 7בספטמבר 4112

עדכן פורומים ג'האדים
מחצית ראשונה של חודש מאי 4102
עיקרים


השייח' איימן אל-ט'ואהירי חושף תכתובת מכתבים סודית ,המוכיחות כי ארגון  ISISהיה בעברו שלוחה של
אל-קאעדה בעיראק ונשבע לה אמונים .לדבריו ,חל מפנה מצער בדרכו של  ISISתחת מנהיגותו של אבו בכר אל-
בע'דאדי ,כאשר החליט להמרות את תכתיביה של הנהגת ארגון אל-קאעדה .אל-ט'ואהירי מאשים את ארגון
 ISISבהתנהלות חסרת אחריות המסכנת את המשך הלחימה במשטר הסורי על-ידי פילוג שורות המג'אהדין
בסוריה .דברי הביקורת של אל-ט'ואהירי כלפי  ISISמעוררים גל תגובות נגדו מצד פעילי ג'האד ובראשם דובר
 .ISISלראייתם ,אל-ט'ואהירי שוגה באופן התייחסותו ל ,ISIS-איננו דובר אמת ונדרש לבחון מחדש יחסו כלפי
.ISIS



השייח' אדם גאדן ,בכיר בארגון אל-קאעדה מלין על התערבותה של ארה"ב בענייניהן הפנימיים של ארצות ערב
כמו במצרים ודורש לשים סוף למגמה פסולה זו .לדבריו ,על הצעירים המוסלמים לפעול נגד מגמה זו ולבלום
תופעה זו.



מועצת השורא של האמירות האסלאמית באפגניסטן מכריזה על כוונתה לצאת בגל מתקפות נגד יעדים שונים
של הממשל באפגניסטן כמו מתקני צבא ,מתחמי דיפלומטיים ועוד.
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על רקע המהומות במעאן בירדן קוראים פעילי ארגון  ISISלתושבי מעאן להתקומם נגד המשטר ההאשמי
בראשותו של המלך עבדאללה ומבטיחים להגיש להם סיוע במידת האפשר .כוחות צבא ירדן נדרשים להתעשת
ולחדול להגן על גבולות ישראל ולאפשר למג'אהדין לפעול ביתר חופשיות.



ארגון  AQAPמפרסם סרטון תעמולה ובו הסבר לגבי המודוס אופרנדי שניהלו אנשיו נגד תקיפת מתקן צבאי
להפעלת מל"טים בעיר עדן שבדרום תימן בראשית אפריל .4112



אבו בכר שקאו ,מנהיג ארגון בוקו חראם בניגריה ,נוטל אחריות על חטיפת הנערות הניגריות הנוצריות מבית-
הספר .לדבריו ,רוב התלמידות החטופות הכריזו על התאסלמותן .כמו כן ,שקאו הביע נכונות לשחרר את
התלמידות הנוצריות שלא התאסלמו בתמורה לשחרור כל האסירים המוסלמים בניגריה .בנוסף ,הבטיח לשפוך
את דמם של הנוצרים ולהיאבק בדמוקרטיה.



כותב בולט במדור המוקדש לסוגיות צבאיות בפורום הג'האדי שמוח' אל-אסלאם מציע לפעילי הג'האד השונים
דרכים להתמודד עם בעיית המל"טים וכיצד ניתן להשמידם.
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 השייח' אבו סעד אל-עאמלי ,כותב בולט מאוד בפרומים הג'האדים ,פרסם מאמר בשם "הבהרות משפטיות
לשם הריסת אליל הדמוקרטיה" .במאמר מספק אל-עאמלי הוכחות מהמקורות הקדושים לאסלאם מדוע
הדמוקרטיה איננה עולה בקנה אחד עם האסלאם.
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 קבוצת ההסברה הג'האדית אל-ע'רבאא פרסמה בחשבון הטוויטר שלה מקבץ פסקי הלכה מאת נאצר אל-פהד,
חכם הלכה סעודי ג'האדי היושב בכלא מאז שנת  2.4113יש לציין ,כי אחד מפסקי ההלכה הבולטים של אל-פהד
עוסקים בהיתר להשתמש בנשק להשמדה המונית.
 מוסד התקשורת הג'האדי אל-סחאב פרסם במחצית הראשונה של חודש ינואר  4112כמה פרסומים ובהם:
 oסרטון ווידאו ובו נאום מאת אדם יחיא גאדן ,בכיר ממוצא אמריקאי בהנהגת ארגון אל-קאעדה ,בשם
"לקחי העבר ותקוות העתיד" .במסגרת דבריו האשים גאדן את הממשל האמריקאי בהתערבות בוטה
בעניינים הפנימיים במדינות ערב בכלל ,ובייחוד בקשירת קשר עם הממסד הצבאי המצרי על מנת
להדיח את נשיא מצרים לשעבר ,מחמד מרסי .בהקשר זה ,קרא גאדן לכל צעיר במצרים לשאוב
השראה ממחמד עטא וחבריו (מבצעי פיגועי ה )11.1-ולהיאבק בארה"ב על מנת למנוע הפיכות
שלטוניות בחסותה ותמיכתה.

3

 oהודעה על פתיחת במת הפורום הג'האדי אל-פדאא לשאלות גולשים עבור שייח' עאצם עומר ,אחראי
ועדת השריעה בארגון אל-קאעדה בפקיסטן .תשובותיו של עומר ,בהתאם להודעה ,תתפרסמנה במועד
קרוב שתאריכו לא נמסר.
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באנר המבשר על "מפגש פתוח" עם שייח' עאצם עומר

 מרכז עאאשה ,מוסד תקשורת ג'האדי המתמקד בלבנון ,פרסם מאמר בשם "ג'האד של קבוצת אליטה או ג'האד
של האומה" מאת השייח' מחמד בן עמר אבו עאצם אל-לבנאני .הכותב עוסק בחשיבות הקמת בסיס תמיכה
עממי רחב שיהווה מקור תמיכה איתן מוראלית ,כלכלית ופיזית במג'אהדין.

5

השסע הפנימי בארגון אל-קאעדה
 מאז אפריל  4113חלה עלייה במתיחות בין  ISISלבין ארגון חזית אל-נצרה והנהגת אל-קאעדה .סירובו של אבו
בכר אל-בע'דאדי להישמע לתכתיביו של איימן אל-ט'ואהירי ,מנהיג ארגון אל-קאעדה ,אי נכונותו לחזור בו
מהכרזתו על מינויו לאמיר המדינה האסלאמית בעיראק ובאל-שאם והרחבת פעילות ארגונו מעיראק לסוריה
עמדו בבסיס שסע זה .מאז נעשו ניסיונות שונים מצד פעילי ג'האד ובהם אבו ח'אלד אל-סורי ,שליחו של איימן
אל-ט'ואהירי ,אולם ניסיונות אילו לא הביאו עד כה לפשרה או להרגעת הרוחות .על רקע משבר פנימי זה בקרב
חוגי הג'האד ,נמשך גל פרסומים המצדיקים מתן שבועת אמונים לאבו בכר אל-בע'דאדי ,ראש  ,ISISמחד גיסא,
וחיבורים המותחים ביקורת על מהלך זה ועומדים לצדו של איימן אל-טו'אהירי .בשורות הבאות ניתנת
התייחסות לחיבורים שהתפרסמו בתקופה הרלבנטית בהקשר לשסע זה:
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 oמוסד התקשורת הג'האדי אל-סחאב פרסם קטע שמע בשם "עדות למען מניעת [שפיכת] דם המג'אהדין
באל-שאם" מאת השייח' אל-ט'ואהירי ,מנהיג ארגון אל-קאעדה .בפתח דבריו שיבח אל-ט'ואהירי את
השייח' האני אל-סבאעי ,שייח' סלפי ג'האדי היושב בלונדון ,על מאמציו לפשר בין קבוצות הג'האד
השונות בסוריה ,בייחוד בין חזית אל-נצרה לפעילי  .ISISלדבריו ,החליט להיענות לבקשתו של אל-
סבאעי להתייחס שוב לשסע בין המג'אהדין בסוריה כדי לשים סוף לכך .אל-טואהירי התייחס בקלטת
למספר סוגיות מרכזיות:
 סיפוק הוכחות להיותו של ארגון  ISISשלוחה מטעם ארגון אל-קאעדה .מכאן שהקמת
"המדינה האסלאמית בעיראק ובאל-שאם" ושבועת האמונים לאבו בכר אל-בע'דאדי ,מנהיג
 ,ISISנוגדות את תכתיביה של הנהגת אל-קאעדה .אל-ט'ואהירי מנה כמה הוכחות על הקשר:
 מועצת השורא של הארגון תחת הנהגתו של אבו עמר אל-בע'דאדי ,המנהיג הקודם של
ארגון מדינת עיראק האסלאמית ,שכונתה כך לפני הפיכת שמה ל ,ISIS-נשבעו אמונים
למנהיג ארגון אל-קאעדה ,השייח' אוסאמה בן לאדן .שבועת אמונים זו לא התפרסמה
בפומבי בשל הנסיבות הפוליטיות הרגישות בעיראק באותה תקופה .על בסיס הסכמה
זו התנהלו חברי הנהגת ארגון אל-קאעדה וחברי מדינת עיראק האסלאמית בסוגיות
שונות.
 חלופת מכתבים חשאית שהתקיימה במשך תקופה מסוימת בין הנהגת ארגון אל-קאעדה
לחברי מדינת עיראק האסלאמית והגורמים שהובילו להכרזה על .ISIS
 אל-ט'ואהירי הזכיר ,לדוגמא ,מכתב תוכחה ששלח השייח' עטיה אללה ,בכיר בהנהגת
אל-קאעדה שנהרג בשנת  4111לחברי מדינת עיראק האסלאמית על שבחרו את אבו
בכר אל-בע'דאדי למנהיג הארגון שלהם מבלי להתייעץ או לבקש אישור רשמי מהנהגת
ארגון אל-קאעדה.
 במכתב אחר הוזכרה דרישה של עטיה אללה ממיניסטריון המלחמה של מדינת עיראק
האסלאמית לספק להנהגת אל-קאעדה מידע על זהות ההנהגה החדשה של מדינת

