר התנועה ,ע'תמאן ע'אזי ,כי יעד התקיפה היה המטה הצבאי האחראי על המל"טים
וכי הצגת המתקפה כאילו הייתה ניסיון לפגוע באזרחים בשדה תעופה היא ניסיון של הממשלה הפקיסטנית
לעוות את המציאות .כמו כן ,ציין ע'אזי כי לתנועה האסלאמית באוזבקיסטן שותפים רבים לג'האד וקרא לכל
מוסלמי ומוסלמי שחי בפקיסטן לצאת לג'האד כנגד הממשלה הפקיסטנית ו"הצבא הכופר".

26

חצי האי ערב
הידרשותם של כוחות הביטחון התימניים להתמודד עם שתי חזיתות בו זמנית ,האחת מול פעילי "ארגון אל-
קאעדה בחצי האי ערב" והשנייה מול פעילי ארגון "אנצאר אללה" ,הזרוע הצבאית של הח'ות'ים (המיעוט השיעי
בתימן הנתמך בידי איראן) ,מאיצה את התפוררות מוסדות המדינה ומאיימת לדרדר אותה לכאוס ביטחוני
מוחלט.
המחצית השנייה של חודש יוני התאפיינה בהמשך עימותים בין פעילי ארגון אל-קאעדה לכוחות הביטחון
התימני .ב 41-ביוני דווח ,לדוגמה ,כי חברי הארגון פרצו לבסיס צבאי ולשדה התעופה סיאון במחוז חצרמוות

http://www.hanein.info/vb/
http://www.hanein.info/vb/
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25
26

והרגו במהלך הפריצה כמה חיילים 27.בנוסף ,ניכר כי חברי הארגון חידשו את ניסיונות ההתנקשות באנשי ביטחון
תימניים .כך לדוגמה ,דווח כי קצין מודיעין תימני ניצל מניסיון התנקשות של פעילי אל-קאעדה בעיר אל-מכלא
( )Al-Mukallaשבמחוז חצרמוות (.)Hadhrmawt

28

לצד הָ ְחרפה זו ,זכו כוחות הביטחון התימני בכמה הישגים במלחמה נגד הטרור .כך לדוגמה ,הם תפסו מפקד בכיר
בארגון בשם עבד אל-רחמן שעיב מחג'ב המכונה אבו מצעב אל-חדידי במחוז אל-חדידה שבמערב תימן.

29

לצד עימותים אלו ,גובר החשש ליציבות הממשל בצנעא הבירה נוכח התקדמותם של הח'ות'ים לעברה לאחר
חידוש העימותים עם כוחות הביטחון התימני .מאז תחילת חודש פברואר  4102ניהלו השניים עימותים בעמראן
( )Amranשבצפון צנעא .ב 2-ביוני 4102 ,הסכימו השניים על הפסקת אש אולם היא לא עמדה במבחן המציאות
וקרסה 30.חידוש הקרבות עורר ביקורת קשה מצד שבטים סונים כלפי הממשל בגין כינון הסכם הפסקת אש עם
הח'ות'ים .השיח' עבד אל-רחמן חזאם אל-צער ( ,)Abd al-Rahman Hazm al-Sarאחד מבכירי השיח'ים
במחוז עמראן ,הגדיר את הסכם שביתת הנשק כ"בגידה בדם השהידים של כוחות הביטחון המזוינים ושל דמם
של בני עמראן[ .הסכם זה] נחשב למסירת הארץ בשלמותה לידי הח'ות'ים והמיליציות שלהם".

31

אירועים אלו מבשרים ,אפוא ,על אובדן שליטה של הממשל המרכזי בתימן ועל התדרדרות לעבר כאוס ביטחוני
במדינה .מכאן ,נשקף חשש כפול ,התחזקות כוחו של ארגון אל-קאעדה ואפשרות שהח'ות'ים ירחיבו השפעתם
באזור.

27

; http://www.emaratalyoum.com/politics/issues/yemen-latest/2014-06-27-1.689379
http://www.raya.com/news/pages/9c42d030-cd32-4031-92d8-a611bbf3dc2c
28
http://www.almashhad-alyemeni.com/news38258.html
29
; http://www.alaraby.co.uk/politics/82a4ffba-211e-45e4-890c-9f0a02cf9212
-.htmlالقبض-على-قائد-تنظيم-القاعدة-في-الحديدة-غرب-اليمنhttp://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2014/06/18/
30
- ; http://www.middleاليمن--تجدد-مسلسل-االغتياالت----وتصاعد-المواجهات-بين-الجيش-و-القاعدةhttp://alhayat.com/Articles/3145492/east-online.com/?id=179493
31
تشكيك-يمني-في-نجاح-الهدنة-مع-الحوثيينhttp://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/6/24/
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ארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב AQAP
מוסד התקשורת הג'האדי אל-מלאחם ( ,)Al-Malahimהפועל מטעם ארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב ,פרסם
סרטון ווידאו שביעי במסגרת סדרת הפרסומים דעוה  -יחד עם הקוראן" מאת השיח' חארת' בן ע'אזי אל-נט'ארי
( ,)Harith bin Ghazi al-Nadhariבכיר בארגון.

32

עיראק
במחצית השנייה של חודש יוני ,נרשמו הישגים נוספים לארגון "המדינה האסלאמית" בעיראק .ב 40-בחודש
השתלט הארגון יחד עם ארגונים נוספים על העיר קאא'ם ( )Qa'imהשוכנת בקרבת הגבול עם סוריה 33ולמחרת
על העיירה רטבה ( )Rutbaבקרבת הגבול עם ירדן 34.עם השתלטותו של ארגון "המדינה האסלאמית" על
המעברים בטריביל ואלוליד ( ,)Waleed and Trebilהצליח למעשה הארגון להשתלט על כל מעברי הגבול בין
עיראק לירדן וסוריה.

35

אל מול התחזקותו של ארגון "המדינה האסלאמית" במדינה ,הציעו מספר מדינות להגיש סיוע לעיראק בצורות
שונות .רוסיה העבירה משלוח ראשון של חמישה מטוסי  36,Sukhoiארה"ב הצהירה כי תשלח  111יועצים
צבאיים עיראק
האזרחית".

37

ואילו איראן הכריזה כי תתרום למאמץ המלחמתי בעיראק בתחום "המודיעין וההגנה

38

32

https://alfidaa.info/vb/
http://www.bbc.co.uk/arabic/multimedia/2014/06/140622_iraq-al_qaim.shtml
34
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/06/140617_iraq_militants_seize_rutba.shtml
35
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/06/140623_iraq_sunni_militants.shtml
36
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/06/140620_iraq_obama_military_advisers.shtml
37
http://www.bbc.co.uk/arabic/multimedia/2014/06/140629_irak_russia_planes_clip.shtml
38
http://alarabalyawm.net/?p=315896
33
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בתוך כך ,החלו המדינות השכנות הגובלות בעיראק בהעלאת הכוננות ובהכנות נוספות על מנת להתגונן מפני
האיום של "המדינה האסלאמית" .ירדן חיזקה את השמירה לאורך הגבול עם עיראק

39

הסעודי ,עבדאללה בן עבד אל-עזיז ,ציווה לנקוט בצעדים הנחוצים על מנת להגן על הממלכה.

