עדכן פורומים ג'האדים
מחצית שנייה של חודש יולי 4102
עיקרים
 נמשך גל גינויים מצד פעילי ארגון אל-קאעדה וחסידיו נגד כינונה של ח'ליפות אסלאמית ופעילי ארגון
"המדינה האסלאמית" בראשותו של השיח' אבו בכר אל-בע'דאדי .השיח' אבו מנד'ר אל-שנקיטי ,חכם
הלכה ג'האדי בולט ,מצביע על הבעייתיות בכינונה של ח'ליפות אסלאמית באור השריעה .מנגד,
ממשיכים פעילי ארגון המדינה האסלאמית בקו אפולוגטי ולהצדיק את הקמת הח'ליפות .בנוסף,
נמשכות שבועות האמונים מצד ארגוני ג'האד שונים לאבו בכר אל-בע'דאדי.
 ארגון המדינה האסלאמית ממשיך במאמצי גיוס פעילים לשורותיו בקרב מוסלמים מאזור קזחסטן
ואזור אינדונזיה.
 הוקם ארגון סלפי ג'האדי חדש בסוריה בשם "חזית אנצאר אל-דין" ,המהווה ארגון גג של ארבעה
ארגונים :תנועת שאם אל-אסלאם ,צבא המהגרים והתומכים (ג'יש אל-מהאג'רין ואל-אנצאר) ,תנועת
פג'ר אל-שאם אל-אסלאמיה והפלוגה הירוקה .הקמת הארגון החדש הולידה גינויים מצד פעילי
המדינה האסלאמית.
 ארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב נוטל אחריות על תקיפת בסיס צבאי למזל"טים בעיר סיאון .בסרטון
שפרסם בנושא זה מתואר המודוס האופרנדי של פעולת התקיפה.
 ארגון אנצאר בית אל-מקדס בסביבות ירושלים מפרסם קלטת ווידאו בה הוא מסביר את המודוס
האופרנדי של פיגוע טרור שביצעו פעיליו נגד דרום ישראל ב 81 -באוגוסט .1188
 הוקם מוסד תקשורת ג'האדי חדש בשם אל-חסאם ( ,)Al-Husamהמבקש להתמקד בהתפתחויות
ובאירועים הקשורים בזירת הג'האד בתימן.
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פרסומים חדשים
אידיאולוגיה
 מוסד התקשורת הג'האדי אל-סחאב ( )Al-Sahabפרסם במחצית השנייה של חודש יולי  1182כמה
פרסומים ובהם:
 oסרטון ווידאו בשם "ימים עם האמאם  -חלק  ."6הסרטון כולל ראיון עם השיח' איימן אל-
ט'ואהרי ,מנהיג ארגון אל-קאעדה ,אודות דמותו וחייו של השיח' אוסאמה בן לאדן ,מנהיג ארגון
אל-קאעדה לשעבר שחוסל ב.1181 -

1

באנר תמלול הסרטון

 קבוצת התקשורת נח'בת אל-אעלאם אל-ג'האדי ( )Nukhbat al-Ilam al-Jihadiפרסמה סדרת
פרסומים חדשה בשם "הארות" .חלקה הראשון של הסדרה עוסק ב"מידותיו של המג'אהד" מאת
השיח' ד"ר סאמי אל-ערידי ( ,)Sami al-Aridiחבר מועצת השורה של חזית אל-נצרה.

2
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2

שער סדרת הפרסומים החדשה

 מוסד התקשורת הג'האדי אל-מלאחם ( ,)Al-Malahimהפועל מטעם ארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב,
פרסם כמה סרטונים (מס'  )9-8מטעם השיח' חארת' בן ע'אזי אל-נט'ארי (Harith bin Ghazi al-
 ,)Nazariחבר בכיר בארגון ,במסגרת סדרת פרסומים בשם "התזכורת הטובה" .הסדרה מורכבת
משיעורים בנושאי דת והלכה .השיעור התשיעי ,לדוגמא ,עוסק במתן הוכחות מהמקורות הקדושים
לאסלאם כי המאמינים המוסלמים חזקים ונעלים יותר מאשר הכופרים.

3

 מוסד התקשורת הג'האדי אל-חיאת ( ,)Al-Hayyatהמזוהה עם ארגון "המדינה האסלאמית" ,פרסם
סרטון גיוס בשם "אילו אשר היו נאמנים לאל" .הסרטון מתמקד בקבוצת לוחמים זרים מקזחסטן
שהצטרפה אל שורות הארגון .במהלך הסרטון הדגישו הלוחמים את חשיבות מילוי נטל מצוות
הג'האד לצד שורות הארגון.

4

באנר הסרטון
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 מוסד התקשורת אל-חיאת פרסם סרטון גיוס נוסף בשפה האינדונזית תחת הכותרת "הצטרפו
לשורות" (" .)"Join the Ranksהסרטון נוצר במיוחד לקהל האינדונזי במטרה לעודד מוסלמים
אינדונזים להפוך ללוחמי ג'האד ולהצטרף ללחימה בסוריה.

5

מימין לשמאל :באנר הסרטון  ,קבוצת לוחמים אינדונזיים מפצירים במוסלמים להצטרף לג'האד

 מוסד התקשורת הג'האדי אל-עצאבה ( ,)Al-Isabahהפועל מטעם ארגון "אנצאר אל-תוחיד הנד"
פרסם ספרון ( 99עמודים) בשפה האנגלית בשם "ג'האד :המצווה הנשכחת" ( JIHAD: The
 )Forgotten Obligationמאת עבידה אל-הנדי ( .)Ubaidha Al Hindiהספרון מעודד ומצדיק את
הפנייה לג'האד התקפי נגד אויבי האסלאם.

6

שער הספרון

5

http://www.hanein.info/vb/
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השסע בין ארגון אל-קאעדה לארגון "המדינה האסלאמית"
 מוסד התקשורת הג'האדי אל-סחאב ( )Al-Sahabפרסם ספרון המקבץ תשובות מאת השיח' עטיה
אללה אל-ליבי ,אידיאולוג בכיר בארגון אל-קאעדה אשר חוסל באוגוסט  1188ממל"ט אמריקאי,
לשאלותיהם של פעילי ג'האד ממוצא תורכי .הספרון עצמו עוסק בעיקר סביב סוגיית התכפיר ,הטלת
דין כופר על אדם מוסלמי .אל-ליבי מזהיר את פעילי הג'האד שלא להיחפז להטיל דין כופר על אחיהם
המוסלמים אלא להפעיל שיקול דעת נכון בסוגיה זו.

7

הספרון התפרסם לראשונה ביולי  1181אולם הפצתו מחדש בכמה מהפורומים הג'האדיים מלמדת על
שני דברים :ראשית ,על מעמדו הרם לו זוכה אל-ליבי בקרב שורות המג'אהדין ומכאן ייחוס חשיבות
רבה למוצא פיו .שנית ,על מאמץ להציג את ארגון "המדינה האסלאמית" כארגון הפועל בקלות דעת
מבלי להפעיל שיקול דעת וללא הסתמכות על המקורות הקדושים לאסלאם בשל סיווגו מוסלמים
רבים ככופרים.
 השי'ח מאריה אל-קחטאני ( ,)Mariyya al-Qahtaniחבר מועצת השורא של חזית אל-נצרה ,פרסם
מאמר בשם "האומה בין זואברי באל-שאם וזואברי באלג'יריה" .לדבריו של אל-קחטאני ,המצב
השורר כיום בסוריה דומה למצב ששרר באלג'יריה בשנות התשעים של המאה שעברה .כשם שארגון
"המדינה האסלאמית" מחסל ל לא אבחנה מוסלמים באשר הם ,ובהם נשים וילדים ,ונלחם בפעילי
ג'האד מקבוצות ומארגונים אחרים בסוריה רק מכיוון שאינם הולמים את השקפת עולמו ,כך עסקו
כמה ארגוני ג'האד באלג'יריה בהרג מוסלמים חפים מפשע ובהעמקת השסע בין הלוחמים במהלך
שנות התשעים של המאה שעברה .אל-קחטאני קרא למג'אהדין לקחת סוגיה זו ברצינות ושלא
להצטרף אל שורות ארגון המדינה האסלאמית .לדבריו ,השיח' אבו מצעב אל-סורי ,אידיאולוג בולט
של ארגון אל -קאעדה ,התייחס כבר בהרחבה לנזק הגדול שהסבו כמה ארגוני ג'האד באלג'יריה
למאמצי הג'האד נגד המשטר ולאוכלוסייה משהפנו את הנשק נגד אחיהם הלוחמים והאוכלוסייה.
לדבריו ,המשך חלחול האידיאולוגיה של ארגון המדינה האסלאמית אל מוחותיהם של מוסלמים

http://al-fidaa.com/vb/
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נוספים וחיזוק הארגון יחבלו בסופו של דבר במאמצי הג'האד נגד אויבי האסלאם .בסוף המאמר קרא
שוב אל-קחטאני למוסלמים להתעורר ולא לתת יד לאבו בכר אל-בע'דאדי וחבורת מרצחיו.