7

עיראק האסלאמית .בתשובה למכתביו של עטיה ענו חברי מועצת השורא של הארגון
כי ניסו לדחות את מועד ההצהרה על בחירת מנהיג חדש עד קבלת אישור מהנהגת אל-
קאעדה לאחר ששני מנהיגיהם הקודמים נהרגו ,אולם לבסוף לא יכלו להמתין לקבלת
אישור זה בשל התגברות הלחצים על ארגונם מצד אויביהם בעיראק.
 במכתב אחר מוזכרת התחייבות של אבו בכר אל-בע'דאדי בפני אל-ט'ואהירי כי
האמירות עליה הכריז תהיה זמנית.
 במכתב אחר מחה אבו בכר אל-בע'דאדי לאל-ט'ואהירי על שבועת האמונים של אבו
בכר אל-ג'ולאני ,מנהיג חזית אל-נצרה (שלוחת אל-קאעדה בסוריה) להנהגת אל-
קאעדה.
 ההשלכות המסוכנות הנובעות מאופן התנהלותו הבלתי אחראית של ארגון :ISIS
 פילוג שורות המג'אהדין והתדרדרות לשפיכות דמם.
 השסע והלחימה בין המג'אהדין משרתת את משטרו של אסד.
 ארגונו של אבו בכר אל-בע'דאדי ,ISIS ,נחשב לקבוצה מורדת נגד הנהגת ארגון אל-
קאעדה והאמיר שלה .נוכח זאת ,קרא אל-ט'ואהירי לחברי ארגון  ISISלשוב לעיראק,
לציית ולשמור אמונים לאמיר אל-קאעדה ,אל-ט'ואהירי .חזית אל-נצרה תמשיך לקבל
הוראות מהנהגת אל-קאעדה כדי לרכז מאמצים בלחימה נגד המשטר העלווי בסוריה.
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בראיון ליומון הלבנוני אל-אח'באר התוודה אל-סבאעי על קשריו עם אל-ט'ואהירי וביקש לחזק את ידיו .לדבריו,
"דבריו של השיח' [אל-ט'ואהירי] מוכיחים כי השיח' אל-בע'דאדי וחיילי המדינה [האסלאמית בעיראק ובאל-שאם]
המרו את פי האמיר שלהם [הכוונה לט'ואהירי] .שומה עליהם להישמע שנית אל תכתיביו כדי למנוע שפיכות דמים
וכדי לשמור על המוניטין של המג'אהדין".
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השייח' אבו מחמד אל-מקדסי ,בכיר הזרם הסלפי הג'האדי בירדן ,הביע גם הוא תמיכה בדבריו ש אל-ט'ואהירי.
בגילוי דעת שפרסם בפורטל הג'האדי מנבר אל-תוחיד ואל-ג'האד הדגיש אל-מקדסי כי יש לשמור על אחדות
השורות בקרב המג'אהדין .בנוסף ,הוא העביר ביקורת על אחיו בשל הבעת תמיכה בארגון .ISIS
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נאומו של אל-ט'ואהירי ספג גם ביקורות מצד ארגון  ISISותומכיו .מוסד התקשורת אל-פרקאן ,הפועל מטעם ארגון
 ,ISISפרסם נאום מוקלט של דובר הארגון ,אבו-מחמד אל-עדנאני .בתחילת נאומו הובאו דבריהם של אסאמה בן
לאדן ,אבו יחיא אל-ליבי ואבו-מצעב אל-זרקאוי ,שלטענתו שיקפו נאמנה את האידיאולוגיה האמתית של ארגון
אל-קאעדה .אל-עדנאני הסביר כי לאורך שנים ציית ארגון  ISISלארגון אל-קאעדה בשל הכבוד שרחש למנהיגיו
ונמנע ממתקפות באיראן ,סעודיה ומדינות נוספות אשר יכלו לפגוע באינטרסים של אל-קאעדה .עם זאת ,בהמשך
הנאום פנה אל-עדנאני לאל-ט'ואהרי באופן אישי ותקף אותו ,תוך הכרזה כי  ISISמעולם לא הייתה סניף הכפוף
לאל-קאעדה וכי לו אל-קאעדה הייתה נמצאת בתחומה של "המדינה האסלאמית" לא הייתה בידיה ברירה אלא
להישבע אמונים ל .ISIS-בסיום הנאום הפנה אל-עדנאני מספר בקשות :לדחות את שבועת האמונים של חזית אל-
נצרה לאל-קאעדה ,להכריז על השיעים ומספר צבאות במדינות ערב ככופרים ולעודד לג'האד נגד אותם צבאות
ובייחוד הצבא המצרי.

9

באנר הסרטון

 oמוסד התקשורת הג'האדי אל-ע'רבאא פרסם גילוי דעת בשם "התנערותה של המדינה [האסלאמית
בעיראק ובאל-שאם] ושל אל-עדנאני מתיאורם של טארק [חלים] והאני [אל-סבאעי] מאת השייח' אבו

http://www.tawhed.ws/r?i=05051401 .6.5.12 8
https://www.youtube.com/watch?v=lrwvi5vqC_w .5.11.12 9

1

עבידה אל-שנקיטי ,חכם הלכה וחבר ב .ISIS-המאמר יוצא נגד ביקורת של שני שייח'ים סלפים
ג'האדים ,התומכים במנהיגותו של איימן אל-ט'ואהירי ,כלפי ארגון .ISIS

10

שער גילוי הדעת

 oמוסד התקשורת הג'האדי "מרכז עאאשה" ,המתמקד בסיקור האוכלוסייה הסונית בלבנון ,פרסם גילוי
דעת ובו קריאה לשייח' איימן אל-ט'ואהירי לבחון מחדש את יחסו כלפי ארגון  ISISבעקבות נאומו
האחרון .לדברי המרכז ,אל-ט'ואהירי הגן בעבר על מדינת עיראק האסלאמית ,שמו הקודם של ארגון
 ,ISISמפני מקטרגים שונים .לפיכך ,תהה המרכז מדוע השתנה יחסו של אל-ט'ואהירי כלפי ISIS
וביקש ממנו להגן שוב על  ISISולפעול לאחדות שורות המג'אהדין.

11

 oמוסד התקשורת הג'האדי אל-בתאר ,המזוהה עם ארגון  ,ISISפרסם גם הוא כמה פרסומים בגנות
נאומו של אל-ט'ואהירי:
 מאמר בשם "עדות למען מניעת דם :בין תקווה לכאב" מאת ח'באב אל-עראקי ,כותב המזדהה
עם ארגון  .ISISלדברי אל-עראקי ,אל-ט'ואהירי שגה כאשר הטיל על  ISISאת האחריות

https://twitter.com/alghuraba_ar .2.5.12 10
https://shamikh1.info/vb/ .13.5.12 11

11

לשפיכות הדמים בקרב המג'אהדין בסוריה .לדבריו ,מוטב היה לו היה מתייחס לפרשנות
השגויה של חזית אל-נצרה לדת ומטיל עליה את האחריות לשסע בין קבוצות הג'האד.

12

 במאמר אחר ביקר אל-עראקי ,את השייח' אבו מחמד אל-מקדסי ,בכיר הזרם הסלפי הג'האדי
בירדן ותומך של השייח' אל-ט'ואהירי .לדברי אל-עראקי ,אל-מקדסי גיבש רושם מוטעה לגבי
ארגון  ISISמשטען שהארגון מפריז בשימוש באלימות ובעקרון התכפיר (הטלת דין כופר על
מוסלמי המתיר שפיכת דמו) .לדברי אל-עראקי ,חזית אל-נצרה ,שלוחת אל-קאעדה בסוריה,
היא זו שמסיתה לפגוע בפעילי  .ISISהכותב מציג הוכחות בפני אל-מקדסי כי פעילי  ISISהם
נציגיו הנאמנים של עקרון ייחוד האל ולכן שיש לתמוך בהם.

13

 oמוסד התקשורת הג'האדי אל-ע'רבאא פרסם מהדורה שנייה של ספרון בשם "הסרת האשמה מעל
חיילי מדינת האסלאם" ,שכתב השיח' אבו אל-מנד'ר אל-שנקיטי ,חכם הלכה סלפי ג'האדי המזוהה עם
ארגון  .ISISהמאמר התפרסם לראשונה בדצמבר  4113ובמהדורתו השנייה מדגיש שנית הלכתית מדוע
חלה חובה על כל המוסלמים ופלגי הג'האד השונים להישבע אמונים ל ISIS-ולאבו בכר אל-בע'דאדי
העומד בראשו תוך כדי הבאת אסמכתאות.