זאת בשעה שהמלך
40

הלחימה הגוברת הובילה להחרפת המשבר ההומניטארי בעיראק .על-פי נתונים שמסרו הרשויות העיראקיות
הובילה התקדמות "המדינה האסלאמית" למנוסתם של למעלה מחצי מיליון אזרחים עיראקיים בתוך שבוע
אחד

41

ועל-פי דיווחי האו"ם ,חודש יוני נחתם עם מותם של לא פחות מ 0,115-איש בעיראק ,רובם אזרחים .על-

פי הדוח ,המספרים כוללים הוצאות להורג ללא משפט וכן הרג של חיילים ושוטרים שנכנעו ומסרו את נשקם.

42

"המדינה האסלאמית" ("המדינה האסלאמית בעיראק ובאל-שאם" לשעבר)
גולש בפורום הג'האדי "חנין" ( )Haneinקרא לארגון "המדינה האסלאמית" לנקוט במדיניות כלכלית נבונה בניהול
הערים שכבש בעיראק .בין השאר ייעץ הכותב ל"-המדינה האסלאמית" להוזיל מחירי מוצרי יסוד ,לספק סיוע
למשפחות נזקקות ,לפקח על כניסת סחורות ועל מחיריהן ולעודד ייצור מקומי ,להפחית צריכה ולהפגין סולידריות
חברתית .כמו כן ,הדגיש הכותב את חשיבות פיתוח שדות הנפט והמינרלים הטבעיים על מנת להגדיל את הכנסות
המדינה.

43

ההכרזה על ח'ליפות אסלאמית
 מוסד התקשורת הג'האדי אל-פרקאן ( )Al-Furqanפרסם קטע שמע בשם "זוהי הבטחתו של האל" מאת אבו
מחמד אל-עדנאני אל-שאמי ,דובר ארגון "המדינה האסלאמית" ("המדינה האסלאמית בעיראק ובאל-שאם"

39

http://www.dw.de/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/a-17729253
40
http://arabic.euronews.com/2014/06/26/iraq-rapup-development-of--the-day/
41
http://www.bbc.co.uk/arabic/multimedia/2014/06/140623_iraq_refugees_updates.shtml
42
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/06/140624_iraq_un_killing_june.shtml
43
http://www.hanein.info/vb/
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לשעבר) .אל-עדנאני נשא נאום ארוך בשבח הקמת ח'ליפות אסלאמית והדגיש כי מדובר ברגע היסטורי של
החזרת הכבוד לאומה המוסלמית ובהתגשמות חלום הנטוע בלבו של כל מאמין מוסלמי .הוא ציין ,כי תחת
מרות הח'ליפות מתנוסס כעת דגל ייחוד האל מחלב ( )Aleppoבסוריה ועד דיאלא ( )Diyalaבעיראק .בהקמת
הח'ליפות האסלאמית הוסר ,לדבריו ,הגבול בין סוריה לעיראק .בכך הסתיים פרק עכור בהיסטוריה
המוסלמית ,קרי קריסת רעיון מדינות הלאום שיובא ונאכף על אדמות האסלאם מצד המערב.
אל-עדנאני הוסיף ,כי בעקבות בחינת הנסיבות הקיימות החליטה "מועצת המדינה האסלאמית" ,כי כלל
התנאים להכרזה על כינון ח'ליפות אסלאמית הבשילו וכי "המדינה האסלאמית" ראויה להיחשב ליורש לגיטימי
של השלטון האסלאמי הראשון .אל-עדנאני הדגיש ,כי עם כינונה של ח'ליפות אסלאמית חלה חובת שבועת
אמונים על כל המוסלמים לח'ליפות ולח'ליפה העומד בראשה ,אבו בכר אל-בע'דאדי (Abu Bakr al-
 .)Baghdadiהוא הבהיר כי כעת כל האדמות הנמצאות תחת מרותה של הח'ליפות בסוריה ובעיראק חייבות
להישמע לתכתיביו של אל-בע'דאדי ולסור למרות הח'ליפות .אל-עדנאני קבע עוד שם חדש לארגון במקום
"המדינה האסלאמית בעיראק ובאל-שאם" נקבע השם "המדינה האסלאמית".
בהמשך דבריו ,ציין אל-עדנאני כי ניצחונותיהם של המג'אהדין בקרבות מבטאים את התגשמות הבטחת האל,
שאומת האסלאם תשוב לשלוט ותביס את אויביה .הסיוע ההדדי ,הציות של המג'אהדין למנהיגי "המדינה
האסלאמית" היו ,לדבריו ,בין הגורמים העיקריים בבסיס ניצחונות אלו.

44

באנר הנאום של אל-עדנאני

 מוסד התקשורת הג'האדי אל-אעתצאם ( ,)Al-Itisamהפועל מטעם 'המדינה האסלאמית בעיראק ובאל-שאם',
פרסם סרטון ווידאו בשם "שבירת הגבולות" .הסרטון סוקר את שחרור גבול סוריה-עיראק מידי צבא עיראק
ואת הריסת הגבול בין שתי המדינות .בנוסף ,כולל הסרטון ראיונות עם פעילים שונים בארגון סביב האירוע.
https://shamikh1.info/vb/
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44

השיח' אל-עדנאני ,דובר הארגון ,ציין ,לדוגמה ,כי הריסת גבול סוריה-עיראק מבשרת על הריסת מדינות הלאום,
פרי יציר כפיו של המערב.

45

באנר הסרטון

 מוסד התקשורת הג'האדי אל-חיאת ( ,)Al-Hayyatהמזוהה עם ארגון "המדינה האסלאמית" ,פרסם סרטון
ווידאו בשם "סופו של [הסכם] סייקס פיקו" .בסרטון סוקר לוחם זר מצ'ילה חבר ארגון "המדינה האסלאמית"
את הסרת גבול עיראק-סוריה ,אשר שוחרר בידי פעילי הארגון לאחר שהניס את חיילי צבא עיראק .שם הסרטון
ניתן על שם הסכם סייקס פיקו ,שהתווה את חלוקת המזרח התיכון למדינות לאום בהתאם להסכם שנחתם על-
ידי שר החוץ הבריטי סייקס ושר החוץ הצרפתי פיקו לאחר מלחמת העולם הראשונה (.)9191

46

מימין לשמאל :באנר הסרטון ,הלוחם הזר מצ'ילה

 מוסד התקשורת אל-ע'רבאא ( ,)Al-Ghurabaהמזוהה עם ארגון "המדינה האסלאמית" ,פרסם מאמר ( 45עמ')
בשם "הבטחת האל" מאת השיח' אבו המאם בכר בן עבד אל-עזיז אל-את'רי ( Abu Hamam Bakr Bin Abd
 ,)al- Azīz al-Athariחבר ב"מדינה האסלאמית" .במאמר מתעכב הכותב על הסיבות שהביאו לכינון הח'ליפות
האסלאמית ומציין כי בכינונה עדות להתגשמות הבטחת האל ,ניצחון המוסלמים על אויביהם.