8

 גולשי הפורום אל-ג'האד אל-עאלמי ( ,)Al-Jihad Al-Alamiבראשות אחד הגולשים הבולטים בפורום,
פתחו שרשור בו הם שמים ללעג את פסקי ההלכה המתפרסמים על-ידי "המדינה האסלאמית".
השרשור נפתח בדיווח על-פיו המדינה האסלאמית (המכונה בשרשור "ארגון טרור") משתלטת על
אזורים שלמים ומונעת מתושביהם לצאת ולהיכנס לאזור ללא אישור ,וכן מפרסמת פסקי הלכה
מגוחכים .בין פסקי ההלכה המוזכרים בשרשור :הצום של אדם שאינו אוהב את המדינה האסלאמית
לא מתקבל; עידוד של נשים לבצע "ג'האד מיני" עבור לוחמי המדינה האסלאמית; מי שישתמש בכינוי
"דאעש" ייענש ב 01-מלקות; אסור לאכול סלט ,כיוון שהמלפפון והעגבנייה מייצגים את הזכר והנקבה
ואסור להם להיפגש באותה הצלחת.

9

 הפורטל הסלפי הג'האדי מנבר אל-תוחיד ואל-ג'האד ( ,)Minbar Al-Tawheed Wal-Jihadשבראשו
עומד השיח' מחמד אל -מקדסי בכיר הזרם הסלפי הג'האדי בירדן ,ציין כי הופתע לספוג האשמות מצד
מוסד התקשורת אל-ע'רבאא ( ,)Al-Ghurabaהמזוהה עם המדינה האסלאמית ,כי הוא עוסק בסתימת
פיות לאנשים כמו לשיח' אבו אל-מנד'ר אל-שנקיטי שיח' ופוסק הלכה בולט בעולם הג'האדי .הרקע
להאשמות אילו נעוץ בהבהרה שפרסם אל-שנקיטי כי אין לו כל קשר למסמך תמיכה בארגון "המדינה
האסלאמית" עליו היו חתומים שמו ושמותיהם של שורת חכמי הלכה ג'האדיים אחרים מפברואר
 .1182נוכח האשמות אילו ,החליט אל-שנקיטי לפרסם את תגובתו להאשמות אילו ב 91 -ביולי 1182
בפורטל הג'האדי "מנבר אל-תוחיד ואל-ג'האד".

10

אל -שנקיטי ביקש להבהיר כי הוא זה שביקש לפרסם את כרוז ההתנערות בפורטל "מנבר אל-תוחיד
ואל-ג'האד" ,לפי שיקול דעתו האישי וללא כפייה מצד אף אחד .אל-שנקיטי הדגיש כי אין לו מושג מי
פרסם בשמו את הכרוז הטוען שהוא שייך למוסד התקשורת התומך במדינה האסלאמית; לקח לו זמן
להגיב ולפרסם הכחשה כיוון שהיה מנותק לזמן מה מאמצעי התקשורת ,ולא היה לו מושג כי פורסם
כרוז בשמו .אל-שנקיטי הסביר כי הוא אינו מאשים אף אחד בזיוף המסמך ,אולם לו עצמו אין קשר
8
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אליו ,והאחים במוסד אל-ע'רבאא' מוכרחים לבדוק את מקורותיהם לפני שהם מפרסמים כרוזים -
אין בושה בהודאה בטעות .אם משום מה הגיע לידי מוסד אל-ע'רבאא' אישור לדברים החתום על-ידי
אל -שנקיטי ,הרי שהוא מזויף .גם אם האדם שזייף את המסמך עשה זאת כדי לקדם את המדינה
האסלאמית בה הוא תומך ,הדבר אינו מתיר לשקר ולפרסם מסמכים מפוברקים.
לבסוף ,דרש אל-שנקיטי מהאחים במוסד אל-ע'רבאא' להתנצל בפני אנשי מנבר אל-תוחיד ואל-ג'האד
ובפרט בפני השיח' אבו-מחמד אל-מקדסי ,שפרסמו את הדברים בשמו; הודעת ההכחשה פורסמה מעל
במת הפורטל ביוזמתו של אל-שנקיטי ,ואין סיבה לבוא למנהלי הפורטל בטענות.
 השיח' אבו מנד'ר אל-שנקיטי ( )Abu Mundhir al-Shanqitiפרסם מאמר בשם "השמת הח'ליפות על
המאזניים בעיני השריעה" .במאמר דן אל-שנקיטי בתנאים החלים לגבי הקמת ח'ליפות אסלאמית.
לדעתו ,ישנה בעייתיות מסוימת באופן תפישת ארגון "המדינה האסלאמית" את עצמו כארגון לגיטימי
יחיד במרחב המולסמי .הוא הביע תמיהה מדוע הארגון לא נועץ עם אמירות אפגניסטן האסלאמית
בעת ההכרזה על ח'ליפות אסלאמית" ,האם מכיוון שהוא לא מחשיב אותו כאמירות לגיטימית? ואם
הוא החשיב אותה לאמירות לגיטימית מה הוא ההיגיון לבטל את הלגיטימיות שלה ולהגיד לתומכיה
הישבעו לי אמונים?"".


11

מוסד התקשורת הג'האדי אל-פרקאן ( ,)Al-Furqanהפועל מטעם ארגון "המדינה האסלאמית" ,פרסם
סרטון תעמולה בשם "על דרך ה נבואה" .הסרטון מתייחס לכינון הח'ליפות האסלאמית כהתגשמות
הבטחתו של האל למאמיניו המוסלמים.

12

באנר הסרטון
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 גולש בפורום הג'האדי "חנין" פרסם כרוז לא חתום מאת "הזרם הסלפי-הג'האדי בירדן" .בתחילת
הכרוז שיבח הכותב האלמוני את לוחמי הג'האד של "המדינה האסלאמית" ,ולאחר מכן עבר למתוח
ביקורת על השיח'ים אבו-מחמד אל-מקדסי ( )Abu Muhammad al-Maqdisiואבו-קתאדה אל-
פלסטיני ( )Abu Qatada al-Filastiniאשר הביעו את הסתייגותם בחריפות מ"המדינה האסלאמית"
ופעולותיה .הכרוז הסתיים במספר מסרים ,ביניהם קריאה לאנשי חזית אל-נצרה ()Al-Nusra Front
בראשות אבו-מחמד אל-ג'ולאני ( )Abu Muhammad al-Julaniלנטוש אותו ולהישבע אמונים
ל"מדינה האסלאמית" .כמו כן ,הוסבר כי הכרוז פורסם בצורה אלמונית מסיבות ביטחוניות חרף
העובדה שהחלק הארי של הזרם הסלפי-הג'האדי בירדן תומך ב"מדינה האסלאמית".