14

אסטרטגיה
 מוסד התקשורת אל-מלאחם ,המשויך לארגון  ,AQAPפרסם את החלק הרביעי בסדרת סרטוני " Repulsion
 ."of Aggressionבתחילת הסרטון הוצגו אזרחים תימנים המלינים על מתקפות המל"טים האמריקאיות,
אותן מתאר קריין הסרטון בתור "תוקפנות ברוטאלית" .הקדמה זו נועדה לשמש כרקע והסבר לפעולה שביצעו
אנשי הארגון ב :14.12.12-תקיפה של מתקן צבאי להפעלת מל"טים בעיר עדן שבדרום תימן 15.על-פי הסרטון
השתתפו בפעולה  11לוחמים שחולקו לשלוש קבוצות ומחבל מתאבד אחד ששימש כנהג של מכונית תופת.

https://twitter.com/AL_Bttaar .6.5.12 12
https://twitter.com/AL_Bttaar .4.5.12 13
https://twitter.com/alghuraba_ar .15.5.12 14
http://www.reuters.com/article/2014/04/02/us-yemen-attack-idUSBREA310I920140402 .4.2.12 15

11

הסרטון הציג את צילומי המל"מ שנאספו ,את ה"מודוס אופרנדי" של הפעולה וכן את האימונים שעברו
המפגעים בליווי צוואותיהם המוקלטות .על-פי הסרטון ,נהרגו בפעולה  11קצינים וחיילים ,הועלו באש משרדי
המפקדה והמודיעין הצבאי והושמדו מספר כלי רכב צבאיים .בסוף הסרטון הוצג מסר מאיים מאת קאסם
אלרימי ,אחד מהמפקדים הבולטים בארגון ,כלפי ארה"ב וכל מי שמשתף עמה פעולה.

16

תוכנית הפעולה של המבצע כנגד מפקדת הצבא התימני בעדן

 מוסד התקשורת הג'האדי אל-בתאר פרסם מאמר בשם "המדינה האסלאמית ומקומה של ההנהגה" מאת אבו
חאמד אל-ברקאוי .הכותב מונה במאמר סיבות שלהערכתו עומדות בבסיס הצלחת  ISISלהגיע להקמת מדינה
אסלאמית כמו אמונה איתנה ,שימוש מושכל בטרמינולוגיה של ההלכה המוסלמית ועוד .הכותב תיאר עוד
כיצד תרמה מערכת ההסברה הנרחבת וההצלחות הצבאיות של הארגון למוניטין שלו.

17

 גולש בפורום הגה'אדי שמוח' אל-אסלאם פרסם תכתובת בנוגע לאסטרטגיית הלחימה של פעילי ארגון "תנועת
אל-שבאב אל-מג'אהדין" בסומאליה .לדבריו ,נסיגתם של פעילי הארגון מכמה אזורים בסומאליה במהלך
חודש מרץ  4112היוו נסיגה טקטית אשר מטרתה הייתה לאפשר לכוחות האויב להיכנס לאזורים אלו כדי
להטיל עליהם לאחר מכן מצור.

18

http://www.hanein.info/vb/.1.5.12 16
https://twitter.com/AL_Bttaar .2.5.12 17
https://shamikh1.info/vb/ .13.5.12 18
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ספרי הדרכה והכוונה
 כותב בולט במדור המוקדש לסוגיות צבאיות בפורום הג'האדי שמוח' אל-אסלאם בשם עאצם אל-צומאלי
פרסם לינקים להורדת מדריך להרכבת מטעני צד באמצעים פשוטים הנגישים בבית .המדריך עצמו כולל מלבד
הסברים מפורטים גם תמונות וסרטוני ווידאו ביניהם אופן הרכבת מעגלים חשמליים .לדברי הכותב ,מדריך זה
יועיל לכל מי שמבקש לבצע ג'האד אינדיבידואלי.

19

תמונה שהעלה הכותב לשם המחשה

 כותב בולט במדור המוקדש לסוגיות צבאיות בפורום הג'האדי שמוח' אל-אסלאם בשם  abdooo6הציע
למג'אהדין כמה דרכים להתמודד עם בעיית המל"טים שמחסלים אותם :הטמנת מטעני צד בדרכים ,שיגור
טילים לעבר בסיסי האויב ופיגועי התאבדות .בנוסף הציע הכותב למג'אהדין לפגוע במל"טים כשהם על הקרקע
ולא באוויר ,באמצעות שיגור טילים .בדרך זו יוכלו להשמיד עשרות מל"טים .בנוסף ,הכותב הציע להשתמש
בלחימה פסיכולוגית על-ידי בניית מטרות-דמה שתטענה את המל"טים ,צילום אותן מתקפות על מטרות הדמה
והפצתן באמצעי התקשורת .בדרך זו יוכלו המג'אהדין לצחוק על האויב ולפגוע במוראל שלו .לדברי הכותב ,יש
לפגוע בתחושת הביטחון של מרגלים לדוגמא על-ידי הצעת כספים לכל מי שימסור מידע או יסגיר מרגל.
 גולש בפורום הג'האדי שמוח' אל-אסלאם העלה לינקים להורדת התוכנה  ,Global Mapperהמשמשת
להתמצאות בשטח ו.GPS-

21

https://shamikh1.info/vb/ .5.5.12 19
https://shamikh1.info/vb/ .5.5.12 20
https://shamikh1.info/vb/ .5.5.12 21
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20

קידום מיתוס השהיד
 מוסד התקשורת הג'האדי אל-סחאב ,המשמש במה לפרסומי הנהגת אל-קאעדה ,פרסם סרטון ווידאו בשם
"ימים עם האמאם [אוסמאה בן לאדן] :חלק רביעי" מאת השייח' אימן אל-ט'ואהירי ,מנהיג ארגון אל-
קאעדה.

22

באנר הסרטון

 ארגון ג'נד אל-אקצא ,קבוצת ג'האד בסוריה ,פרסם סרטון ווידאו ובו דברי הספד לזכרו של אבו מצעב אל-
אנצארי ,אמיר הארגון ,אשר נהרג ב 1-במאי  4112מירי צבא סוריה בעיר סראקב שבמחוז אדליב בצפון
סוריה.

23

באנר לזכרו של אבו מצעב אל-אנצארי

 ארגון  ISISחלק דברי הספד לזכרם של ארבעה פעיליו במחוז צלאח אל-דין ,אשר נהרגו במהלך פיגועי
התאבדות שונים נגד כוחות הביטחון העיראקיים 24,ולזכר שני פעיליו במחוז אל-אנבאר.

https://shamikh1.info/vb/ .2.5.12 22
https://shamikh1.info/vb/ .6.5.12 23
https://shamikh1.info/vb/ .6.5.12 24
https://shamikh1.info/vb/.14.5.12 25
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25

תמונותיהם של השהידים במחוז צלאח אל-דין

תמונותיהם של השהידים במחוז אל-נבאר

 ארגון אל-כתיבה אל-ח'דראא ,קבוצה ג'האדית בסוריה ,חלקה דברי הספד לזכרו של מחמד אל-קפאזי המכונה
אבו בכר אל-נג'די ,אחד מחבריה ,אשר נהרג במהלך פשיטה על סניף המודיעין האווירי של סוריה באגודת אל-
זהראא שבריף חלב המערבית.

26

אבו בכר אל-נג'די

https://twitter.com/K_ALkhadraa/status/465393007391690752/photo/1 13.5.12 26
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מגזינים
 התפרסמו גיליונות חדשים מטעם אמירות אפגניסטן האסלאמית למגזינים ג'האדיים בערבית ,אנגלית ואורדו
העוסקים בזירת הג'האד באפגניסטן :גיליון  63למגזין באנגלית  165( In Fightעמודים); 27גיליון לחודשים
אפריל-מאי  4112לכתב העת  71( Nawai Afghanעמודים).

28

מימין לשמאל :עמודי השער של  Nawai AfghanוIn Fight-

 מחלקת ההסברה של ארגון אנצאר אל-שריעה בלוב פרסם גיליון שני ( 14עמודים) לכתב העת היוצא מטעמו
בשם אל-אעתצאם .הגיליון הנוכחי עוסק בהעברת מסרים לתושבי לוב מאנצאר אל-שריעה ,סקירה של
פעילויות הארגון ,עצות בענייני חינוך ומאמרים בגנות החילון והדמוקרטיה.

29

מימין לשמאל :שער הגיליון השני של אל-אעתצאם ,פעילי הארגון מחלקים את כתב העת לתושבים כחלק ממסע
תעמולה/דעוה
http://www.jhuf.net/ .11.5.12 27
http://nawaiafghan.blogspot.co.il/ 28
https://twitter.com/iahia2013 .11.5.1229
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 התפרסם גיליון מס'  54לתקופון אל-נבא ,היוצא מטעם  ISISבמחוז נינווה .התקופון מציג את סך כל הפעולות
שביצעו חברי הארגון במהלך חודש מרץ  4112בעיראק לפי חלוקה למחוזות .על-פי הדוח ,בוצעו בסך-הכל
במהלך תקופה זו  1377פעולות ,כשהמחוזות בהם בוצע מספר הפעולות הגדול ביותר הינם נינווה ( 216פעולות)
ואל-אנבאר ( 341פעולות) .הדוח גם מחלק את הפעולות לפי סוגים ,למשל :הפעלת מטעני נפץ ( 646פעולות) ,ירי
באמצעות כלי נשק שונים ( ,)434חיסול שיעים בצליפה ( ,)144פעולות התאבדות באמצעות מכוניות תופת (,)11
פעולות התאבדות באמצעות חגורות נפץ ( )1ועוד.