47

45
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עמוד שער המאמר

 מוסד התקשורת הג'האדי אל-בתאר ( )Al-Battarפרסם מאמר בשם "המדינה האסלאמית מחדשת את תפארת
הח'ליפות" מאת כותב המכונה בשם צלאח אל-דין ( .)Salah al-Dinהכותב מהלל את חידוש הח'ליפות
האסלאמית וקורא לסונים בעיראק להילחם נגד השיעים במדינה ולסונים בסוריה להילחם נגד העלווים
יירים) ,בני העדה השלטת בסוריה.
(נּוצֵ ִ

48

 חסין בן מחמוד ( ,)Husayn bin Mahmudכותב בולט בפורומים הג'האדים ,פרסם גילוי דעת בשם "שאלת
הח'ליפות" .לדבריו ,כינון ח'ליפות הינו דבר מבורך שכן הוא משקף רצון מהימן לקיים את דתו של האל כהלכה.
אולם ,כדי לממש כוונה זו יש לוודא שקיים בסיס תמיכה נרחב למהלך זה וקיומה של טריטוריה המשתרעת על
פני שטח נרחב מאוד .לפיכך ,הכרזה על ח'ליפות ללא סייגים אלו עלולה לגרום ,כפי שהיא גורמת כעת ,לשסע
עמוק באומה המוסלמית ולהיחלשותם של המוסלמים.

49
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48
49

שבועות אמונים ל"מדינה האסלאמית"
 קבוצה של אנשי חזית אל-נצרה בעיר בוכמאל ( ,)Al-Bukamalהממוקמת בסוריה בקרבת הגבול עם עיראק
הכריזה על שבועת אמונים לארגון "המדינה האסלאמית" .בחשבון הטוויטר של "המדינה האסלאמית" במחוז
חומס פורסמו תמונות ממפגש שבועת האמונים בין אבו-יוסף אל-מצרי ( )Abu Yusuf al-Misriלבין אבו-עמר
אל-שישאני ( ,)Abu Umar al-Shishaniאמיר בכיר בארגון "המדינה האסלאמית" 50.כמו כן ,פרסמו אנשי
חזית אל-נצרה בבוכמאל מנשר ובו הסבירו כי שבועת האמונים ל"-המדינה האסלאמית" נועדה לאחד בין
הכוחות ולמנוע שפיכות דמים מיותרת .המנשר הסתיים בהבטחה לתושבי בוכמאל כי הצדק יישמר והביטחון
ישתפר ובקריאה לשאר הפלגים להימנע מלחימה ב" -המדינה האסלאמית".

51

שבועת אמונים בין חזית אלנצרה בעיר בוכמאל ל"-המדינה האסלאמית"

 השייח' אבו-אלבראא אל-שאמי ( ,)Abu al-Baraa al-Shamiאמיר "צבא חברי הנביא באל-שאם" ( The Army
 ,)of the Prophet's Companions in Greater Syriaפלג ג'האדי הפועל בסוריה ,הכריז על שבועת אמונים
לח'ליף החדש ,אבו-בכר אל-בע'דאדי .במסגרת הכרוז הסביר אל-שאמי כי הפלג אותו הוא מנהיג תומך ב-
"המדינה האסלאמית" מזה זמן רב ואף סייע בידה ,וכי הימנעותו משבועת אמונים גלויה עד כה נבעה מאילוצי
הנסיבות.

52
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 ארגון "ג'יש אל-צחאבה" ( )Jaysh Al-Sahabaבסוריה פרסם כרוז המתייחס להכרזה של המדינה האסלאמית
בעיראק ואל-שאם על הקמת ח'ליפות .בכרוז נכתב כי בעקבות ההכרזה על הקמת הח'ליפות ,ארגון ג'יש אל-
צחאבה מפורק וכל אנשיו מעבירים את נאמנותם לאבו-בכר אל-בע'דאדי ( ,)Abu Bakr Al-Baghdadiמנהיג
המדינה האסלאמית.

53

לוגו הארגון ג'יש אל-צחאבה

 ארגון "המדינה האסלאמית" במחוז נינווה פרסם תמונות משבועת אמונים של עשרות אנשי ארגון "אנצאר אל-
אסלאם" [ ]Ansar al-Islamל"-המדינה האסלאמית" .במסגרת האירוע נשא אחד ממנהיגי אנצאר אל-אסלאם
נאום והתקיימה סעודה משותפת בין הפעילים.

54

שבועת אמונים של עשרות פעילי ארגון אנצאר אל-אסלאם לארגון "המדינה האסלאמית"

 מוסד תקשורת ג'האדי לא מוכר בשם אל-ח'נדק ( )Al-Khandaqפרסם קטע ווידיאו בשם "מסר לתושבינו באל-
שאם" מאת השיח' אבו מאלכ אל-תמימי ( ,)Abu Malik al-Tamimiחבר בארגון אל-קאעדה באפגניסטן.

http://alplatformmedia.com/vb/
http://www.hanein.info/vb/
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53
54

בקלטת הווידיאו מספר אל-תמימי כי הגיע לסוריה מאפגניסטן כדי להישבע אמונים ל"מדינה האסלאמית"
ולאבו בכר אל-בע'דאדי ,העומד בראשה.

55

אל-תמימי ,סעודי במוצאו ,ברח מערב-הסעודית אל אפגניסטן בסוף שנת  .4191זאת בעקבות החלטת משרד
הפנים הסעודי לפרסם רשימה של  21שמות מבוקשים ,כאשר שמו נכלל במקום השלישי ברשימה.
פרישתו של אל-תמימי מארגון אל-קאעדה פוגעת במובן מסוים ביוקרתו של ארגון אל-קאעדה ומצביעה ,ככל
הנראה ,על כרסום גובר בבסיס כוחו .מצד שני ,מהלך זה מצביע על התחזקות בסיס כוחו של ארגון "המדינה
האסלאמית".

השיח' אבו מאלכ אל-תמימי

 ארגון "ג'מאעת אבו סיאף" ( ,)Jama‘at Abu Sayyafארגון סלפי ג'האדי בפיליפינים ,הביע תמיכתו בארגון
"המדינה האסלאמית".

56

באנר שבועת האמונים של ארגון אבו סיאף בפיליפינים

https://twitter.com/Al_Khandaq. 24.6.14 ; http://www.elaph.com/Web/News/2014/6/917066.html
https://twitter.com/AL_Bttaar/status/481172484494856192
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55
56

 מוסד התקשורת  ,MIT Pressהפועל מטעם ארגון "המג'אהדין במזרח אינדונזיה (תימור)" ( Mujahideen of
 ,)Timur( )Eastern Indonesiaפרסם הודעה וקטע שמע ,שבהם נשבע אמונים השיח' אבו ורדה אל-שרקי ( Abu
 ,)Wardah al-Sharqiמנהיג הארגון ,לאבו בכר אל-בע'דאדי ו"המדינה האסלאמית" ,שבראשה הוא עומד.

57

באנר שבועת האמונים של ארגון "המג'אהדין במזרח אינדונזיה (תימור)"

 ארגון "מועצת השורא של צעירי האסלאם" (מג'לס שורא שבאב אל-אסלאם) (,)Majlis Shura Shaba al-Islam
ארגון גג של כמה פעילים סלפים ג'האדים בלוב ,פרסם הודעת תמיכה בארגון "המדינה האסלאמית" ובמנהיגה
אבו בכר אל-בע'דאדי.