13

 קבוצת התקשורת פרסאן אל-בלאע' ( ,)Fursan al-Balaghפרסמה אסופת שירים ( 819עמודים) בשבח
הח'ליפות האסלאמית וחברי ארגון "המדינה האסלאמית" .האסופה נכתבה על ידי כותבת ומשוררת
ג'האד בשם אחלאם אל-נצר (.)Ahlam al-Nasr


14

גולש בפורום הג'האדי "חנין" פרסם צילומים מתוך הפגנת תמיכה בח'ליפות האסלאמית אשר
התקיימה במקום לא ידוע בגרמניה .על פי הכותב התעמתו כוחות המשטרה עם התומכים ב"מדינה
האסלאמית" באמצעות אלות וגז פלפל ,זאת כאשר רוב המפגינים הינם מתאסלמים טריים.

15

הפגנת תמיכה בח'ליפות האסלאמית בגרמניה

13

http://www.hanein.info/vb/
https://shamikh1.info/vb/
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http://www.hanein.info/vb/
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שבועות אמונים ל"מדינה האסלאמית"


נמשכת מגמה של מתן שבועת אמונים והבעות תמיכה בח'ליפות האסלאמית ובאבו בכר אל-בע'דאדי:
 oארגון ג'מאעת אל-אעתצאם באל-כתאב ואל-סנה באל-סודאן" ("קבוצת הדבקים בקוראן ובסונה
בסודאן") ( ,)Jama'at al-I'tisam bil-Quran wal-Sunnaארגון סלפי בסודן ,הביע תמיכה
בח'ליפות האסלאמית ונכונות לתמוך בה" :אנו רואים באירוע זה הזדמנות עצומה לאיחוד
המוסלמים ולחיזוק שורותיהם בעימות מול אויביהם [."]...

16

 oארגון "חמאת אל-דעוה אל-סלפיה" (שומרי הדעוה הסלפית) (,)Hummat al-Dawa al-Salafiyya
ארגון סלפי ג'האדי במגרב ,פרסם סרטון ווידאו שבו הכריזו חבריו על שבועת אמונים לארגון אל-
קאעדה במגרב האסלאמי.

17

אסטרטגיה
 מוסד התקשורת הג'האדי אל-מלאחם ( ,)Al-Malahimהפועל מטעם ארגון אל-קאעדה בחצי האי
ערב ,פרסם סרטון חמישי בסדרת הפרסומים "הרתעת התוקפנות" .הסרטון מתאר תכנית מתקפה
שביצעו של חברי הארגון נגד בסיס מזל"טים בעיר "סיאון" שבמרכז תימן ,ב 16 -ביוני .1182

18

באנר הסרטון

16

https://shamikh1.info/vb/ ; http://justpaste.it/gd124.
https://shamikh1.info/vb/
18
https://shamikh1.info/vb/
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 הארגון "אנצאר בית אל-מקדס" ( ,)Ansar Bayt Al-Maqdisארגון סלפי ג'האדי הפעיל בחצי האי
סיני ,פרסם סרטון ווידאו בשם "קרב אל-פרקאן" ( )Al-Furqan Battleובו תיעוד מתקפת הטרור
בדרום ישראל שבוצעה ב 81-באוגוסט  .1188הסרטון נפתח בהקדשה לתושבי עזה ולאסירות בבתי
הכלא בישראל .את שלבי הפעולה ,תכנונה וביצועה הציגו דובר מטעם הארגון שפניו טושטשו ופעיל
שהשתתף בתקיפה המכונה אבו-מצעב ( .)Abu Mus'abבנוסף לצוואות מבצעי הפעולה אשר נהרגו
במהלכה ,כלל הסרטון מידע מפורט לגבי מהלך הפעולה עצמה ומהלכה.

19

באנר הסרטון

ספרי הדרכה והכוונה
 מנהל הפורום הג'האדי אל-מנבר פרסם מד ריך בשם "הקדמה ללימוד טופוגרפיה צבאית" .לדבריו,
הספר נלמד במחנות האימונים של ארגון המדינה האסלאמית.

20

באנר הספר

http://www.hanein.info/vb/
http://www.alplatformmedia.com/vb/
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20

 גולש בפורום אל-ג'האד אל-עאלמי ( )Al-Jihad Al-Alamiפרסם במדור הצבאי מדריך להכנת חומרי
הגלם הדרושים לייצור חומרי נפץ .המדריך כולל  82קבצים וסרטון וידאו.

21

קידום מיתוס השהיד
 מוסד התקשורת "חזית התקשורת האסלאמית העולמית" ( )Global Islamic Media Frontפרסם
סרטון המתעד מפגש עם המחבל המתאבד ,מוניר מחמד אבו-צאלחה (Moner Muhammad Abu-
 ,)Salhaהמכונה "אבו-הרירה אל-אמריּכי" ( )Abu Hurayra al-Amrikiאשר ביצע פיגוע בסוריה
באמצעות משאית תופת במאי  .1182בסרטון סיפר אבו-צאלחה על חייו כמוסלמי בארה"ב ועל
ההחלטה לצאת לג'האד .הסרטון הסתיים במסרים מאיימים ששיגר לברק אובאמה ,בשאר אל-אסד
וישראל ובצילום של הפיגוע עצמו.

22

אבו-צאלחה במסר מאיים כלפי הכופרים

 מחוז דגיסטן בקווקז פרסם סרטון ווידאו לזכרו של השיח' דוקו אומרוב ,אמיר אמירות הקווקז
האסלאמית לשעבר אשר נהרג ככל הנראה בראשית שנת .1182

23

21

http://shabakataljahad.com/vb/
http://www.hanein.info/vb/
23
https://twitter.com/VDagestan_Ar/status/491034022739730432
22
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דוקו אומרוב

 מוסד התקשורת אל-סחאב ( )Al-Sahabהשיק סדרת פרסומים בשפת אורדו בשם "זיכרונות
ג'האדיים" ,המוקד שת לזכרם של מפקדים בכירים בתנועת טליבאן פקיסטאן .הסרטון הראשון
הוקדש לזכרו של מחמד איוב ( )Muhammad Ayubוהסרטון השני הוקדש לזכרו של אחמד ח'אן
חג'אזי (.)Ahmad Khan Hijazi

24

קדימונים לסרטונים

 ארגון מועצת השורא של המג'אהדין בקצוות ירושלים ,ארגון סלפי ג'האדי ברתועת עזה ,פרסם הודעת
הספד (מס'  )21לזכרו של עבדאללה אל-פרא ( ,)Abd Allah al-Farraאחד מחברי הארגון .לפי לשון
ההודעה ,אל -פרא נהרג בחאן יונס שבדרום רצועת עזה בעקבות ירי מטוסי צה"ל בעת שהתכונן
למארב.

25

באנר שהופק לזכרו של המחבל אל-פרא

https://alfidaa.info/vb/
https://shamikh1.info/vb/
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מגזינים
 התפרסם גיליון שני לכתב העת  Dabiqמטעם ארגון "המדינה האסלאמית" .בין הנושאים שבהם עוסק
הגיליון הנוכחי:
-

בקשה למוסלמים להגר אל שטח הח'ליפות האסלאמית ולהישבע לה אמונים מוסלמי שנבצרת
ממנו יכולת הגעה אמור להקליט עצמו נשבע אמונים לח'ליפות ולהפיץ את ההקלטה באינטרנט.

-

נימוקים אפולוגטיים שנועדו להגן על צדקת דרכה של המדינה האסלאמית תוך כדי הקבלה
לסיפור התנ"כי של נוח והמבול.

-

המאבק בארגון הכורדי ה.PKK-

-

תיעוד הריסת קברי קדושים ומאוזוליאומים במחוז נינווה בעיראק בשל היותם סמל כפירה
ושיתוף.

-

התנצחויות עם מקטרגים נגד המדינה האסלאמית והח'ליפות האסלאמית.

-

תיעוד יישום חוק השריעה בידי פעילי הארגון.

שער הגיליון

15

 מוסד התקשורת עומר ( ,) Umarהפועל מטעם ארגון טליבאן פקיסטן ,פרסם גיליון שמיני של כתב העת
הג'האדי אחיאא ח'לאפת (  )Ihyaבשפת אורדו.