30

באנר התקופון

 התפרסם גיליון מס'  6לתקופון הגה'אדי חצאד אל-ג'האד ,הסוקר פעולות טרור נגד המשטר המצרי .הגיליון
הנוכחי מתמקד בפעולות טרור שאירעו בין התאריכים  4-1במאי .4112

31

 התפרסם גיליון מס'  55לתקופון הג'האדי אל-ואקע .הגיליון הנוכחי ( 16עמודים) סוקר את המונח ותולדותיהם
של הח'וארג' ,כת אסלאמית קדומה הראשונה שהתפלגה מהאסלאם על רקע חילוקי דעות סביב זהות מחליפו
של הנביא מחמד ,ואשר הפכה מאז לשם גנאי למוסלמים הדבקים בפרשנות קיצונית לאסלאם ואשר דבקים
באלימות .חלק נוסף בתקופון הינו דיווח חדשותי לגבי שילובם של אמצעי ביטחון ,אשר נועדו לאתר חומרים
כימיים וחומרים מסוכנים אחרים ,חבילות משלוח חשודות וכדומה  ,בשדות תעופה באירופה.

http://www.hanein.info/vb/ .1.5.12 30
https://shamikh1.info/vb/ .1.2.12 31
https://shamikh1.info/vb/ .2.5.12 32
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32

שער הגיליון

דיווחים מהשטח
אפגניסטן-פקיסטן

שני נושאים עיקריים העסיקו את תושבי אפגניסטן במחצית הראשונה של חודש מאי השנה :מפולת הבוץ
שגבתה את חייהם של יותר מ 4,111-בני אדם ,והבחירות הנערכות במדינה הבחירות הדמוקרטיות הראשונות
המתקיימות בה.
ב 12.15.4112-דווח כי פרסום תוצאות הבחירות הראשוניות באפגניסטן יידחה ביום .זאת בעקבות חשש
לזיופים :מעל  111תלונות באשר למנהל התקין של הבחירות התקבלו 33.התוצאות ,שפורסמו יום לאחר מכן ,לא
היו מפתיעות :איש מן המתמודדים לא זכה בדי קולות על-מנת להשיג את הרוב הדרוש להכרעת הבחירות בסיבוב
אחד .לפיכך ,הבחירות עוברות לסיבוב שני ,בו יתמודדו ראש בראש עבדוללה עבדוללה ,שר החוץ לשעבר ,ואשרף
ע'אני ,כלכלן לשעבר בבנק העולמי .הסיבוב השני צפוי להיערך ב ,12.16.4112-ותוצאותיו יפורסמו ב.44.17.4112-

http://www.reuters.com/article/2014/05/14/us-afghanistan-election-idUSBREA4D0GM20140514 33
http://www.reuters.com/article/2014/05/15/us-afghanistan-election-idUSBREA4E07J20140515 34
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34

האמירות האסלאמית באפגניסטן (טליבן אפגניסטן)
 מועצת השורא של האמירות האסלאמית באפגניסטן פרסמה כרוז על פתיחת סדרת מתקפות שבכוונתה לבצע
החל מה ,14.15.12-תחת השם "ח'יבר" (התייחסות למתקפות שביצעו אנשיו של הנביא מחמד) .בכרוז הוסבר כי
מטרת המבצעים הקרובים הינה לפגוע בכובשים הזרים ,במרגלים ,במשתפי הפעולה ובאנשי הצבא והממשל
האפגאני כשיעדי המתקפה הם מחנות צבאיים ,שיירות ומרכזים דיפלומטיים באמצעות פיגועי התאבדות וירי
רקטות .בסוף הכרוז נתבקשו תושבי אפגניסטן לשתף פעולה עם לוחמי הג'האד ולסייע להם במלחמתם כנגד
הכופרים.

35

באנר ובו הכתובית "פיגועי ח'יבר"

 ארגון טליבאן אפגניסטן פרסם נטילת אחריות על פיגוע התאבדות שבוצע ב 12-באפריל כנגד מרכז צבאי
בבולדק שבמחוז קנדהאר .על-פי הכרוז השתתפו בפעולה ארבעה מחבלים מתאבדים אשר הרגו תחילה את
השומרים ,חדרו למתחם ופוצצו מכונית תופת .לטענת הארגון ,נהרגו בפיגוע למעלה מ 21-חיילים וקצינים.

http://alplatformmedia.com/vb/ .11.5.12 35
http://shahamat-arabic.com/ .15.2.12 36
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חצי האי ערב

ההתנגשות בין כוחות הביטחון התימניים לפעילי ארגון  AQAPממשיכה לגבות קורבנות משני הצדדים נוכח
נחישות הראשונים להגביר את הפעילות נגד ריכוזי המחבלים במדינה .נשיא תימן ,עבד רבה האדי ,הדגיש כי כוחות
הצבא ימשיכו לרדוף את הארגון ביתר מחוזות תימן 37.בראשית מאי הצליחו כוחות הביטחון לחסל  37פעילי
 AQAPבאזור אביאן ושבוה.

38

מנגד נזקפות גם הצלחות מסוימות לפעילי  .AQAPב 12-במאי  4112קיימו האחרונים מתקפה על שני מוצבים
צבאיים בעזאן ובג'ול אל-רדא שבדרום תימן ,וכתוצאה נהרגו  43איש .למתקפה זו קדמו ניסיון תקיפה נגד הארמון
הנשיאותי וניסיון התנקשות כושל נגד שר הביטחון התימני ושני קציני ביטחון בכירים .בשל חשש לפעולות נקם מצד
הארגון על השתלטות כוחות הביטחון על עזאן ,עיבו כוחות הביטחון התימניים את נוכחותם בעיר הבירה צנעא.

39

ערב הסעודית רשמה גם היא השיג במלחמה נגד הטרור .ב 7-במאי הכריזו שלטונות סעודיה כי חשפו תא טרור
סעודי הקשור לארגון  AQAPולארגון  ISISובו חברים  116איש .לדבריהם ,תא הטרור תכנן לפגוע במוסדות ממשל
ומוסדות זרים בממלכה הסעודית ולהתנקש באנשי דת סעודיים .עוד דווח כי  51מחברי תא הטרור הינם סעודיים,
שלושה אחרים תימניים ,פלסטיניים ופקיסטניים 22 .חברים אחרים נמצאו מחוץ לממלכה הסעודית ובקשה ללכוד
אותם הופנתה למשטרת אינטרפול.

40

חומר שלל שתפסו אמצעי הביטחון הסעודיים מידי חברי תא הטרור כמו מחשבים ,פלאפונים ,מכשירים אלקטרוניים
http://www.reuters.com/article/2014/05/15/us-yemen-security-idUSBREA4E0R420140515 .15.5.12 37
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27276363 .2.5.12 38
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/05/al-qaeda-fighters-attack-yemen-army-posts- .12.5.12 39
2014514101931186879.html
http://www.aawsat.com/details.asp?section=1&issueno=12944&article=770998 .7.5.12 40
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ארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב AQAP
 מוסד התקשורת הג'האדי אל-מלאחם ,הפועל מטעם ארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב ,פרסם במחצית
הראשונה של חודש מאי  4112כמה פרסומים ובהם:
 oהודעה (מס'  )77בתגובה לנאום שנשא נשיא תימן ,עבד רבה אל-האדי ,בפני בוגרי אקדמיה לשוטרים.
אל-האדי ציין ,כי  71%מחברי  AQAPהינם זרים ,ומכאן שאינם מייחסים כל מידת איכפתיות אם
המדינה תיהרס .הוא הוסיף כי הוכחה לנתון זה נמצאת במקררי המתים שבבתי החולים .גופות
המחבלים מאוכסנים בהם ללא דורש מצד המדינות מהן הגיעו דוגמת ברזיל ,הולנד ,אוסטרליה ,צרפת
ויתר העולם .ארגון  AQAPהכחיש בתגובה דברים אלו וציין כי צבא תימן עצמו מכיל חיילים זרים
מקרב המרינס האמריקאי ,המוצבים בצנעא ובערים אחרות בתימן .הארגון מתח ביקורת גם נגד
מבצעיו האחרונים של צבא תימן נגד פעיליו והשבטים הסונים באזורים בשבוה ואבין .לדבריו ,הצבא
שוגה כאשר הוא מתעלם מסכנת הח'ות'ים ,מיעוט שיעי בתימן הנתמך על-ידי איראן .כמו כן ,ביקר את
טענתו של אל-האדי כי פעילי הארגון מהווים מכשול בפני השקעות במדינה .לדבריו ,האשם בעניין זה
מוטל על מדיניותו של אל-האדי המאפשרת לאויב הצלבני לגזול את משאביה של תימן .בהמשך
ההודעה האשים הארגון את אל-האדי בשורת מחדלים ובמסכת שקריים .כך לדוגמא ,האשים אותו
הארגון באחריות לטרפוד הסכם שביתת נשק שגובש בין השניים בתיווך חכמי הלכה בתימן.

41

 oסרטון ווידאו ראשון בסדרת פרסומים חדשה בשם "מהשטח" .הסרטון הראשון עוסק בראיון עם
ג'לאל בלעיד אל-מרקשי ,מפקד בכיר ב .AQAP -לדברי אל-מרקשי ,ארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב
צבר שורה של ניצחונות נגד כוחות צבא תימן באבין ובשבוה .הוא הוסיף כי זוהי הפעם הראשונה שבה
השתתפו אנשי שבטים לצד פעילי ארגון אל-קאעדה במלחמה נוכח השימוש שעושה הממשל התימני
במל"טים באזור ובשל אי פיתוח האזור .הוא ציין ,כי תחילת המערכה באבין ובשבוה נעוצה בביקורו
של שר ההגנה התימני בארה"ב ובמדינות המפרץ וכי מדובר במלחמה צלבנית שאותה יזמו שתי

https://shamikh1.info/vb/ .4.5.12 41
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האחרונות .הוא הדגיש כי ארגון אל-קאעדה התחזק בתקופה האחרונה ובעל יכולת לפגוע במל"טים.
הוא סיפר עוד כי מספר האבדות בנפש כתוצאה ממל"טים אלו הצטמצם.