58

 שיח' אבו עבדאללה עת'מאן אל-עאצמי ( ,)Abu Abdallah Uthman al-Asimiקאדי (שופט) של ארגון "אל-
קאעדה במגרב האסלאמי" באזור אל-וסט ( ,)Al-Wasatהביע תמיכה בארגון "המדינה האסלאמית" ושיבח את
הישגיה בעיראק .לדבריו ,פעילי "המדינה האסלאמית" מחילים את השריעה ומיישמים את עקרון ייחוד האל,
ולכן אין לכנותם ח'וארג' ( - )Kharijitesכינוי שניתן לכת קדומה שפרשה מעל האסלאם האורתודוכסי .מאז
הפך כינוי זה לשם גנאי לקבוצות בדלניות באסלאם ,המורדות בסדר הקיים וגורמות למלחמת אחים ולשסע
באומה המוסלמית.
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 אחד ממנהלי הפורום "אל-מנבר אל-אעלאמי אל-ג'האדי" ( )Al-Platform Mediaפרסם סרטון בו מביעים
פקיסטניים את תמיכתם ב"מדינה האסלאמית" .כותרת הסרטון היא "אנחנו הצבא שלכם בפקיסטן".

60

 מוסד התקשורת אבן תימיה ( ,)Ibn Taymia Media Centerהמזוהה עם הארגון "מועצת השורה של
המג'אהדין בסביבות ירושלים" ( )Mujahideen Shura Council in the Environs of Jerusalemהפועל בסיני
וברצועת עזה ,פרסם גילוי דעת בעניין שימור ההישגים והניצחונות של הסונים בעיראק .במסגרת הכרוז זכתה
"המדינה האסלאמית בעיראק ושאם" לתשבחות והוסבר כי יש לתמוך בה ובמנהיגה ,אבו-בכר אל-בע'דאדי
ואף להישבע להם אמונים .הכרוז הסתיים בקריאה ללוחמי הג'האד הסונים להיות ערוכים לקרב אל מול
משמרות המהפכה האיראניים בעיראק תוך מתן תזכורת כי ישנם עוד אזורים רבים בעולם הערבי שיש לטהר
מ"הזוהמה השיעית".

61

"המדינה האסלאמית"  -פעילות במחוז נינווה
 ארגון "המדינה האסלאמית" פרסם במחצית השנייה של חודש יוני השנה כמה פרסומים ובהם:
 oתמונות המתעדות את השתלטות פעיליו על שדה התעופה בעיר תלעפר ( ,)Tall Afar Air Baseשבמחוז
נינווה.

62

אחת התמונות המתעדת את השתלטות פעילי הארגון על שדה התעופה תלעפר

60

http://alplatformmedia.com/vb/
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62
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 oסרטון ווידאו המתעד פיגוע התאבדות של אחד מחברי הארגון בשם אבו עמר אל-ג'זראוי ( Abu Umar
 )al-Jazrawiבמחוז נינווה.

63

תמונות המחבל המתאבד

 גולש בפורום הג'האדי שמוח' אל-אסלאם ציין כי פעילי ארגון "המדינה האסלאמית" במוסול הסירו פסל של
המשורר הערבי אבו תמאם ( ,)122-225( )Abu Tammamוכי המירו את כנסיית אל-רקה ()Al-Raqqah
למסגד.

64

התמונות שהעלה הגולש

"המדינה האסלאמית בעיראק ובאל-שאם"  -פעילות במחוז פלוג'ה
ארגון "המדינה האסלאמית" במחוז פלוג'ה תיעד שבועת אמונים של עשרות מוסלמים מבני שבט אל-חלאבסה (Al-
 )Halabsaבפלוג'ה.

65

63
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תמונות משבועת האמונים של ראשי שבט אל-חלבאסה ל"מדינה האסלאמית"

אל-שאם
חודש יוני נחתם בדיווח של  )Syrian Observatory for Human( SOHRלפיו נהרגו בסכסוכים הפנימיים בין
ארגוני המורדים השונים בסוריה למעלה מ 1,111-איש מתחילת השנה .על-פי הדוח ,רוב העימותים נערכו בין
ארגון "המדינה האסלאמית" לחזית אלנצרה ,כשמעבר ללוחמים עצמם גבה הסכסוך גם את חייהם של .15
אזרחים.

66

חודש רמדאן אשר החל ב 41-ביוני לא בישר הפוגה בהפצצות שמבצע המשטר הסורי כנגד אזרחים ,ובייחוד באזור
העיר חמאה ( 67.)Hamaמתקפות אלו הגיעו לאחר הפצצת העיר חלב בחביות נפץ אשר בוצעה באמצע החודש ובה
קיפדו את חייהם עשרים איש לפחות 68.חרף המשך ההפצצות ,הצליחו המורדים לכבוש מחדש מספר אתרים
באיזור הרי הקלמון ( )Qalamounאשר היו נתונים עד כה לשליטת הצבא הסורי ולוחמי חזבאללה.

69

בתוך כך ,נמשכים מעשי הזוועה בסוריה גם מצד הארגונים הלוחמים .דיווחים של  SOHRהעלו כי "המדינה
האסלאמית" צלבו שמונה אנשים בעיירה דיר חאפר ( )Day Hafirשבצפון סוריה אשר הואשמו בהתנגדות

66

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/06/140629_syria_rebel_toll.shtml
http://www.al-sharq.com/news/details/251895#.U70vEpSSx1E
68
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/06/140616_syria_aleppo_barrel_bombs.shtml
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לארגון 70.כמו כן ,דוח של  Human Rights Watchחשף כי קבוצות לוחמות שונות ,ובהן "המדינה האסלאמית",
גייסו לשורותיהן ילדים ונערים תוך אימונם בנשק ושליחתם למשימות מסוכנות ,כולל פיגועי התאבדות.

71

במקביל ,לאור המגמה של גיוס לוחמים זרים ,פתחו מספר מסגדים בבריטניה בקמפיין שמטרתו למנוע מצעירים
להצטרף לשורות הלוחמים בסוריה .הקמפיין הגיע על רקע הופעתו של סרטון ביוטיוב ובו מעודדים שלושה
צעירים בריטים את המוסלמים בממלכה לצאת לג'האד בסוריה 72וכן על רקע האשמות דומות שהופנו כלפי
המטיף הסעודי ,מחמד אל-עריפי ( ,)Mohamad al-Arifiאשר ביקר בבריטניה ונאם במסגד בו נכחו אותם
צעירים.

73

סוריה
חזית אל-נצרה
 מוסד התקשורת הג'האדי "אל-מנארה אל-ביצ'אא'" ( ,)Al-Manarah Al-Baydaהפועל מטעם חזית אל-נצרה
בסוריה ,פרסם סרטון המתעד פיגוע באמצעות משאית תופת סמוך למתחם של המודיעין האווירי בחלב.
במסגרת הסרטון תועדו העמסת המשאית בחומר הנפץ ,הקלטת מסר מהמחבל המתאבד ,סקירה של האתר
לפני הפעולה וצילום של הפיצוץ עצמו .בסרטון לא פורסמו מספר הנפגעים או ההרוגים כתוצאה מהפעולה.