26

שער הגיליון

 מוסד התקשורת אל-סחאב ( ,)Al-Sahabהפועל מטעם הנהגת ארגון אל-קאעדה ,פרסם גיליון ראשון
של תקופון חדש בשם "אל-נפיר" .בפתח הדברים ,מבהיר עורך התקופון כי שבועת האמונים נתונה
בראש ובראשונה למולא עומר ,מנהיג תנועת טליבאן אפגניסטאן ואמיר האמירות האסלאמית של
אפגניסטאן ,ולהנהגת ארגון אל-קאעדה .בהמשך הדברים הובעה סולידאריות והזדהות עם כאבם של
מוסלמים נרדפים ברחבי העולם והועבר מסר ,המבטיח לסייע להם ולהילחם במשטרים המשתפים
פעולה עם אויבי האסלאם .כמו כן ,שוגר מסר תמיכה במג'אהדין הפועלים בצ'צ'ניה ,בסומאליה,
בתורכיסטאן המזרחית ובזירות ג'האד אחרות.

27

כי כנראה יש כאן תחילתה של מגמה וכניסת אל-סחאב באופן בולט יותר למדיה התקשורתית בעיקר
מגזינים דיגיטליים.

לוגו התקופון אל-נפיר

http://www.ihyaekhilafat.com/ihyeakhilafat-8.html
http://al-fidaa.com/vb/
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דיווחים מהשטח
אפגניסטן-פקיסטן
באפגניסטן ובפקיסטן נמשכת הלחימה בין ארגון הטליבאן לבין הכוחות האמריקניים ,שגבתה ומוסיפה
לגבות קורבנות רבים.
ב 01.1..4102-תקף מל"ט אמריקני מקום מחבוא של חמושים בצפון מערב פקיסטן ,ובתקיפה נהרגו 01
בני אדם .שר החוץ של פקיסטן גינה את האירוע ואמר כי מדובר בהפרת הריבונות של מדינתו.

28

ב 44.1..4102-מחבל מתאבד של ארגון הטליבאן פוצץ עצמו מחוץ לשדה התעופה הבינלאומי של קאבול,
בירת אפגניסטן .בפיגו ע נהרגו שלושה יועצים זרים ומתורגמן אפגני אחד .דובר הטליבאן זביהוללה
מג'אהד ( )Zabihullah Mujahidנטל אחריות לפיגוע זמן קצר לאחר ביצועו.

29

ב 41.1..4102-נהרג חאשמט כרזאי ( ,)Hashmat Karzaiבן דודו רב העוצמה של נשיא אפגניסטן חמיד
כרזאי ( .)Hamid Karzaiכרזאי נהרג בפיגוע התאבדות שאירע באחוזתו שבעיר קנדהאר (,)Kandahar
ועמו נהרג גם שומר ראשו .כרזאי שיחק תפקיד חשוב בתיווך בין השבטים במחוז קנדהאר ונודע
כמקורבו של המועמד המוביל לנשיאות אשרף ע'אני (.)Ashraf Ghani

30

האמירות האסלאמית באפגנסיטאן
 אמיר המאמינים מולא עמר ( )Mullah Omarפרסם נאום ברכה לכבוד החג עיד אל-פטר (Eid el-
 .) Fitrבנאום קורא מולא עמר לחיילים ולשוטרים המוסלמים בכל מקום לא לשרת את מטרותיהם של
הכובשים ושל הפולשים למדינותיהם ,אלא להצטרף לצד הנכון ולג'האד .כמו-כן קורא מולא עמר
למנהיגים הדתיים לחנך את אנשיהם הצעירים כראוי ,כך שלא תצליח שטיפת המוח של האויבים.
מולא עמר מוסיף ומסביר כי מדיניות האמירות האסלאמית צריכה להיות קבלה בזרועות פתוחות של

28

http://www.theguardian.com/world/2014/jun/12/pakistan-us-drone-strikes
http://www.reuters.com/article/2014/07/22/us-afghanistan-blast-idUSKBN0FR0BH20140722
30
http://www.reuters.com/article/2014/07/29/us-afghanistan-blast-idUSKBN0FY0LR20140729
29
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אלו החוזרים בתשובה משורות האויב .מולא עמר ממשיך ומגנה את התהליך המזויף ,לדבריו ,המכונה
בחירות ומתנהל כעת באפגניסטן על-פי האינטרסים האמריקניים ,ומדגיש כי המלחמה באפגניסטן
תבוא לקצה רק כאשר כל הפולשים ייסוגו מאפגניסטן ויוקם משטר אסלאמי עצמאי במדינה.

31

חצי האי ערב
נשיא תימן ,עבד רבה מנצור האדי ,הכריז כי ארצו מנהלת מלחמה עיקשת נגד ארגון אל-קאעדה מאז
מאי  4102והבטיח לבער את נוכחותו של הארגון מעל אדמת תימן .נוכח זאת ,הצהיר כי תימן מתכוונת
להרחיב את המבצע הצבאי באזורים שבוה ובאבין שבדרום תימן ,הנחשבים למעוזי אל-קאעדה 32.עם
זאת ,נדמה כי ארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב ממשיך לשמור על כוחו .רושם המתחזק נוכח מאמציו
להחיל את השריעה במחוז חצרמוות ונוכח כוונתו להכריז עליה כאמירות 33.כך גם נרשמת המשך פעילות
נגד כוחות הביטחון התימניים .ב 41 -ביולי  4102התקיפו כמה מפעילי הארגון מגורי חיילים במחוז
באבין ופוצצו מכונית תופת .כתוצאה ,נהרגו שני חיילים ו 01 -ג'האדיסטיים.

34

בד בבד ,ההכרזה על כינון ח'ליפות אסלאמית בידי פעילי ארגון "המדינה האסלאמית" הצליחה לעורר
תגובות תמיכה גם במרחב התימני .שיח' סלפי תימני עבד אל-מג'יד אל-התארי אל-רימי (Abd ak-
 )Majid al-Hathari al-Rimiפנה לפעילי ארגון אנצאר אל-שריעה בתימן ,שלוחה של ארגון אל-
קאעדה בחצי האי ערב ,לבחון בחיוב תמיכה בח'ליפות החדשה ,והפציר בהם לסייע לפעילי ארגון
המדינה האסלאמית.

35

31

http://shabakataljahad.com/vb/
http://www.albawabhnews.com/703224
33
http://www.aawsat.net/2014/07/article55334563
34
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/07/27/2-Yemen-soldiers-10-Qaeda-dead-in-car-bomb-attacks.html
35
http://www.yafa-news.net/archives/109159
32
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ארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב
 מוסד התקשורת הג'האדי אל-מלאחם ( ,)Al-Malahimהפועל מטעם ארגון אל-קאעדה בחצי האי
ערב ,פרסם במהלך המחצית השנייה של חודש יולי  1182כמה פרסומים וביניהם:
 oכרוז שכותרתו "תקיפה נגד בסיס מזל"טים בעיר "סיאון" שבמרכז תימן .בכרוז נכתב ,כי
התקיפה אירעה ב 16-ביוני  1182כתגובה לתוקפנות של האמריקנים ושל המשטר התימני התומך
בהם ,כאשר התוקפנות הבולטת ביותר היא התקיפות באמצעות מזל"טים .בפעולה נתקף מטה
ממנו יוצאים מזל"טים באמצעות מכונית תופת בה נהג מחבל מתאבד ,תקיפת מגדל השמירה
שבשדה התעופה ותקיפת המבנה המרכזי של מטה המזל"טים.

36

 oסרטון המתעד תקיפה של פעילי הארגון נגד מפקדת המודיעין של צבא תימן במחוז לחג' (.)Lahij
בפתח הסרטון מנמק השיח' אבו הרירה אל-צנעאני קאסם אל-רימי (Abu Huraira Qasim Al-
 ,)Rimiחבר מועצת השורא של הארגון ,את המתקפה נגד כוחות צבא תימן ומצדיק את הפעולה
הנ"ל.