42

 oסרטון ווידאו שני בסדרת הפרסומים "מהשטח" .בסרטון מתראיינים תושבי אזור מיפעה שבמחוז
שבוה וחווים דעתם אודות התקפת הצבא התימני באזור.

43

מימין לשמאל :פתיח הסרטון ,ג'לאל בלעיד אל-מרקשי

 מוסד התקשורת הג'האדי אל-בתאר פרסם סרטון הסברה בשם "חצי האי ערב מתלונן" .הסרטון מגנה את
תימן ,ערב הסעודית וארה"ב בגין השימוש שהן עושות במל"טים מעל שמי תימן ומאשים אותן בהרג אזרחים
חפים מפשע.

44

 הארגון הג'האדי אנצאר אל-שריעה בתימן פרסם תמונות של שלל צבאי שהשיגו אנשי הארגון באזור אל-
צעיד.

45

תמונות של שלל צבאי

https://shamikh1.info/vb/ .2.5.12 42
https://shamikh1.info/vb/showthread.php?t=222009 .2.5.12 43
https://twitter.com/AL_Bttaar/status/461949018382540800/photo/1 .1.5.12 44
http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?t=47096 .6.5.12 45
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עיראק

למרות שבחודש אפריל  4112נהרגו בעיראק למעלה מאלף איש ,וחרף הסכנות הרבות הכרוכות בהגעה
לקלפיות 46,נרשמו בעיראק אחוזי הצבעה גבוהים יחסית :למעלה מ 61-אחוז 47.הבחירות עצמן הסתיימו עם
היבחרו של נורי אלמאלכי לכהונה נוספת בתור ראש הממשלה ומנהיג "קואליצית מדינת החוק" 48.בנאום ראשון
שנשא לאחר סיום הבחירות ,דיבר אלמאלכי מחד על הצורך בקיום דיאלוג למען עתידה של עיראק אך מאידך
המשיך בקו התוקפני כנגד  ISISבאומרו כי בכוונתו להכריע את הקרב אל מול הארגון 49.הצהרתו של אלמאלכי
הגיעה על רקע מבצע צבאי נרחב בעיר פלוג'ה אשר החל ב 1-במאי ובו הצליח הצבא  -לטענתו  -לשחרר חלקים
מדרום העיר.

50

עם זאת ,גם אם הצבא העיראקי נחל הצלחה מסוימת בפלוג'ה ,האלימות ממשיכה לגאות באזורים אחרים של
עיראק עם מותם של עשרות אזרחים וחיילים מדי שבוע :כך למשל ,נהרגו בסדרת פיצוצים של מכוניות תופת
בבגדאד  44איש 51,ומדרום למוסול נהרגו  41חיילים במתקפה כנגד בסיס צבאי אשר היה אחראי לשמירה על אתר
צינורות נפט 52.כמו כן ,נהרגו עשרה אנשי משטרה ואזרחים בעקבות ניסיון כושל של שלושה מחבלים מתאבדים
ומכונית תופת לחדור לבית משפט במרכז בגדאד.

53

אלמאלכי ,ל ִַּמ ְצעָר ,יכול למצוא זיק של תקווה בהתמודדות מול הטרור בעסקת נשק גדולה בשווי של
מיליארד דולר שנערכה לאחרונה בין עיראק לארה"ב .בין השאר כוללת העסקה  42מטוסי קרב קלים ,רכבים

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/05/140504_iraq_daily_life_heroism.shtml .1.5.12 46
http://www.dailysabah.com/mideast/2014/05/01/60-voter-turnout-in-iraq-elections .1.5.12 47
http://www.dnaindia.com/world/report-iraq-elections-2014-vote-count-under-way-as-pm-nuri-al-maliki-certain-of-victory- .1.5.12 48
1983964
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/05/140501_iraq_maliki_election.shtml .1.5.12 49
http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/05/12/iraq-clashes-sunni-anbar .14.5.12 50
http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/05/09/iraq-violence .1.5.12
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/05/140513_iraq_baghdad_blasts.shtml .13.5.12 51
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/05/140511_iraq_attackonarmy_mousl.shtml .11.5.12 52
http://assawsana.com/portal/pages.php?newsid=176558.15.5.12 53
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משוריינים ובלוני תצפית 54.בתוך כך ,תשלם איטליה לעיראק  311מיליון דולר במסגרת הסדר פיצויים על עסקת
נשק ישנה שלא יצאה לפועל.

55

"המדינה האלסאמית בעיראק ובאל-שאם"
 ארגון  ISISבמחוז אל-אנבאר פרסם נטילת אחריות על פיגוע התאבדות שבוצע באמצעות האמר ממולכד בעיר
אל-רמאדי ברחוב בו רוכזו כוחות צבא .על-פי ההודעה למעלה מ 21-איש נהרגו בפיגוע שכלל לאחר הפיצוץ
חילופי אש בנשק קל ובינוני.

56

מבצע הפיגוע ,אבו-איוב אל-מע'רבי

 המדינה האסלאמית בעיראק ואל-שאם פרסמה תמונות מתקיפה שביצעו אנשי הארגון על צריפים של צבא
עיראק במחוז הדרומי.

57

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/05/140514_iraq_us_arms_deal.shtml .15.5.12 54
http://www.alsumaria.tv/news/100529/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82- .15.5.12 55
%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-300-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7/ar
https://twitter.com/Alanbar_news/status/461956795700088832 .1.5.12 56
http://www.hanein.info/vb/ .1.5.12
http://alplatformmedia.com/vb/.1.5.12 57
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 המדינה האסלאמית בעיראק ואל-שאם במחוז דרום עיראק פרסמה דו"ח על פעולותיה הצבאיות במחוז.
הפעולות הבולטות הן פגיעה בקציני צבא ומשטרה ,וכן בשופט מטעם המדינה.

58

 המדינה האסלאמית בעיראק ואל-שאם במחוז נינוה שבעיראק פרסמה דו"ח על פעולותיה הצבאיות במחוז.
הדיווח מתמקד בפגיעה באישים הקשורים לבחירות בעיראק ובאנשי צבא עיראק.

59

 המדינה האסלאמית בעיראק ואל-שאם במחוז צלאח א-דין שבעיראק פרסמה דו"ח על פעולותיה הצבאיות
במחוז .הדיווח מתמקד בפגיעה בכוחות הביטחון העיראקיים.

60

 המדינה האסלאמית בעיראק ואל-שאם במחוז נינוה שבעיראק פרסמה כרוז על פלישה שביצעו אנשיה על הציר
האסטרטגי במחוז .בכרוז נכתב כי ב 15.15.4112-לוחמי הארגון הצליחו להשתלט על מטה של פלוגה בצבא
עיראק הנמצא על הציר האסטרטגי של המחוז ,ולהבריח מן המקום הן את החיילים והן את כוחות הביטחון
שבאו לתגבר אותם.

61

 המדינה האסלאמית בעיראק ואל-שאם במחוז בגדד הודיעה על תחילתו של מבצע צבאי במחוז .בהודעה נכתב
כי המבצע הצבאי ,שייחל ב ,12.15.4112-מכוון נגד מטות הממשלה הכופרת וכוחות הביטחון שלה ,כתגובה
לתוקפנות שלהם נגד המוסלמים באל-פלוג'ה.

62

ארגונים אחרים
 ארגון בשם "המועצה הצבאית בפלוג'ה" פרסם כרוז בו הפנה מספר האשמות כלפי ארגון  ISISבעיראק.
בתחילת הכרוז הסביר כי לאור העובדה שהמשטר העיראקי מהווה אויב משותף לשני הגופים ,עד כה העלים
הארגון עין משגיאותיו של  ISISאלא שהמצב הפך לבלתי נסבל .בהמשך הכרוז ,האשימה "המועצה הצבאית

http://alplatformmedia.com/vb/.3.5.12 58
http://alplatformmedia.com/vb/.4.5.12 59
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בפלוג'ה" את  ISISבתקיפת אנשיה ובגניבת אמל"ח והתריעה כי אם הדבר לא ייפסק הרי שהמועצה תיאלץ
לנקוט בצעדי מנע כדי להגן על חבריה ולחשוף את האמת.

63

" חזית לוחמי הרבאט בעיראק" פרסמה כרוז בו הודיעה על שיתוף פעולה עם לוחמי ג'האד מארגונים אחרים
במסגרת המתקפות כנגד הצבא העיראקי בעיר פלוג'ה שבמחוז אלאנבאר.

64

אל-שאם

חודש מאי נפתח בעדויות נוספת לשרידותו של המשטר הסורי .בתחילת החודש הכריז המשטר על הסכם
הפסקת אש ראשון מסוגו בו אושר לחמושים בעיר חומס לסגת מהאזורים הנצורים בעיר אל אזורים הנמצאים
בשליטת כוחות האופוזיציה 65.ואכן ,ההסכם הושלם ב 1-במאי כאשר מאות לוחמים ואזרחים עלו על אוטובוסים
שסיפק המשטר ועזבו את העיר העתיקה של חומס 66.נסיגת החמושים אפשרה לתושבי העיר אשר נטשו את האזור
בשל הקרבות לחזור אל בתיהם.

67

גם התפטרותו של אל-אח'צ'ר אל-אבראהימי ,שליח האו"ם והליגה הערבית אשר שימש כמתווך בין
האופוזיציה לשלטון בסוריה ,מהווה עדות נוספת לכך שהפתרון המדיני בסוריה הגיע למבוי סתום וכי ידו של
המשטר על העליונה 68.כל ההתפתחויות הללו מתרחשות על רקע התעקשותו של המשטר הסורי לקיים את
הבחירות לנשיאות בתחילת חודש יוני.