74

העמסת חומר נפץ על משאית לקראת פיגוע במתחם המודיעין האווירי בחלב
70

http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/06/30/group-isis-crucifies-men-public-syrian-towns
http://www.hrw.org/news/2014/06/22/syria-armed-groups-send-children-battle
72
http://www.bbc.com/news/uk-28061173
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http://www.dailymail.co.uk/news/article-2665307/Did-Saudi-preacher-groom-jihadi-Britons.html
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 סוכנות הידיעות הג'האדית המם ( ,)Hemmהעוקבת אחר המתחולל בסוריה ובייחוד אחר חברי ארגון חזית אל-
נצרה ,פרסמה במהלך המחצית הראשונה של חודש דצמבר כמה פרסומים ובהם:

 oסרטון ווידאו (מס'  ;)22סקירת תחזוקת בית-החולים דאר ( )Darבחמאת (.)Hammat

75

 oסרטון ווידאו (מס'  ;)25תיעוד דרשה של פעיל בארגון אודות האופן שיש לקבל את חודש רמדאן.

76

"המדינה האסלאמית" -פעילות בסוריה
 מוסד התקשורת באקיה ( ,)Baqiyaהפועל מטעם "המדינה האסלאמית" ,פרסם סרטון ובו ראיונות עם שני
אחים הפעילים בארגון אשר נשבו ונכלאו על-ידי "ג'יש אל-אסלאם ("( )Jaysh al-Islamצבא האסלאם")
בהנהגת זהראן עלוש ( .)Zahran Alloushלאחר הצגת צילומים של צלקות עינויים מהכלא ,סיפרו הפעילים
כיצד נשבו בעקבות פיצוץ מכונית תופת שיוחסה ל"-המדינה האסלאמית" וכיצד ספגו יחס משפיל במהלך
השבי .שני הפעילים ,אשר שוחררו בעסקת חליפין שנערכה מול "המדינה האסלאמית" ,העבירו מסר לחזית
אלנצרה וסיפרו כי אנשי ג'יש אל-אסלאם שונאים את אנשי חזית אל-נצרה ונוטרים להם טינה רבה.

77

" המדינה האסלאמית" פרסמה דו"ח על תקיפה שביצעו לוחמיה נגד אנשי המשטר העלאווי בקרבת תל ערן
( ,)Tell Aranעיר בצפון סוריה במחוז חלב .בכרוז נכתב כי לוחמי הארגון התחלקו לכמה קבוצות ,וכאשר אחת
הקבוצות יצרה מהומה ,הקבוצה השנייה החלה לירות על חיילי האויב במקום התכנסותם באזור .במהלך
הלחימה הגיעו מטוסים של חיל האוויר הסורי שניסו לסייע לחיילים הכופרים אך הם לא הועילו .לוחמי
"המדינה האסלאמית" המשיכו להפציץ באש כבדה וגרמו לאבדות קשות בקרב חיילי האויב.
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"המדינה האסלאמית" -פעילות במחוז דמשק
 ארגון "המדינה האסלאמית" במחוז דמשק פרסם במחצית השנייה של חודש יוני  4192כמה פרסומים וביניהם:
 oהודעה על הוצאה להורג של אדם אשר הואשם בביצוע מעשי סדום .בהודעה הוסבר כי הוגשה תלונה לבית
המשפט של "המדינה האסלאמית" לגבי אדם זה באשמת השחתת הנוער .ההחלטה על הוצאתו להורג
התקבלה היות והיה מודע למעשיו ולא שעה לאזהרות ולהתראות שהופנו כלפיו.

78

 oכרוז הקורא לארגון "צבא האסלאם" להפסיק להילחם נגדה .בכרוז נכתב כי לאחרונה ארגון "צבא
האסלאם" יצא במלחמה גלויה נגד המדינה האסלאמית; אם הוא יפסיק את התוקפנות ,כך תעשה גם
המדינה האסלאמית מצדה.

79

"המדינה האסלאמית" -פעילות במחוז חומס
" המדינה האסלאמית" במחוז חומס ( )Homsפרסמה כרוז המיועד לתושבי העיר אל-מיאדין (,)Al-Mayadin
שבמזרח סוריה .הכרוז קורא לאנשי העיר להניח את נשקם ולמסור עצמם לידי "המדינה האסלאמית",
ובתמורה לא יאונה להם כל רע .הכרוז הציב לפלגים אולטימאטום שיפוג ביום שבת ה ,42.16.92-הציע להם
"לחזור בתשובה" וקרא להם להצטרף למאמץ להקמת הח'ליפות .על הכרוז חתום "אבו-האג'ר אל-תונסי"
( ,)Abu Hajir al-Tunisiהמזוהה בתור האחראי לענייני הלכה.


80

מוסד התקשורת אל-מנהג' הפועל מטעם ארגון "המדינה האסלאמית" במחוז חומס תיעד מסע חלוקת עלוני
הסברה ב 46-ביוני 4192 ,אודות צום חודש רמדאן הקרב בקרב תושבי המחוז.
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בתמונה פעילי הארגון אוחזים בידיהם עלוני הסברה

"המדינה האסלאמית" -פעילות במחוז חלב
 ארגון "המדינה האסלאמית" במחוז חלב פרסם כמה פרסומים במחצית השנייה של חודש יוני  4192וביניהם:
 oכרוז בו הכריז על הדחת אבו בכר אל-מצרי ( ,)Abu Bakr al-Misriאמיר אזור ג'ראבלס ()Jarabulus
שבצפון סוריה .ההודעה הגיעה לאחר הפצה של סרטון ובו נראה אל-מצרי כשהוא מתחקר באופן מזלזל
אדם מבוגר כדי לחשוף את חוסר הבנתו בבסיסי הדת האסלאמית .הכרוז הסתיים בקריאה של "המדינה
האסלאמית" בחלב לאנשיה לגלות יראת שמיים כאשר הם מלמדים את פשוטי העם ענייני דת.

82

 oכרוז בו הודיע כי בית המשפט האסלאמי בעיר אל-באב ( ,)Al-Babשנמצאת בצפון המחוז פתח את שעריו
להגשת קובלנות על חיילי הארגון .בכרוז הוסבר כי "המדינה האסלאמית" מינתה שופט במיוחד לסוגיה זו
וכבר הענישה בעבר  -ואף הוציאה להורג  -חלק מחייליה מתוך ציות לצדק האלוהי.

83

"המדינה האסלאמית" -פעילות במחוז אל-רקה
 גולש בולט בפורום "אל-מנבר אל-אעלאמי אל-ג'האדי" ( )Al-Platform Mediaפרסם סיכום של הפעולות
שביצעה "המדינה האסלאמית בעיראק ואל-שאם" במחוז א-רקה ( )A-Raqqaב.45.15.4192-

84
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ארגונים אחרים
 קבוצה של שבעה פלגים הפועלים באזור חומס בסוריה ,ביניהם The Authenticity and Development Front
ו ,Bayada Martyrs Brigade-הכריזו על איחוד תחת השם "לגיון חומס" .ההודעה הסתיימה בקריאה לשאר
הפלגים באזור להצטרף ללגיון החדש ולפעול תחת דגל אחד.