37

 oסרטון המתעד פשיטות של חברי הארגון על מחסומי דרכים של כוחות הביטחון התימני במחוז
חצרמוות (.)Hadhramaut

38

 oכרוז וסרטון המתייחסים לפעולה אותה הוא מכנה "נקמה האסירות בשרורה ( ,)Sharurahמחוז
בדרום סעודיה" .בכרוז נכתב כי בתגובה לפעולותיו הנפשעות של המשטר הסעודי ,שפועל נגד
המוסלמים ,כולא מוסלמיות ללא סיבה ומאפשר למטוסים האמריקניים לפעול בשטחי המדינה,
הוציא הארגון לפועל פיגוע ב ,10.10.1182-שהתחיל בירי רקטת גראד על מרכז של משמר הגבול
הסעודי  .לאחר מכן פוצצו לוחמי הארגון מכונית תופת בפתח המבנה ,לאחר שריכזו כוחות מן
הצד התימני .לבסוף פרצו המג'אהדין למבנה והצליחו להשתלט עליו.

39

36

http://shabakataljahad.com/vb/
https://shamikh1.info/vb/
38
https://shamikh1.info/vb/
39
http://alplatformmedia.com/vb/
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באנר הסרטון

 oארגון אנצאר אל-שריעה ( ,)Ansar al-Shariaהפועל מטעם ארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב,
פרסם דו"ח הכולל את סך כל פעולותיו הצבאיות במחוז לחג' ( )Lahijבמהלך חודש רמדאן.

40

באנר הדו"ח

 גולש בפורום הגה'אדי שמוח' אל-אסלאם העלה לפורום תמונות של חומרי תעמולה כתובים של
ארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב המחולקים לתושבים ברחבי תימן.

41

תצלום של חומרי תעמולה של ארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב

https://shamikh1.info/vb/
https://shamikh1.info/vb/
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40
41

 הוקם מוסד תקשורת ג'האדי חדש בשם אל-חסאם ( .)Al-Husamבדברי הפתיחה הביע המוסד
סולידאריות עם פעילי ארגון אל-קאיעדה בחצי האי ערב נוכח המלחמה הקשה ,שהם מנהלים מול
כוחות הביטחון התימני ומסע ההסברה השקרי שמנהלים אמצעי התקשורת נגד הארגון .על רקע זאת,
ציין המוסד כי פעילותו תוקדש שלהסברה למען המג'אהדין בחצי האי ערב .בנוסף ,הדגיש המוסד כי
הוא איננו כפוף או שייך לאף ארגון אן קבוצה וכי מייסדיו מקדשים את עקרון ייחוד האל .לבסוף,
קרא הארגון לסייע למג'אהדין בחצי האי ערב.

42

לוגו מוסד התקשורת אל-חסאם

עיראק
עם סיום חודש יוני ,פרסם ארגון האו"ם דוח מסכם לגבי מניין ההרוגים והפצועים בעיראק עבור
המחצית הראשונה של שנת  .4102על-פי הדוח נפצעו בעיראק בתקופה זו  00,111איש ונהרגו לפחות
 11.1אזרחים ,מספר אימתני אך נמוך מ - .,011-מספר האזרחים שנהרגו בתקופה המקבילה אשתקד.
כמו כן ,התייחס הדוח להפרות בוטות של זכויות אדם על ידי פעילי "המדינה האסלאמית" ,כולל
הוצאות המוניות להורג ,רצח של ילדים ומעשי אונס וחטיפה.

43

http://al-fidaa.com/vb/
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/07/140718_iraq_un_death_toll.shtml
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42
43

מי שחש בנחת זרועה של המדינה האסלאמית לאחרונה הם התושבים הנוצריים בעיר מוסול [,]Mosul
בירת מחוז נינווה ,עליה השתלט הארגון באמצע חודש יוני .על פי דיווחים ברחו מהעיר מאות אזרחים
נוצרים

44

לאחר שנאלצו לבחור בין תשלום ג'זיה ,התאסלמות או מוות.

45

מצבם הקשה של הנוצרים

במוסול הוביל אנשי דת נוצרים ברחבי העולם לצאת בקריאה להיחלץ לעזרתם כשהם מזהירים מפני
"אסון הומניטרי ,תרבותי והיסטורי" 46.יש לציין גם את הממד הכלכלי של נטישת הנוצרים את מוסול:
על הבתים שהשאירו הנוצרים מאחור נכתבה האות הערבית "נ" (נוצרים) () "Nasara" - Christians
והם סומנו בתור "נדל"ן של המדינה האסלאמית".

47

המצב במוסול מדאיג גם את האוכלוסייה הכורדית במדינה .כוחות הפשמרגה נשלחו ליישובים
הסמוכים למוסול בהם מצאה האוכלוסייה הנוצרית מחסה  -דוגמת קרקוש ( - )Qaraqoshעל מנת
להדוף את התקדמות פעילי המדינה האסלאמית,

48

זאת לצד מערך אימונים והכשרה של נשים כורדיות

אשר הביעו נכונות לצאת לשדה הקרב 49.הפעילות בשטח לוותה באזהרה של מסרור בארזאני ,ראש
המועצה לביטחון לאומי באזור הכורדי ( Masrour Barzani, head of the Kurdish region's
 ,) National Security Councilכי ללא עזרה של מדינות המערב לא יצליח הצבא העיראקי לעמוד בפרץ
אל מול המדינה האסלאמית.

50

"המדינה האסלאמית"
 מוסד התקשורת אל-חיאת ( ,)Al-Hayyatהמזוהה עם ארגון "המדינה האסלאמית" ,פרסם במחצית
השנייה של חודש יולי  1182סרטונים נוספים (מס'  )1-6בסדרת פרסומים בשם Episodes

44

http://www.bbc.co.uk/arabic/multimedia/2014/07/140721_iraq_mosul_christians.shtml
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/07/140718_iraq_isis_mosul_christians.shtml
46
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/07/140720_iraq_christians.shtml
47
http://www.ahewar.org/news/s.news.asp?nid=1739517
48
http://america.aljazeera.com/articles/2014/7/22/fleeing-christiansiniraqtakerefugewithkurds.html
49
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/07/140715_kurdistan_female_fighters.shtml
50
http://uk.reuters.com/article/2014/07/20/uk-iraq-security-kurds-idUKKBN0FP06620140720
45
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 .Mujatweetsהסרטונים מתמקדים בשגרת יומם של פעילי הארגון ,באינטראקציה שלהם עם
התושבים ועוד.

51

"המדינה האסלאמית" -מחוז בגדאד
 ארגון "המדינה האסלאמית" במחוז בגדאד פרסם נטילת אחריות על פיגוע התאבדות שביצע פעיל
המכונה "אבו-בכר אל-אסתראלי" )" )Abu Bakr al-Ustrali,"the Australianבמסגד שיעי באזור
שורג'ה ( )Shorjaשבבירה בגדאד .על-פי נטילת האחריות השתמש המחבל בחגורת נפץ וגרם למותם
ופציעתם של למעלה מ 91-איש.

52

"המדינה האסלאמית" -מחוז צלאח אל-דין
 ארגון "המדינה האסלאמית" במחוז צלאח א-דין ( )Salah A-Dinדיווח על תקיפה נגד בסיס אמריקני.
בכרוז נכתב כי הצבא העיראקי ,בשיתוף פעולה עם סוכנויות המודיעין האמריקניות והאיראניות,
תוקף באופן חוזר ונשנה את המוסלמים במדינה ,ובפרט באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים .בתגובה
לכך 81 ,לוחמים של המדינה האסלאמית תקפו את הבסיס האווירי "ספייקר" שבצפון-מערב העיר
תכרית ( ,) Tikritובתקיפה נהרגו ונפצעו עשרות קצינים וחיילים; הפעולה החלה בפיגוע התאבדות
והמשיכה בהשתלטות מלאה על שדה התעופה של הבסיס .מטוסים רבים נשרפו ונהרסו ואף הופלו שני
מסוקים.