69

במקביל ,נמשכות המתקפות האוויריות של המשטר כנגד אזרחים אשר הפכו לדבר שבשגרה .ב 1-במאי נהרגו
בחלב  33אנשים לפחות בהפצצה של שוק ,יום בלבד לאחר ש 11-איש מצאו את מותם בהפצצה של בית ספר בדרום
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העיר 70.במקביל מצאו אזרחים רבים את מותם בפעולות שתוכננו על-ידי ארגוני הטרור  -כך למשל בעיר חמאה בה
נהרגו  11איש ,ביניהם  11ילדים ,בשני פיצוצים של מכוניות תופת ב 4-במאי.

71

באשר לארגוני הג'האד ,נמשכים הקרבות בין  ISISלחזית אלנצרה כשהם גובים מחיר כבד מהאזרחים .על-פי
דיווחים של פעילי אופוזיציה כ 61-אלף איש נעקרו מדיר אלזור שבמזרח סוריה בעקבות הלחימה 72.בינתיים ,נראה
כי ידו של  ISISעל העליונה במחוז זה ,בייחוד לאור השתלטות הארגון על אחד המעברים החיוניים בעיר.

73

חזית אל-נצרה
 מוסד התקשורת הג'האדי "אל-מנארה אל-ביצ'אא'" ,הפועל מטעם חזית אל-נצרה בסוריה ,פרסם במהלך
המחצית הראשונה של חודש ינואר  4112כמה פרסומים ובהם:
 oסרטון המתעד מבצע חדירה מה 11.12.12-לשכונת ג'ב אלג'נדלי שבעיר חומס .שיטת הפעולה כללה
פיגוע התאבדות במכונית תופת ,העברת כוח לוחם דרך מנהרה וחילופי אש עם אנשי המשטר לאחר
הפיצוץ .בסרטון הוצגו דברי עידוד הנאמרים לפעילים לפני היציאה לפעולה ,צילום של העמסת בלוני גז
וחומרי נפץ לרכב שישמש את המחבל המתאבד ,צוואתו של המחבל המתאבד ותיעוד של חלקים
מהמבצע עצמו.

74

 oכרוז בעניין הלחימה ב ISIS-בסוריה במסגרתו הוסבר כי חרף ניסיונותיה של חזית אל-נצרה להימנע
מעימות ,ארגון  ISISתקף את אנשי החזית במחוזות דיר אל-זור ואל-חסכה .המדינה האסלאמית
סירבה לכל ניסיונות הפיוס שנעשו מצד חזית אל-נצרה ,ויתרה מכן  -הגבירה את מלחמתה נגד חזית
אל-נצרה ,באופן שמסייע למשטר העלאווי .בסיום הכרוז ,הודיעה חזית אלנצרה כי תציית לבקשותיו
של אל-ט'ואהרי כפי שנוסחו באחד מנאומיו האחרונים:
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 הימנעות מתקיפה יזומה של אנשי .ISIS
 היענות להצעה להישפט בבתי דין עצמאיים שישמשו כבורר בסכסוכים.
 הפסקת חילופי ההאשמות בין הארגונים באמצעי התקשורת והרשתות החברתיות.
חזית אל-נצרה אף קוראת להפסיק את המלחמה התקשורתית בין ארגוני הג'האד.

75

 מוסד התקשורת הג'האדי אל-בצירה ,המפרסם פרסומים הקשורים בחזית אל-נצרה ,פרסם סרטון ווידאו בשם
"תמונות אודות קורס בשריעה שנערך על-ידי חזית אל-נצרה עבור כלל המוסלמים וחיילי הפלוגות הלוחמות
באל-ע'וטה המזרחית -דמשק".

76

 סוכנות הידיעות הג'האדית המם ,העוקבת אחר המתחולל בסוריה ובייחוד אחר חברי ארגון חזית אל-נצרה,
פרסמה במהלך המחצית הראשונה של חודש דצמבר כמה פרסומים ובהם:
 oסרטון ווידאו (מס'  ;)71חלוקת קמח על-ידי אנשי חזית אלנצרה באזור .Eastern Ghouta
 oסרטון ווידאו (מס'  ;)11טקס לכבוד שינון הקוראן שערכה חזית אלנצרה בדיר אל-זור.

77

78

 בחשבון הטוויטר "עבוה לאצקה" ,עמוד המפרסם ידיעות תקשורתיות הקשורות לעולם הג'האד 79,פורסם
מסמך מודלף המצביע ,לכאורה ,על שיתוף פעולה בין חזית אל-נצרה לבין צבא סוריה .במסמך ,שנשלח ב-
 17.11.4112מסלים עמר אדריס ,ראש המטה הכללי ,אל מפקדי המועצות הצבאיות באזור המזרח ,נכתב כי יש
לחלק את התחמושת שתישלח מן המטה הכללי באופן הבא :שני שליש למפקדי חזית אל-נצרה ,ושליש אשר
יחולק באופן שווה בין המועצות הצבאיות והמועצות המהפכניות .זאת על-מנת להילחם נגד אנשי המדינה
האסלאמית בעיראק ואל-שאם.
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"המדינה האסלאמית בעיראק ובאל-שאם" -פעילות בסוריה
 ארגון  ISISבמחוז אל-רקה החל לסגל לעצמו אופי מדינתי מובהק יותר .מפרסומים אחרונים של  ISISעולה כי
בין השאר החל הארגון בשיפוץ רחובות ותחזוקת תשתיות  81והקמת גופים שונים ,כגון :משרד לענייני
יתומים 82,משטרת תנועה , 83משטרה אסלאמית 84,בית משפט אסלאמי 85ומשרד להגנת הצרכן.

86

 ארגון  ISISממשיך ביישום עונשי השריעה באזורים הנמצאים תחת שליטתו .במחוז חלב פרסם הארגון
צילומים מטקס שנערך בעיר מנבג' ובו נכרתו ידיהם של ארבעה אנשים אשר הואשמו בגניבה.

87

פעילי  ISISמבצעים הכנות לקראת כריתת יד לגנבים במחוז חלב

 המדינה האסלאמית בעיראק ואל-שאם פרסמה כרוז המיועד לגדודים הלוחמים של הארגון בדיר א-זור.
בהודעה נכתב כי הגיעה ידיעה על איום מטעם חזית אל-נצרה ,הטוענת כי המדינה האסלאמית מתכננת לקטוע
את קו האספקה שלה ללוחמים בדיר א-זור .המדינה האסלאמית מדגישה כי גם אם דיר א-זור תיפול לידי
האויבים ,היא אינה מתכוונת ללחום במי שאינו נלחם נגדה ,ואינה מתכוונת לקטוע את קווי האספקה
לאנשיה.

88
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 מוסד התקשורת הג'האדי אל-בתאר ,המזוהה עם ארגון  ,ISISפרסם סרטון תעמולה בשם "החזית האסלאמית
מוכרת את בירת המהפכה" .הסרטון מבקר את "חזית האסלאמית" ,ארגון גג של כמה קבוצות ג'האד בסוריה,
בשל הסכם על הפסקת אש בחומס שגיבשה עם המשטר הסורי.

89

 ארגון  ISISבמחוז אל-רקה שבסוריה פרסם תמונות ממחנה אימונים המופעל על-ידו בשם "כואסר אל-אנבאר"
בחלקו המזרחי של מחוז אל-רקה.

90

תמונות של מחנה האימונים "כואסר אל-אנבאר" במחוז אל-רקה

ארגונים אחרים
 ארגון "צבא המהגרים ואל-אנצאר" ,ארגון ג'האדי בסוריה המורכב בחלקו הארי ממהגרים זרים ,פרסם
בחשבון הטוויטר שלו קריאה למוסלמים הנמצאים על אדמת סוריה להצטרף אל שורות לוחמיו .בנוסף ,ביקש
הארגון לתרום לו כספים על-ידי יצירת קשר עם חשבון טוויטר של פעיל ג'האד בשם אבו עזאם אל-נג'די,
@.aboazaam123
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ירדן
 בעקבות המהומות שהתרחשו לקראת סוף אפריל בעיר מעאן שבדרום ירדן 92,פרסם מוסד התקשורת אל-
אעתצאם ,המשויך לארגון  ,ISISסרטון חדש תחת הכותרת "מסר לאחינו במעאן" .במסגרת הסרטון פנה אחד
מאנשי הארגון ,פעיל ירדני השוהה בסוריה ומכונה אל-גאריב אל-ארדני אל תושבי מעאן בפרט ותושבי ירדן
בכלל בקריאה להתקומם כנגד המשטר בממלכה אותו כינה "משטר פושע וכופר" .אל-ארדני הבטיח כי אנשי
 ISISיסייעו לתושבים במעאן בכל אמצעי אפשרי כשהוא מפציר בהם להמשיך וללבות את המהומות בתקווה
שמעאן תהיה השער לשינוי בירדן כולה .כמו כן ,הפנה אל-ארדני מסר לגורמי הצבא בירדן להם קרא לחזור
בתשובה היות והם שומרים על גבולותיהם של היהודים ומונעים מהפעילים לקיים שם ג'האד .תמלול של
הסרטון בוצע על-ידי מוסד התקשורת פרסאן אלבלאע'.