85

 ארגון "ג'יש אל-אסלאם" השייך ל"חזית האסלאמית" פרסם כרוז בעניין פעיל בשם אנס קוידר אבו-המאם,
אשר שימש כשופט מטעם ארגון "המדינה האסלאמית" באל-ע'וטאה המזרחית ולבסוף נטש את הארגון .על-פי
הכרוז "ג'יש אל-אסלאם" סיפק הגנה לקוידר אך כשזה יצא לבקר את הוריו הרגו אותו ואת אמו אנשי "המדינה
האסלאמית" .הכרוז הסתיים בהפניית איומים כלפי ארגון "המדינה האסלאמית" והבטחה כי ישלם ביוקר על
חיסול זה.

86

 מועצת השורא של המג'אהדין באזור המזרח פרסמה כרוז שכותרתו "תגובה על השמועות" .בכרוז נכתב כי
אויבי האסלאם מנסים לפרסם שמועות שווא על הארגון ,כחלק מהמלחמה הפסיכולוגית שלהם נגדו .הארגון
מבהיר כי השמועות על משא ומתן לפיוס בינו לבין המדינה האסלאמית בעיראק ואל-שאם הן שקריות לגמרי,
שהרי המדינה האסלאמית סירבה לכל ההצעות שהופנו אליה בעבר לפנייה לבית דין שרעי .לוחמי הארגון באזור
המזרח ממשיכים להילחם נגד הכופרים והעריצים.

87

לבנון
גדודי עבדאללה עזאם
 מוסד התקשורת אלאוזאעי ( )Awzaey Mediaפרסם נאום מוקלט מאת סראג' אלדין זריקאת ( Siraj al-Din
 ,)Zurayqatדובר גדודי עבדאללה עזאם ( .)Abdullah Azzam Brigades' leaderבמסגרת דבריו תקף זריקאת
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את ארגון חזבאללה והפנה כלפיו איום כי כל עוד תהיה נוכחות של כוחות איראניים בלבנון ימשיכו גדודי
עבדאללה עזאם במתקפות כנגדם .בהמשך דבריו קרא זריקאת לסונים בלבנון לשאת נשק ולעמוד מול "בני
בריתו של השטן" על מנת להגן על כבודם ,והפנה קריאה מיוחדת לחיילים הסונים בצבא לבנון לערוק מהצבא
שלדידו משמש ככלי שרת בידי חזבאללה.

88

מנהיג גדודי עבדאללה עזאם בנאום נגד חזבאללה והנוכחות האיראנית בלבנון

ארגון "המדינה האסלאמית" בלבנון
 ארגון "המדינה האסלאמית" בלבנון פרסם נטילת אחריות על הפיגוע שבוצע במלון  Duroyבביירות ב 92-ביוני
אשר גרם לפציעתם של שלושה קציני משטרה .במסגרת נטילת האחריות הוכרז כי הפיגוע בוצע כנגד קבוצה של
אנשי ביטחון הקשורים לארגון חזבאללה .הכרוז הסתיים באיום שהופנה כלפי חזבאללה וצבא לבנון לפיו
מדובר בטיפה הראשונה המבשרת על גשם של מאות מחבלים מתאבדים ומפגעים כנגד השיעים בלבנון.

89

 רכז התקשורת "אל-עאישה" ( )Al-Aishaפרסם איגרת שכותרתה "קריאה לאחינו בלבנון  -פרצו במהפכה ,זו
ההזדמנות שלכם" .באיגרת נכתב כי כיום מותקפים אנשי הכפר ערסאל ( ,)Arsalכפר במחוז בעלבכ ()Baalbek
שבצפון לבנון ,רק בשל היותם סונים ,על-ידי הצבא הנוצרי וחזבאללה .הגיעה שעתם של הסונים בלבנון להפסיק
לפחד ולתקן את העוול שנעשה להם מזה עשורים .האויב חלש כרגע ,ויש לנצל הזדמנות זו על-מנת לפתוח
במהפכה שתתחבר למהפכה בסוריה.
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 גולשים בכמה מהפורומים הג'האדים דוגמת פורום אל-פדאא ( )Al-Fidaהביעו שמחה על שחרורו של השיח'
מחמד אל-מקדסי ,בכיר הזרם הסלפי הג'האדי בירדן ,מבית הכלא הירדני 91.גולש בולט בפורום "אל-ג'האד אל-
עאלמי" ( )Al-Jihad Al-Alamiפרסם ,לדוגמה ,סרטון המתעד את רגע שחרורו של השיח'.

92

מימין לשמאל :באנר שהופק לרגל שחרור אל-מקדסי ,תמונה של אל-מקדסי בקבלת פנים שנערכה בביתו לרגל שחרורו

רצועת עזה-סיני
ארגוני הג'האד העולמי בעזה שומרים על פרופיל נמוך במהלך תקיפותיה של ישראל ברצועה ,שבאו בעקבות
חטיפת ורצח שלושת הנערים הישראלים בחברון .ארגוני טרור שונים ברצועה ממשיכים כל העת בירי רקטי אל
עבר ישראל ,אולם לא נראתה פעילות בולטת של הארגונים הג'האדיים בזירה זו.
בחצי האי סיני ,הארגונים הג'האדיים ממשיכים לפעול במתכונת מצומצמת המתאפיינת בביצוע פעולות
ספורדיות .ב 41.1..4102-נורו למוות ארבעה חיילים מצרים על-ידי חמושים ברפיח שבצפון סיני .החמושים עצרו
את האוטובוס ,הורידו ממנו את הנוסעים וירו למוות בארבעת החיילים .יממה לאחר מכן ,נטל ארגון אנצאר בית

http://al-fidaa.com/vb/
http://shabakataljahad.com/vb/
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91
92

אל-מקדס ( ,)Ansar Bayt Al-Maqdisהארגון הג'האדי הבולט בסיני ,אחריות לפיגוע ,באומרו כי חייליו של
סיסי לא יוכלו להתחמק מנקמה.

93

עוד באותו היום אירעה תקרית נוספת בסיני ,כאשר שני חמושים תקפו שוטר באזור אל-עריש (.)Al-Arish
החמושים לא הצליחו לפגוע בשוטר אך הרגו את שני האנשים שליוו אותו .התקרית אירעה בסמוך לביתו של
השוטר בעת שיצא לעבודה.

94

אנצאר אל-דולה אל-אסלאמיה בבית אל-מקדס
 קבוצת "תומכי המדינה האסלאמית בירושלים" (אנצאר אל-דולה אל-אסלאמיה בבית אל-מקדס) (Ansar al-
 )Dawla al-Islamiyya bi Bayt al-Maqdisפרסמה הודעת תנחומים על מותם של שני השהידים אסאמה אל-
חסומי ( )Usama Al-Hasoumiומחמד אל-פציח ( .)Mohammad Al-Fasihבהודעה נכתב כי השהידים הרבו
לעסוק בהכנת וירי רקטות לדרום ישראל ,בהטמנת מוקשים ובמארבים.