53

51

https://twitter.com/E3tsm/status/490481489151160320,
https://twitter.com/E3tsm/status/492845803992395776
52
http://www.hanein.info/vb/
53
http://alplatformmedia.com/vb/

23

"המדינה האסלאמית" -מחוז מוסול
 ארגון המדינה האסלאמית במחוז מוסול ( )Mosulפרסם כרוז המתייחס לקניית עבאיות (לבוש ערבי
מסורתי לגבר ולאישה ,מעין גלימה) שונות .בכרוז נכתב כי נצפו נשים הלובשות עבאיות המנוגדות
לחוקי השריעה ,ולפיכך נמסרת הבהרה :אסור לקנות וללבוש עבאיות צרות ,שקופות או מעוטרות.
עוד מצוין כי יש לבצע את ההוראות תוך  5ימים ,ויתבצעו מעקבים והחרמות לפי הצורך.

54

 מספר גולשים בפורום הג'האדי "חנין" ( )Haneinקיימו דיון בעניין הטלת מס ג'זיה על תושבי מוסול
הנוצרים .אחד הגולשים טען כי למרות ההשמצות בנושא שמובילה התקשורת המערבית הסכום
שנקבע לג'זיה הינו צנוע למדי ומסתכם ב $11-811-למשפחה בשנה ,זאת בשעה שמי שאינו מסוגל
לשלם פטור מהמס .גולש אחר לעומת זאת מיאן לברך על הצעד וטען כי זו טעות לגבות ג'זיה כאשר
המצב בעיראק רגיש כל כך.

55

 מספר גולשים בפורום הג'האדי "חנין" קיימו דיון ער בעניין החרמת בתיהם של התושבים הנוצרים
במוסול על ידי אנשי המדינה האסלאמית לאחר השתלטותה על העיר .מספר גולשים טענו שהגם
שהנוצרים רדפו את המוסלמים לאורך ההיסטוריה ופגעו בהם ,אין להחרים את רכושם ללא נימוק
שרעי המתיר זאת .חלקם הוסיפו כי צעד שכזה עלול להשניא את המוני העם על המדינה האסלאמית
ולפגוע בה .גולשים אחרים טענו מנגד כי היות והנוצרים נטשו את בתיהם הללו הפכו באופן אוטומטי
לרכושה של המדינה האסלאמית.

56

"המדינה האסלאמית" -מחוז נינווה
 ארגון "המדינה האסלאמית" במחוז נינווה ( )Ninevehפרסם מספר פרסומים במהלך המחצית
השנייה של חודש יולי:

54

http://alplatformmedia.com/vb/
http://www.hanein.info/vb/
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http://www.hanein.info/vb/
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 oנטילת אחריות על השמדתה של שיירת כלי רכב של הצבא העיראקי ב 89-ביולי  .1182על-פי
הכרוז בהתקפה שבוצעה על הכביש בין רביעה לסנג'אר ( )Rabiaa-Sinjarהושמדו או ניזוקו כלי
רכב רבים ונהרגו  61איש.

57

 oכרוז שכותרתו "הכחשה לדיווחים על גירוש אחינו הכורדים הסונים" .בכרוז נכתב כי גורמים
שונים מעוניינים לעוות את תדמיתה של המדינה האסלאמית ,והם הפיצו שמועת שווא על כך
שהמדינה האסלאמית גירשה את הכורדים ממחוז נינוה .אין כל בסיס לשמועה זו ,שהרי
הכורדים הסונים הם אחיהם של לוחמי המדינה האסלאמית.

58

 oצילומים ממוקדי הסברה שהוקמו ברחבי העיר מוסול ( )Mosulבהם מחולקים לתושבים חומרי
תעמולה מאת הארגון ומוקרנים סרטוני דעוה ואחרים מטעמו.

59

חלוקת חומרי הסברה העוסקים במדינה האסלאמית בעיר מוסול

 oסדרת צילומים ממחנות האימונים במחוז נינווה .מהצילומים עולה כי מסלול ההכשרה כולל
הדרכה מבחינת שריעה ואמונה ,אימונים גופניים ,אימון לילה ,הדרכת שימוש בכלי נשק
שונים והוא מסתיים בפרישֹה של הבוגרים בזירות הקרבות השונות.

60

57

http://www.hanein.info/vb/
http://alplatformmedia.com/vb/
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http://www.hanein.info/vb/
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הכשרת פעילים של המדינה האסלאמית במחוז נינווה

 גולש בפורום הג'האדי "חנין" העלה לדיון את נושא חשיבות התמיכה העממית במדינה האסלאמית.
הגולש התייחס בפרט להרס קברי הנביאים שביצעו אנשי הארגון ,דוגמת קבר יונה ,בתור פעולה אשר
עוררה ניכור בקרב האוכלוסייה העממית כלפי המדינה האסלאמית והמליץ להחיל את חוקי הדת
באופן הדרגתי על מנת שהאוכלוסיי ה תוכל להתרגל לשינוי .עם זאת ,גולשים רבים אחרים טענו כי
הצדק עם המדינה האסלאמית וכי אין מנוס מהשמדת הקברים "הפוליתאיסטיים".

61

יש לציין

שהצורך להסביר את הרס הקברים הוביל את אחד ממוסדות התקשורת הכפופים למדינה
האסלאמית" ,אל-בתאר" ( ,) Al-Battarלפרסם עלון המכיל ציטטות מהחדית' ואזכורים לאירועים
בהיסטוריה המוסלמית אשר מהווים הצדקה להרס קברים.

62

ארגון "אנצאר אל-אסלאם"
 ארגון "אנצאר אל-אסלאם" ( )Ansar al-Islamפרסם נטילת אחריות על השמדת שיירת כלי רכב של
הצבא העיראקי ב 12 -ביולי  .1182בכרוז נמסר כי הפעולה בוצעה מדרום לתכרית באמצעות הפעלה
של מספר רב של מטעני נפץ מבלי שיוזכר מספר הנפגעים באירוע.

63
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http://www.hanein.info/vb/
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ארגון "צבא הנקשבנדיה"
 צלאח אל-דין אל-איובי ( ,)Salah al-Din al-Ayyubiהדובר הרשמי של "צבא אנשי המסדר
הנקשבנדי" ( ,)Army of the Men of the Naqshbandi Orderפרסם כרוז בו הכחיש כל מעורבות של
ארגונו בגירוש של אוכלוסיות שונות בעיראק ,ברמיזה אל גירוש הנוצרים ממוסול .במסגרת הכרוז
הציג אל-איובי את הצבא הנקשבנדי בתור גוף פלורליסטי אשר מקבל את כל בני העם העיראקי ללא
אפליה על רקע השתייכות דתית.

64

אל-שאם
במסגרת השבעתו לכהונה שלישית של שבע שנים ,נשא נשיא סוריה ,בשאר אל-אסד נאום בו מתח
ביקורת על המדינות אשר סייעו לטרור ואיום כי הן עוד תשלמנה מחיר כבד .כמו כן ,הציג אל-אסד את
תכניתו לעתיד הקרוב :מלחמה ללא פשרות בטרור מחד לצד הענקת חנינה מקומית לכל מי שיחזור בו
ממעשיו.

65

בתוך כך ,ממשיכים א זורים מסוימים בסוריה לעבור ידיים בין המדינה האסלאמית למשטר .כך למשל,
השתלטה המדינה האסלאמית על שדה הגז אל-שאער שבמחוז חומס ב 0.-ביולי (לאחר שהרגה 4.1
חיילים ואנשי צוות במקום) 66,רק כדי לאבדו שוב לידי הצבא הסורי כעשרה ימים לאחר מכן 67.ב4.-
ביולי איבדה המדינה האסלאמית את השליטה על אתר של צבא המשטר במחוז אל-חסכה בצפון-מזרח
סוריה ,זאת לאחר שהשתלטה יום קודם לכן על אתר צבאי במחוז אל-רקה השייך לדיוויזיה  0.והרגה
עשרות מחייליו.

68
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http://www.hanein.info/vb/
http://www.bbc.co.uk/arabic/multimedia/2014/07/140717_syria_assad_oath.shtml
66
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/07/140719_syria_gas_field.shtml
67
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/07/140727_syria_crisis_gasfield.shtml
68
http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=85301
http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/07/26/isis-riqa
65
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עם זאת ,למרות חילופי השליטה המתקיימים תדיר ,על-פי הערכות של המצפה הסורי לזכויות אדם
 )The Syrian Observatory for Human Rights( SOHRהמדינה האסלאמית שולטת כיום על
למעלה מ 11%-משטח סוריה.