93

קטע מסרטון הווידאו :אבו אל-ע'ריב אל-ארדני
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רצועת עזה-סיני

ככל שמתקרב מועד הבחירות במצרים ,כך מגבירים ארגוני הטרור הג'האדיים את פעילותם במדינה ובפרט
בחצי האי סיני .בתקופה האחרונה נרשמה הסלמה במצב בסיני ,לאחר שהמצב בחצי האי היה יציב לזמן מה הודות
לפעולות הצבא המצרי.
ב 14.15.4112-התרחשו שני פיגועי התאבדות בדרום סיני .בפיגועים נהרג חייל ונפצעו לפחות  1בני אדם ,ביניהם
שלושה שוטרים .הפיגועים בוצעו באזור שארם א-שיח' וניכר כי מטרתם העיקרית הייתה לפגוע בכוחות הביטחון
המצריים 94.יומיים לאחר מכן נטל הארגון הג'האדי אנצאר בית אל-מקדס ,הארגון הג'האדי הפעיל ביותר בחצי
האי סיני ,אחריות על הפיגועים.

95

אנצאר בית אל-מקדס
 ארגון אנצאר בית אל-מקדס פרסם כמה פרסומים במחצית הראשונה של חודש מאי השנה:
 oקטע שמע בשם "זוהי אמונתנו וזוהי דרכנו" מאת אבו אסאמה אל-מצרי ,חבר בארגון.

96

 oנטילת אחריות על שתי פעולות שבוצעו בדרום סיני ב 4-במאי כנגד מחסום ביטחוני ואוטובוס תיירים
בהן נהרג חייל אחד ונפצעו מספר אחרים .במסגרת הכרוז ,הוצגו הפעולות כמסר לצבא המצרי הפוגע
בכבודם וברכושם של המוסלמים ,תוך קריאה לתושבים במצרים להתקומם כנגד השלטון ולא
להסתפק במחאה לא-אלימה.

97

http://www.reuters.com/article/2014/05/02/us-egypt-violence-idUSBREA4104E20140502 94
http://uk.reuters.com/article/2014/05/04/uk-egypt-violence-idUKKBN0DK09V20140504 95
https://shamikh1.info/vb/ .1.5.12 96
http://www.hanein.info/vb/.2.5.12 97

34

אפריקה
אזור המגרב

נרשמת מתיחות הולכת וגוברת בין שניים ממנהיגי ארגוני הג'האד המובילים במגרב :בין הטרוריסט
האלג'יראי ,מח'תאר בלמח'תאר ,הפועל בלוב לבין עבד-אלמאלכ דרוקדל ,מנהיג ארגון אל-קאעדה במגרב
האסלאמי 98.יום אחד בלבד לאחר שחידש בלמח'תאר את שבועת האמונים שלו למנהיג אל-קאעדה ,אימן אל-
ט'ואהרי 99,פרסם דרוקדל נטילת אחריות על המתקפה באיבודרארן שבוצעה בסוף חודש אפריל ובה נהרגו 11
חיילים אלג'יראים 100.הסמיכות בין ההכרזות מעידה כנראה על תחרות סמויה בין השניים על ייצוג אל-קאעדה
באזור המגרב.
בלוב ניתן להבחין בניצנים של מחאה עממית כנגד ארגון אנצאר אל-שריעה אשר לטענת חלק מהאזרחים
מבצע פעולות אלימות בשם האסלאם 101.תגובות האזרחים הגיעו ,בין השאר ,לאחר הריגתם של מספר חיילים
ואנשי כוחות בבנגאזי ב 4-במאי.

102

באלג'יריה ביצעו הרשויות מספר פעולות במסגרת המאבק בטרור :יירוט שיירה חמושה בקרבת הגבול עם
ניז'ר ולוב וחיסול של עשרה טרוריסטים בקרבת הגבול עם מאלי 103.למרות ההצלחה בזירה הצבאית ,נמתחה
ביקורת באלג'יריה על תפקודם הלקוי של הבנקים והמוסדות הפיננסיים במדינה במאבק מול מימון טרור והלבנת
כספים.

104

בתוניסיה הציע נשיא המדינה ,מנצף מרזוקי ,לשלב שיטה שונה במאבק בטרור :חנינה לפעילים בארגוני
הג'האד בתנאי שלא הורשעו ברצח .למרות שההצעה זכתה לתמיכה מצד פעילי זכויות אדם ,מספר מומחי ביטחון
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יצאו נגדה בטענה כי ממילא לא ניתן ליישם את ההצעה בשטח היות ולא ניתן לעקוב אחר קורותיהם של פעילים
השבים מסוריה.

105

במקביל ,זכתה מרוקו לשבחים על פעילותה נגד טרור ,הן מצד הממשל בוושינגטון
בלגיה אשר תיארה את מרוקו כשותפה עיקרית במאבק בטרור.

107

106

והן משרת הפנים של

ואכן ,מבין מדינות המגרב מובילה מרוקו

בחדשנותה בתחום זה .עדות לכך ניתן למצוא בהכרזה על הצעת חוק שתגן על שירותים אלקטרוניים מפני גורמי
טרור.

108

AQIM
 גולש בולט בפורום הגה'אדי שמוח' אל-אסלאם פרסם תמונות של פעילי  AQIMבאמירות סהרה תחת הכותר
"תמונות  -ימיהם של המג'אהדין  -ג'האד ודבקות בעבודת הבורא במסגד".

109

בכתובית" :אחד המכוניות של מוסד התקשורת [אל-אנדלס]"
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לוב

אנצאר אל-שריעה בלוב
 ארגון אנצאר אל-שריעה בסירת שבלוב קיים עצרת רבת משתתפים שבמהלכה הצהירו חמישה פיליפינים על
התאסלמותם.

110

בתמונה חבר הארגון מכניס אזרח פיליפיני לדת האסלאם

תוניסיה
 גולש בפורום הג'האדי "חנין" פרסם תזכורת לשאר הגולשים בדבר קיום ההילולה השנתית בבית הכנסת
"ע'ריבה" שבאי ג'רבה בתוניסיה .אחד הגולשים הביע את תקוותו כי האחים בתוניסיה "יערפו את ראשיהם של
הכופרים הללו" .גולש אחר שתהה אם מדובר ביהודים כופרים ולוחמים שהגיעו מישראל או שמא מדובר
ביהודים ממדינות אחרות ,נענה כי מגיעים יהודים מישראל וממדינות שונות אך בכל מקרה יש לקוות שמתקפה
כמו זו שהתרחשה ב 4114-תתרחש שוב.

111
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מצרים
 מוסד התקשורת פתא אל-מעארּכ פרסם סרטון תמיכה ללוחמי הג'האד במצרים .הסרטון הציג את אנשי
המשטר המצרי כאשר הם פוגעים בנשים ,אזרחים ומתפללים .בסרטון שולבו טקסטים הקוראים לתושבי
מצרים להבין כי ארצם נתונה תחת כיבוש של כוחות זרים וכי גורמי הצבא והמשטרה הינם כופרים אשר נועדו
להגן על הרודנים ולכן מותר להילחם בהם.

112

סומאליה

ארגון אל-שבאב אל-מג'אהדין ,הארגון הג'האדי הבולט בסומאליה ,מרים מעט את ראשו ומנסה לחזור
לתודעה הציבורית באמצעות פעולות בודדות ואיכותיות.

ב 14.15.4112-התפוצצה מכונית תופת בעיר בידו שבדרום סומאליה; בפיגוע נהרגו לפחות  14בני אדם,
ביניהם חיילים ואזרחים סומאליים .הפיגוע אירע ליד בית קפה בעיר ,ועד כה אף ארגון לא נטל עליו אחריות .עם
זאת ,יצוין כי העיר בידו הייתה בעבר מעוז של ארגון אל-שבאב ,עד שחיילי צבא אתיופיה גירשו אותם מהאזור
בשנת .4114

113

 מוסד התקשורת אל-כתאא'ב ,המשויך לתנועת אל-שבאב אל-מג'האדין ,פרסם במחצית הראשונה של מאי
 4112כמה פרסומים ובהם:
 oסרטון הכולל נאום מאת מנהיג התנועה ,מוכתאר אלי זביר ,תחת הכותרת " Muslims of Bangui and
 ."Mombasa: A Tale of Tragedyעיקר הנאום עסק במצבם הקשה של המוסלמים ברפובליקת מרכז
אפריקה ובקניה .במסגרת דבריו שלח זביר איומים לממשלת קניה לבל תפגע במוסלמים במדינה
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והוסיף כי אל לשלטונות בקניה לסמוך על הסיוע מצד היהודים או המערב .בסיום הנאום הפנה זביר
מסר ללוחמי הג'האד בסוריה וקרא להם להתאחד ולהימנע מעימותים בין-ארגוניים.

114

קטע מסרטון הווידיאו

 oפרק חמישי בסדרת  .Mujahideen Momentsבסרטון הקצר מעביר אחד מפעילי הארגון מסר בשפה
האנגלית לצעירים במערב כשהוא מעודד אותם לבצע הג'רה (הגירה) ,ולהצטרף לשורות הארגון תחת
הסיסמה "."Next flight to Mogadishu - the only one missing is you

115

משמאל לימין :באנר הסרטון ,קטע מהסרטון הקורא להצטרף לשורות תנועת אל-שבאב בסומאליה
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 מוסד התקשורת הג'האדי אל-זילעי והפורום הג'האדי " ,"Islamic World Issues Study Centerהמתמקדים
בזירת הג'האד בסומאליה ,פרסמו איגרת שכתב השייח' אבו יוסף אל-ע'ריב ,מנהיג ג'האד בכיר בסומאליה,
לשייח' איימן אל-ט'ואהירי ,מנהיג ארגון אל-קאעדה .אל-ע'ריב מותח ביקורת על מגמת ההתקרבות של אבו
אל-זביר ,מנהיג תנועת אל-שבאב אל-מג'אהדין ,לארגון  .ISISלדבריו ,אל-זביר שוגה בכך שאיננו נשמע
להוראותיו של אל-ט'ואהירי ונושא בשל כך ובשל סוגיות אחרות באחריות לפילוג שורות המג'אהדין
בסומאליה .לדבריו ,אל-זביר עושה שימוש רע בשמה של אל-קאעדה ,מעלים מחברי אל-שבאב מידע הקשור
בהוראותיו של אל-ט'ואהירי ,פועל על דעת עצמו ומזיק באופן זה לג'האד בסומאליה .נוכח תופעה פסולה זו
הדגיש אל-ע'ריב כי הוא ואנשיו ממשיכים לשמור אמונים להנהגת ארגון אל-קאעדה ולמנהיגו אל-ט'ואהירי
והזהיר את המג'אהדין בסומאליה מפני אל-זביר.