95

מועצת שורא אל-מג'אהדין בסביבות ירושלים
 מועצת השורא של המג'אהדין בקצוות ירושלים ,ארגון סלפי ג'האדי הפעיל בחצי האי סיני ובעזה ,פרסמה שני
סרטונים ,בהם נראים לוחמי הארגון כאשר הם מתכננים ומבצעים פעולות צבאיות.
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93

http://thecairopost.com/news/116700/news/bayt-al-maqdis-claims-responsibility-for-death-of-4-soldiers-in-rafah
http://www.dailynewsegypt.com/2014/06/28/two-killed-arish-shootout/
95
http://alplatformmedia.com/vb/
96
http://alplatformmedia.com/vb/
94

35

אפריקה
אזור המגרב
בלוב נהרגו ב 45-ביוני שבעה חיילים ונפצעו  51אחרים במתקפה על שיירה צבאית בקרבת העיר בנגאזי 97.המצב
בלוב ממשיך להדאיג לא רק את תושבי לוב עצמם שחוששים לעתידם,

98

אלא גם את מדינות האזור והמערב.

בפגישה קצרה שנערכה בין נשיא מצרים החדש ,עבד-אלפתאח אלסיסי ( ,)Abdel Fattah el-Sisiלבין נשיא
אלג'יריה ,עבד אל-עזיז בוטפליקה ( ,)Abdelaziz Bouteflikaדנו השניים במצב בלוב ובשיתוף הפעולה בין שתי
המדינות בתחום המאבק בטרור 99.גם ארה"ב ואיטליה ,אשר חוששות מהפיכתה של לוב לזירת ג'האד פעילה,
הודיעו על נכונותן להשקיע מאות מיליוני דולרים באימון הכוחות המקומיים על מנת להדוף את איום הטרור.

100

בתוך כך ,ממשיכה מרוקו במאבקה בטרור :במישור המקומי ,ב 45-ביוני הודיע משרד הפנים של מרוקו על פירוק
של תא טרור שהורכב משישה פעילים ועסק בגיוס מתנדבים מרוקאים לשורות ארגוני הטרור בסוריה ועיראק.

101

במישור הבינלאומי ,ב 01-ביוני חתמה מרוקו עם בלגיה על הסכם לשיתוף פעולה ומודיעין במטרה לנטר ,למנוע
ולהיאבק בכל צורות הטרור.

102

גם תוניסיה הודיעה על בקשת עזרה מהמערב בתחום המאבק בטרור .ב 01-ביוני הודיע ראש ממשלת תוניסיה
הזמנית ,מהדי ג'ומעה ( ,)Mehdi Jomaaכי מדינתו תבקש סיוע מגרמניה לאבטחת הגבול במהלך תקופת
הבחירות הקרובות.

103

במקביל ,עושה תוניסיה מאמצים במסגרת פעילויות הסברה לנוער וצעירים שמטרתן

למנוע מהם להתגייס לארגוני הג'האד בלוב ובתוניסיה.
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לוב
 ארגון אנצאר אל-שריעה ( )Ansar al-Shariaבלוב פרסם במחצית השנייה של יוני  4192כמה פרסומים ,ביניהם:
 oכרוז בעקבות הניסיון השלישי של כוחותיו של הגנרל ח'ליפה חפתר ( )Khalifa Haftarלהיכנס לעיר בנגאזי
( )Benghaziשבמזרח לוב .על-פי הכרוז ספגו כוחותיו של חפתר אבדות רבות אשר אילצו אותם לסגת ,תוך
שהם מאפשר למג'האדין לבזוז מספר כלי רכב ,כלי נשק וציוד.

105

 oהודעה על שחרור של שני שבויים מכוחותיו של חפתר לאחר ש"העובדות הובהרו להם והם הוחזרו
בתשובה" .הכרוז מסתיים בהבהרה של אנשי הארגון לתושבי בנגאזי לפיה הם אינם אויביהם אלא מנסים
להגן עליהם ועל כבודם.

106

 oתמונות ממתקפה של לוחמי הארגון .על-פי הפרסום ,הלוחמים הצליחו להדוף ולגרש בפעם השלישית את
חיילי המשטר הכופר מהעיר בנגאזי.

107

תמונות ממתקפה של לוחמי הארגון

105

17.06.14 http://www.hanein.info/vb/showthread.php?t=371949
22.06.14 https://twitter.com/AnsarShariaa_ly/status/480888577858207744
107
16.06.2014 , http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?t=50978
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מצרים
 ארגון אג'נאד מצר ( )Ajnad Misrהפועל במצרים פרסם במחצית השנייה של חודש יוני  4192כמה פרסומים
וביניהם:
 oנטילת אחריות (הודעה מס'  )2על החדרת מטעני נפץ אל ארמון אל-אתחאדיה ( )Ittihadiya Palaceשבקהיר
ב 92 -ביוני .4192 ,במסגרת הכרוז ,הסביר הארגון כי טמן מספר מטענים במתחם המשמש את מנגנוני
הביטחון אך ביטל את הפעולה לאחר שזוהו אנשים בלבוש אזרחי שהשתייכותם למנגנוני הביטחון לא
הובהרה .הארגון הבהיר כי למרות ששומרי הארמון איתרו אחד ממטעני הנפץ רובם טרם אותרו ולכן על
העוברים והשבים להימנע מלהתקרב לאזור הארמון.

108

 oדיווח (הודעה מס'  )1כי כמה ממטעני הנפץ שהטמין בארמון אל-אתחאדיה ולא אותרו על-ידי גורמי
הביטחון המצריים התפוצצו ב 11 -ביוני 4192 ,וגרמו לאבדות בנפש .לדברי הארגון ,הסיבה לבחירת
הארמון כיעד פיגוע הייתה הרצון להבהיר ולהעביר מסר כי כל מקומות מגוריהם של אנשי הביטחון קלים
לפיגוע.

109

ניגריה
ארגון בוקו חראם
ארגון בוקו חראם בניגריה ממשיך לפעול נגד האוכלוסייה האזרחית במדינה .מגמה זו מתבטאת בהמשך חטיפות
אזרחים .אם בחודש אפריל חטף הארגון יותר מ 411 -נערות הרי שבמחצית השנייה של יוני חטף הארגון  .1נשים

http://al-fidaa.com/vb/
https://twitter.com/ajnad_misr_am/status/483652452877885440
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108
109

ו 10-נערים מכמה כפרים שהתקיף בצפון מזרח המדינה .אוזלת ידם של השלטונות להתמודד עם חטיפות אילו
והעדר ניסיון לשחרר את החטופים מגבירות את הביקורת כלפי הממשל הניגרי.

110

סומאליה
בסומאליה ממשיכות ההתכתשויות בין ארגון אל-שבאב אל-מג'אהדין (,)Al-Shabaab Al-Mujahideen
הארגון הג'האדי הבולט בסומאליה ,שמנסה לשמור על כוחו ולהפגין נוכחות ,לבין הממשלה וכוחות הביטחון.
ב 0..1..4102-תקפו עשרות חמושים סומאליים בתי מלון בעיר החוף מפקטוני ( )Mpeketoniשבקניה ,והרגו
לפחות  51בני אדם בשעה שצפו במונדיאל .החמושים ירו באש אוטומטית לכל עבר ,העלו באש שני בתי מלון
ותקפו משרד דואר ותחנת משטרה ,מבלי שנתקלו בהתנגדות כלשהי מצד כוחות הביטחון במדינה .ארגון אל-
שבאב אל-מג'אהדין נטל אחריות לפיגוע זמן קצר לאחר ביצועו ,וטען כי זוהי תגובה לפריסת כוחות של צבא קניה
בסומאליה והוצאה להורג של אנשי דת מוסלמים.