69

חודש יולי באזור נחתם עם התמקמותם של כוחות "המדינה האסלאמית" בקרבת הגבול הלבנוני 70,דבר
שעורר לא רק את חששם של התושבים הנוצרים במדינה 71,אלא גרר גם התבטאויות מצד ראש המפלגה
הסוציאליסטית הפרוגרסיבית בלבנון ,וליד ג'ונבלאט ( ,)Walid Jumblattוסגן מזכ"ל ארגון חזבאללה,
נעים קאסם ,אשר טען כי ארגונו הצליח לסכל הקמה של אמירות אסלאמית על ידי "המדינה
האסלאמית" בלבנון.

72

סוריה
חזית אל-נצרה
 מוסד התקשורת הג'האדי "אל-מנארה אל-ביצ'אא'" ( ,)Al-Manarah Al-Baydaהפועל מטעם חזית
אל-נצרה בסוריה ,פרסם במהלך המחצית השנייה של חודש יולי  1182כמה פרסומים ובהם:
 oסרטון בשם "הפלישה על ג'בל אל-ארבעין באידליב" .הסרטון מתעד פיגוע התאבדות ,שביצע
המחבל מוניר מחמד אבו-צאלחה ( ,)Moner Muhammad Abu-Salhaהמכונה "אבו-הרירה אל-
אמריּכי" ( )Abu Hurayra al-Amrikiבאמצעות משאית תופת במאי .1182
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http://www.alwasat.com.kw/news/templates/wassat-maroon.aspx?articleid=73426&zoneid=2
http://www.elaph.com/Web/News/2014/7/927823.html?entry=arab
71
http://goo.gl/mZe4Nm.
72
http://goo.gl/5MjTgd.
73
https://twitter.com/JabhtAnNusrah/status/492759015890632705/photo/1
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באנר הסרטון

 oכרוז שכותרתו "הרתעת המושחתים" .בכרוז נכתב כי מאז תחילת הג'האד בסוריה ,המקומיים
סייעו למג'אהדין ותרמו את כספם ונפשותיהם למען המאבק בכופרים העלאווים וקיום דבריו של
אללה .אולם כעת ישנם גורמים מושחתים המנסים לנצל את הוואקום הביטחוני השורר באזורים
המשוחררים על-מנת לצבור כוח .גורמים אלו (נראה כי נרמז למדינה האסלאמית) מציבים
מחסומים ביטחוניים ומנסים להשתלט על המקומיים .חזית אל-נצרה לא תסכים לכך ותילחם על-
מנת להשיג שלטון צודק ואסלאמי.

74

 סוכנות הידיעות הג'האדית המם ( ,)Hemmהעוקבת אחר המתחולל בסוריה ובייחוד אחר חברי ארגון
חזית אל-נצרה ,פרסמה במהלך המחצית השנייה של חודש יולי כמה פרסומים ובהם:
 סרטון ווידאו (מס'  ) 19המתעד בניית מקלטים להגנת אזרחים בשל ההתקפה המתמשכת על תלביסה
שבסביבות חומס בסוריה.

75

 סרטון ווידאו (מס'  )91המתעד את מוסד אנצאר אל-תוחיד להשכלה של מדעי השריעה השונים במערב
אזור דרעא.

76

74

http://shabakataljahad.com/vb/
https://twitter.com/Hemm_Agency/
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"המדינה האסלאמית"
"המדינה האסלאמית"  -מחוז חלב
 המדינה האסלאמית במחוז חלב ( )Aleppoהודיעה על כיבוש הכפרים אל-אחמדיה ()Al-Ahmediyya
ואל-כמאליה ( )Al-Kamaliyyaשבמחוז.

77

 המדינה האסלאמית במחוז חלב ( )Aleppoפרסמה צילומים מהעיר מנבג' ( )Manbijאשר מתעדים
לטענתה עשרות אנשים הצובאים מדי יום על משרד הרישום במטרה להצטרף לארגון.

78

רישום של פעילים חדשים למדינה האסלאמית בעיר מנבג'

"המדינה האסלאמית" -מחוז חומס
 ארגון "המדינה האסלאמית" במחוז חומס הודיע על השתלטותו על שדה הגז אל-שאער ועל שמונה
מחסומים בשליטת המשטר הסורי .על פי נטילת האחריות נהרגו במתקפות למעלה משלוש מאות
חיילים סוריים ואמל"ח רב נלקח בתור שלל ,כולל  85טנקים ,שלושה רכבי  21 ,BMPרקטות גראד
ועוד.
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http://alplatformmedia.com/vb/
http://www.hanein.info/vb/
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"המדינה האסלאמית" -מחוז אל-ברכה
 המדינה האסלאמית במחוז אל-ברכה פרסמה צילומים של השלל שנלקח לאחר המתקפה על בסיס של
רגימנט  818של צבא סוריה הממוקם בקרבת אל-חסכה .בסיס זה שימש בתור בסיס חימוש ואחסון
והכיל כמויות עצומות של נשק ותחמושת אשר יחזקו את המדינה האסלאמית בצפון סוריה .בין
השאר כלל השלל :תותחי  891מ"מ  ,M-46טנקים ,כלי רכב צבאיים ותחמושת רבה.

80

נשק ותחמושת שהמדינה האסלאמית לקחה כשלל מבסיס רגימנט  040של צבא סוריה

"המדינה האסלאמית" -מחוז דמשק
 המדינה האסלאמית במחוז דמשק פרסמה נטילת אחריות על ירי של שתי רקטות גראד אל עבר
מעוזים של ארגון חזבאללה בכפר אל-בזאליה שבצפון לבנון.

81

"המדינה האסלאמית" -מחוז אל-רקה
 ארגון המדינה האסלאמית במחוז אל-רקה שבצפון סוריה ביצע רגימה למוות בעיר טבקה של אישה
מקומית בת  91אשר הואשמה בניאוף .על-פי הדיווחים גזר הדין בוצע לאחר שהאישה הואשמה
בניאוף בבית הדין השרעי שמפעילה "המדינה האסלאמית".

http://www.hanein.info/vb/
http://www.hanein.info/vb/
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81

"המדינה האסלאמית" -מחוז אל-ח'יר (דיר אל-זור לשעבר)
 ארגון המדינה האסלאמית במחוז אל-ח'יר שיגר מסר ללוחמי הפלגים הסוריים האחרים ,אשר נלחמו
בפעיליו בעיר אל-מיאדין במחוז אל-ח'יר ,כי ביכולתם לכפר על מעשיהם תוך מספר ימים .כמו כן,
קרא הארגון לשבטים הסוניים להתגודד סביב המדינה האסלאמית ותוכניתה לחידוש וליישום החוק
האסלאמי.

82

ארגונים אחרים
 ג'יש אל-אסלאם ( )Jaysh al-Islamוצקור אל-שאם ( )Suqoor al-Shamפרסמו הודעה על הצטרפותם
לחזית האסלאמית .בסרטון שפרסמה החזית הסביר דובר כי הצעד ננקט על מנת להימנע מפילוג תוך
קריאה לשאר הפלגים בסוריה ליצור חזית אחידה ולהקים מטה כללי.

83

" לואא' פג'ר אל-אסלאם" ( ,)Liwa Fajr al-Islamמיליציה חמושה קטנה הפעילה במחוז חומס
שבמערב סוריה ,פרסם סרטון בו התנער מהמועצות הצבאיות החילוניות במדינה והכריז על שבועת
אמונים למנהיג המדינה האסלאמית ,אבו-בכר אל-בע'דאדי.