116

ניגריה
 אבו בכר שקאו ,מנהיג ארגון בוקו חראם בניגריה ,נטל אחריות בקלטת וידיאו שפרסם הארגון על חטיפת
הנערות הניגריות הנוצריות מבית-הספר .ב 15-באפריל  4112חט הארגון  432תלמידות ביה"ס בגילאים 11-15
מהכפר צ'יבוק ,שבצפון מזרח ניגריה .בקלטת הדגיש שקאו כי ארגונו מקדש מלחמה נגד הנוצרים ,הדמוקרטיה
והחוקה וכי בכוונתו להטביע את ניגריה בדם נוצרי .כמו כן ,גינה מנהיגים מוסלמים בניגריה אשר משלימים עם
צורת השלטון הקיימת.

117

בסרטון ווידאו נוסף שהתפרסם מאוחר יותר הכריז שקאו כי רוב התלמידות החטופות הכריזו על התאסלמותן.
לגבי יתר התלמידות הנוצריות שלא התאסלמו הביע שקאו נכונות לשחרר אותן בתמורה לשחרור כל האסירים
המוסלמים בניגריה.

118
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קטעים משני סרטוני הווידיאו

חטיפת הנערות עוררה גל גינויים מצד תומכי ג'האד שונים .כותב בולט בפורומים הג'האדים בשם עבד אללה מחמד
מחמוד הביע הזדהות עם מאבקם של פעילי בוקו חראם נגד המשטר בניגריה אך הדגיש כי חטיפת הנערות מהווה
פתח להחרפת היחס כלפי נשים מוסלמיות ולפגיעה בשמה של דת האסלאם .לדבריו ,בהלכה האסלאמית ישנה
סדרה של דיני מלחמה שיש לכבד .לבסוף ,קרא לשחרור הנערות.

119

 ב 1-במאי  4112התפרסם סרטון נוסף מטעם ארגון בוקו חראם המתעד פשיטה של אנשיו על מידוגורי ,עיר
הבירה של מדינת בורנו שבצפון מזרח ניגריה.

120

המערב
 הש'ייח אנג'ם חודרי ,מטיף אסלאמיסטי רדיקלי באנגליה ,בישר בחשבון הטוויטר שלו על השקת מיזם חדש
שנועד לקדם את החלת השריעה בדרום אירופה ,כלומר בספרד ובפורטוגל .לפי האתר אשר הושק עבור המיזם
תחת השם  Shariah4Andalusנכתב כי:
"Shariah4Andalus is a platform dedicated to promoting the establishment of Shariah law in
southern Europe. Indeed, this area has a rich Islamic history, and for many years led the world in
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fields such as science, literature and mathematics. One of the first pioneers of this great campaign to
bring Islam to the West, was the noble Tariq bin Ziyad (may Allah have mercy on him) who
conquered present day Spain at the tender age of seventeen.
Sadly, the region has returned to the days of ignorance with the implementation of man-made
laws, and it is through this project that we hope to return this land back to its golden period when it
was ruled by Shariah and where Muslims, Jews and Christians lives peacefully with each other under
its justice.
To kick start the campaign we have an upcoming debate between two prominent speakers,
namely, Anjem Choudary and Alan Craig on the role of Islam and Christianity in Britain, which can
be observed in the video trailer below. We also have many project lined up which we hope will
accelerate Europe's journey to Islamic governance”.121

Shariah4Andalus עמוד הבית של

http://www.shariah4andalus.com/about.html 121

21

אל-חודרי התבטא גם בגנות ממשלת הודו על רקע תוצאות הבחירות בהודו שהעלו לשלטון ממשלה הינדית
בראשותו של מודי .לדברי אל-חודרי ,מוסלמים החיים בתת היבשת ההודית לעולם לא ייהנו מצדק תחת
המשטר ההינדי הכופר .לפיכך ,עליהם להתאחד וליישם את השריעה כדי לשנות את המצב .בנוסף ,קרא חודרי
למוסלמים בהודו לצאת בהפגנות המוניות כדי לדרוש יישום השריעה .מלבד זאת העלה אל-חודרי תמונות
מהפגנה שקיים יחד עם תומכיו מול שגרירות הודו באנגליה נגד הדיכוי ההינדי אחר המוסלמים.

122

מימין :התבטאות של חודרי מעל חשבון הטוויטר שלו ,משמאל תמונה מההפגנה מול שגרירות הודו באנגליה

שונות
 הפורום הגה'אדי שמוח 'אל-אסלאם" הכריז ב 3-במאי  4112על חידוש פעילותו לאחר שהפסיק לפעול למשך
שלושה שבועות.

123

באנר המבשר על חידוש פעילותו של הפורום שמוח' אל-אסלאם

https://twitter.com/anjemchoudary 122
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 הנהלת הפורום הג'האדי "שמוח 'אל-אסלאם" הכריז על פתיחת שעריו לרישום משתמשים חדשים למשך
שלושה ימים .לדברי ההנהלה ,תהליך קבלת הנרשמים החדשים מותנה בהמלצה של משתמש רשום ובשליחת
אימייל ל"מדור תלונות והצעות" .עוד נכתב כי המשתמש הרשום יהא אחראי על המשתמש החדש אם זה יפגע
בביטחונם של חברי הפורום .במידה והמשתמש החדש יפר את תקנון הפורום ויפגע בביטחון החברים הרשומים
יהא חייב אותו חבר ממליץ רשום לסלק את החבר החדש.

124

 הנהלת הפורום הג'האדי "שמוח 'אל-אסלאם" הכריזה על תחרות מקוונת בנושא פיוס בין פלגי הג'האד
השונים .לדברי ההנהלה ,סיבת השקת תחרות זו נעוצה ברצון לאחד את השורות בין המג'אהדין כדי שיוכלו
לשרת טוב יותר את הדת ,הג'האד ואת האומה המוסלמית .במסגרת תחרות זו יזכו משתמשים שישלחו את
התמונה הטובה ביותר ,השיר הטוב ביותר ,העיצוב הטוב ביותר והרעיון הטוב ביותר לפיוס ביניהם .עוד נכתב,
כי המג'אהדין יביאו למנצחים פרסים משדה הקרב שאותם לא ניתן לחשוף כרגע.

125

באנר שהפיקה הנהלת הפורום הג'האדי שמוח 'אל-אסלאם ובו הכתובית "הפיוס הוא טוב"

 הנהלת הפורום הג'האדי "שמוח 'אל-אסלאם" הביעה הערכה ותודה לשלושה מחברי הפורום בשל פעילותם
הרבה במהלך השבוע הראשון של חודש מאי  .4112לדברי ההנהלה ,יוזמת ההנהלה לציין לשבח משתמשים
רשומים נועדה לעודד משתמשים נוספים לעבות את הדיונים בפורום.
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 ועדת התרבות של הפורום הג'האדי "שמוח 'אל-אסלאם" הכריזה על תחרות מקוונת שלישית במספרה אודות
איורים בנושא ג'האד .לדברי הועדה ,האיור שיזכה למספר ההתייחסויות הרב ביותר יזכה את בעליו בהשמת
איורו בעמוד הפתיחה של הפורום למשך שלושה ימים.

127

 סדנת עבודה ג'האדית וירטואלית בשם שמוח' אל-אסלאם השיקה קמפיין מקוון בשבח המג'אהדין בתימן
ובגנות פעילותה של ארה"ב נגד המג'אהדין בתימן .הקמפיין כלל באנרים וסרטון ווידאו בנושא.

128

באנר בגנות השימוש במל"טים בתימן

 קבוצת התקשורת הג'האדית פרסאן אל-בלאע' פרסמה אינדקס הכולל את כל הפרסומים הג'האדים
שהתפרסמו מטעם ארגוני הג'האד ומוסדות הג'האד השונים במהלך חודש פברואר .4112
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 מנהל הפורום  Al-Platform Mediaפרסם הודעה בה דווח כי מעתה שמה של המדינה האסלאמית בעיראק
ואל-שאם יהיה "דולה אל-ח'לאפה" (מילולית :מדינת הח'ליפות) .המנהל אף שינה את שמו של המדור בו
מתפרסמות ההודעות הרשמיות של המדינה האסלאמית ל"המדינה האסלאמית בעיראק ואל-שאם  -מדינת
הח'ליפות" .ההודעה זכתה לתגובות נלהבות מחברי הפורום.
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 פורסם סקר בפורום הג'האדי "חנין" תחת הכותרת "האם תסכים לכנות ככופרים את השייח' אסאמה בן לאדן,
ד"ר אל-ט'ואהרי והשייח'ים של הזרם הסלפי-הג'האדי?" .מתוך עשרות משתתפים בסקר  11%השיבו בשלילה
)שני אחוזים בלבד השיבו כי הם מסכימים ושלושה אחוזים השיבו "לא יודע").
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