111

ב 41.1..4102-התקיפו מטוסים של צבא קניה שני בסיסים של ארגון אל-שבאב בדרום סומאליה ,והרגו לפחות
 11מאנשי הארגון ,כך דיווח כוח המשימה של האיחוד האפריקני לסומאליה ( African Union Mission in
 .)Somalia - AMISOMארגון אל-שבאב הכחיש כי מי מאנשיו נהרג במתקפה.

112

אל-שבאב אל-מג'אהדין
 תנועת אל-שבאב אל-מג'האדין ( )Al-Shabaab al-Mujahideen Movementהפועלת בסומאליה פרסמה נטילת
אחריות על המתקפה כנגד מלון  Amalowב Buloburde-המשמש כמפקדה של כוח המשימה של האיחוד
האפריקני לסומאליה ) .(AMISOMבמתקפה נהרגו לפחות שני חיילים מג'יבוטי אם כי בנטילת האחריות טען
110

بوكو-حرام--تصعّد-سياسة-خطف-الفتيات-----وتقتل-عشرات-بهجمات-في-نيجيرياhttp://alhayat.com/Articles/3193717/
http://in.reuters.com/article/2014/06/16/uk-kenya-attacks-idINKBN0ER0I620140616
112
http://www.reuters.com/article/2014/06/23/us-somalia-unrest-idUSKBN0EY15E20140623
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דובר הארגון ,עבד אל-עזיז אבו מצעב ( ,)Abdulaziz Abu Musabכי נהרגו שישה חיילים 113.יש לציין כי אל-
שבאב ביצעו פיגוע דומה באותו המלון ב.92.11.92-

114

הקווקז
 אמיר אמירות הקווקז ( ,)Caucasus Emirateאבו-מחמד אל-דאע'סתאני (,)Abu Muhammad al-Daghistani
פרסם נאום בעניין הסכסוך הבין-ארגוני בסוריה .אל-דאע'סתאני סיפר כי כאשר הוחלט לשלוח את אנשי
הארגון לסוריה הומלץ להם שלא להקים גדוד נפרד על שם אמירות הקווקז אלא להצטרף לקבוצה וותיקה
קיימת ,אלא שדוקו אבו-עת'מאן [) ,]Dokka Abu Usman (Doku Umarovמנהיג המורדים הצ'צ'ני ,לא שעה
להמלצה והקים את "צבא המהגרים והתומכים" ( .)Jaish al-Muhajirin wal-Ansarבהמשך דבריו ,גולל אל-
דאע'סתאני את תולדות הסכסוך בין "המדינה האסלאמית" לחזית אל-נצרה ומתח ביקורת על הפעיל הצ'צ'ני
הבכיר שהצטרף לשורות "המדינה האסלאמית" ,עמר אל-שישאני ( ,)Umar al-Shishaniבטענה שאינו יכול
לדבר בשם אמירות הקווקז.

אבו-מחמד אל-דאע'סתאני

113

; http://www.hanein.info/vb/showthread.php?t=373089
http://somalimemo.net/articles/229/Al-Shabaab-oo-Sheegatay-Masuuliyadda-Weerarkii-Buula-Burde-Ka-Dhacay
114
http://allafrica.com/stories/201403181732.html
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תת היבשת ההודית
הודו
 מוסד התקשורת הג'האדי אל-עצאבה ( )Al-Isabaהפועל מטעם ארגון אנצאר אל-תוחיד פי בלאד אל-הנד
( ,)Ansar al-Tawhid fi Bilad al-Hindארגון סלפי ג'האדי בתת היבשת ההודית ,שיגר ברכות למג'אהדין
בזירות הג'האד השונות לרגל ציון חודש רמדאן.

115

סין
 מוסד התקשורת צות אל-אסלאם ( ,)Sawt al-Islamהפועל מטעם המפלגה האסלאמית הטורקיסטאנית,
פרסמה סרטון ווידאו בשם "תיירותם של המאמינים  -חלק ."1

116

באנר הסרטון

המערב
השיח' אנג'ם חודרי ( ,)Anjem Choudaryמטיף אסלאמיסטי רדיקלי באנגליה ,ממשיך לפרסם תכתובות שנויות
במחלוקת מעל חשבון הטוויטר .במהלך המחצית השנייה של חודש יוני השנה דיבר חודרי בגנות מבקרי ארגון

https://shamikh1.info/vb/
https://shamikh1.info/vb/
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115
116

המדינה האסלאמית והביע משאלת לב שהאסלאם ישתלט על אירופה הנוצרית 117.כמו כן ,המשיך להעלות טענות
כי ממשלת בריטניה נוקטת מדיניות מפלה כלפי אזרחיה המוסלמים,

118

שהמשטר הסיני מדכא את אזרחיו

המוסלמים בחבל שינגיאנג 119ושהמשטר הלבנוני מענה קשות את השיח' עומר בכרי.

120

ציוץ של חודרי

נשים וג'האד
 כותבת בפורום הגה'אדי אל-פדאא ( ,)Al-Fidaהמזהה עצמה כאשתו של שהיד שנהרג בקרב באחת זירות
הג'האד ,פרסמה מכתב בקשה לאשתו של השיח' איימן אל-ט'ואהירי ,מנהיג ארגון אל-קאעדה .במכתב
מפצירה הכותבת באשתו של אל-ט'ואהירי להכווין את המוסלמיות ולעודד את רוחן .כמו כן ,ביקשה הכותבת
מאשתו של אל-ט'ואהירי שתביע דעתה בעניין חילוקי הדעות הקיימים בין פלגי הג'האד בעיראק ובסוריה.
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https://twitter.com/anjemchoudary/status/478579965173448704
https://twitter.com/anjemchoudary/status/479937071457783808
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שונות
 מנהל הפורום "אל-מנבר אל-אעלאמי אל-ג'האדי" ( )Al-Platform Mediaפרסם כרוז העוסק במתקפות
שאירעו לאחרונה נגד הפורום ,במהלכן הוא קרס מספר פעמים .בכרוז מציין מנהל הפורום כי מקור ההתקפות
ידוע  -הן מגיעות מעיראק מגורמים כופרים המתנגדים לדרכו של הפורום .מנהל הפורום מבטיח כי הוא ,יחד
עם לוחמי המדינה האסלאמית בעיראק ואל-שאם ,עוקבים אחר התוקפים ואורבים להם ,והנקמה תבוא
בקרוב.

122

 ארגון "המדינה האסלאמית" במחוז אל-אנבאר בעיראק פרסם בחשבון הטוויטר שלו ארכיון הכולל את כלל
הפרסומים שלו .מידע זה היה נגיש בכתובת , http://justpaste.it/Alanbar_news :אך נסגר מאוחר יותר על ידי
הנהלת טוויטר.

123

באנר "ארכיון חשבון מחוז אל-אנבאר"

http://alplatformmedia.com/vb/
https://twitter.com/Alanbar_news/status/481489710096056320/photo/1
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