84

 ב 15-ביולי  1182התפרסמה קלטת ווידאו ובה הכריזו ארבעה נציגים של ארבעת ארגוני ג'האד סוריים
על איחוד והקמת ארגון גג ג'האדי חדש בשם חזית אנצאר אל-דין ( .)Ansar al-Dinהארגון החדש
כולל את ארבעת הארגונים הבאים :תנועת שאם אל-אסלאם ,צבא המהגרים והתומכים (ג'יש אל-
מהאג'רין ואל-אנצאר) ,תנועת פג'ר אל-שאם אל-אסלאמיה והפלוגה הירוקה .בתגובה להקמת איחוד
מתחו פעילי ארגון "המדינה האסלאמית" ביקורת נגד הקמת הארגון החדש .אחד הפעילים ביוטיוב
כתב ,לדוגמא" ,מה מנע ממכם להישבע אמונים למדינה האסלאמית ולסייע לח'ליפות .מה הגיון הזה
שלכם ,כיצד אתם חושבים ועל סמך איזה לוגיקה אתם מחליטים [."]...
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קטע מסרטון הווידאו ובו ההכרזה על הקמת חזית אנצאר אל-דין

רצועת עזה-סיני
מבצע צוק איתן
 במהלך מבצע "צוק איתן" התפרסמו מעת לעת תגובות בקרב ארגוני הטרור המזוהים עם הג'האד
הגלובאלי על הנעשה בעזה .תגובות אילו התאפיינו בעיקר בהבעת סולידאריות והזדהות עם תושבי
עזה ובקריאות לפעול נגד מדינת ישראל והיהודים .בין התגובות עלו הקולות הבאים:
 oהשיח' אבו מחמד אל-מקדסי ,בכיר הזרם הסלפי הג'האדי בירדן ,הביע סולידאריות עם
הפלסטינים ברצועת עזה ומתח ביקורת קשה נגד משטרי ערב על שיתוף פעולה עם אויבי
האסלאם .לדבריו ,במקום לפעול להצלת הפלסטינים הם קוראים לנורמליזציה על היהודים
וחותמים על הסכמיים מקוממים סודיים וגלויים .אל-מקדסי האשים גם את התנועות
האסלאמיות כמ י ששבויות באג'נדה פנימית שלהן תוך כדי זניחת זירת הג'האד .לבסוף הדגיש כי
למרות שהשעה הינה קשה עבור תושבי עזה הרי שבהמשך הדרך ועם הזמן יופיעו ניצחונות לטובת
הפלסטינים ופני הדברים ישתנו לטובה.

86

http://justpaste.it/gekb
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86

באנר ההודעה של אל-מקדסי

 oחזית התקשורת האסלאמית העולמית ( ,)Global Islamic Media Frontמוסד תקשורת
המפרסם פרסומים הקשורים בארגון אל-קאעדה ,פרסמה הודעת תמיכה בפלסטינים ברצועת עזה
לאור המלחמה המתנהלת בעזה .בכרוז מביעה החזית צער על מותם של רבים מתושבי עזה,
ומדגישה כי לבבות כל המוסלמים נמצאים עם התושבים ,והם היו באים לסייע אלמלא מנעו זאת
מהם המשטרים העריצים .החזית קוראת לתושבי עזה לא לוותר ולא לתת לאף אחד לדבר בשמם,
ובפרט לא להשאיר את גורלם בידי הרשות הפלסטינית ,ישראל או ארה"ב .בנוסף ,החזית
מתבטאת נגד חמאס ומדגישה כי מדובר בארגון כופר שאין לסמוך עליו .יש להמשיך לירות על
ישראל ולשתק אותה.

87

 oמוסד התקשורת הג'האדי אל-מלאחם ( ,)Al-Malahimהפועל מטעם ארגון אל-קאעדה בחצי האי
ערב  ,פרסם גילוי דעת בשם "התוקפנות נגד עזה" מטעם השיח' חארת' בן ע'אזי אל-נט'ארי ,חבר
בכיר בארגון .גם כאן הובעה סולידאריות עם תושבי רצועת עזה וקריאה למוסלמים סייע להם
במלחמה.

88

 oארגון אנצאר אל-שריעה בלוב ( )Ansar Al-Shari'a in Libyaפרסם כרוז המתייחס ל"תוקפנות
היהודית נגד עזה הפצועה" .בכרוז ,שפורסם בחשבון הטוויטר של הבלוג "אפריקיה" (,)Ifrikya
הביע ארגון אנצאר אל-שריעה תמיכה בתושבי עזה ,ומציין כי הסבל שעוברים תושבי הרצועה

http://shabakataljahad.com/vb/
http://al-fidaa.com/vb/
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דומה לסבל שעוברים המוסלמים בכל רחבי העולם תחת המשטרים הערביים הכופרים ,בעלי
בריתם של היהודים.

89

 oארגון ג'יש אל-אנצאר ( ,)Jaysh al-Ansarארגון סלפי ג'האדי בסוריה ,פרסם באמצעות מוסד
התקשורת שלו אל-פוארס ( ,)Al-Fawarisנאום מאת השיח' אבו אל-חארת' אל-מקדסי (Abu al-
 ,)Harith al-Maqdisiחבר הארגון בשם "סיוע לעזה" .אל-מקדסי הביע הסרטון הזדהות
וסולידאריות עם תושבי רצועת עזה.

90

קטע מסרטון הווידאו

 oארגון "אנצאר בית אל-מקדס" ,הפעיל בחצי האי סיני ,פרסם כרוז שכותרתו "נטילת אחריות על
ירי על העיר אילת כתמיכה ב אחינו בעזה" .בכרוז נכתב כי לוחמי הארגון ירו שלוש רקטות גראד על
אילת ב 82 -ביולי  1182כתמיכה באחים שבעזה ונגד התוקפנות הישראלית .בנוסף ,הזהיר הארגון
את תושבי מצרים שלא להשלים אלא להיאבק עם המשטר המצרי הקיים ,אשר משתף פעולה עם
ישראל

91

מאוחר יותר פרסם הארגון סרטון וידאו ,המתעד את התקיפה על אילת 92.בסרטון נוסף

נטל הארגון אחריות על ירי של שלושה טילי  810מ"מ לעבר ההתנחלות בני נצרים וירי ארבע
רקטות גראד לעבר הבסיס קציעות.

93
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https://twitter.com/ifrikya2/status/490294054828400640/photo/1
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באנר סרטון המתעד שיגור הרקטות לעבר בני נצרים וקציעות ,כותר הסרטון" :סליחה ..עזה"

 oארגון "מועצת השורא של המג'אהדין בקצוות ירושלים" ( Mujahideen Shura Council in the
 ) Environs of Jerusalemפרסם סרטון בעניין המבצע בעזה בו הוצגו הפעולות הישראליות בתור
פשעים נגד האנושות המבוצעים כנגד אוכלוסייה אזרחית .בסרטון הופיע אחד מפעילי הארגון
והסביר  -כשפניו מטושטשות  -כי פעילי הארגון לא נטשו את תושבי עזה וכי הם עושים כמיטב
יכולתם לפעול כנגד האויב באמצע ות ניסיון להפיל כלי טיס ישראלים באמצעות רקטות .בסוף
הסרטון הוצג שיגור של שתי רקטות קטיושה לעבר ישראל.

94

באנר הסרטון

 oארגון ג'יש אל-אמה ( ) Jaish al-Ummahהפועל ברצועת עזה פרסם נטילת אחריות על מספר
שיגורי רקטות לעבר ישראל :ירי פצמ"רים לעבר שטחי כינוס של הצבא הישראלי מזרחית
לג'באליה 95,ירי של שתי רקטות  810לעבר המועצה האזורית אשכול 96ולעבר עמדת תצפית ממזרח
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לבית חאנון 97וירי של שתי רקטות לעבר היישוב מגדל 98.כמו כן ,באמצעות מוסד התקשורת "אל-
ראיה" ,פרסם הארגון סרטון המתעד את תהליך ייצור הרקטות ושיגורן.

99

 oהארגון "תומכי המדינה האסלאמית בירושלים" פרסמו כרוז שכותרתו "פעולות איכותיות של
אריות ייחוד האל בגדה המערבית " .בכרוז מפורטות פעולות שביצעו אנשי הארגון בגדה ,מתוך
תמיכה לפלסטינים המדוכאים :לראשונה ,ירי רקטה מתוצרת עצמית שנפלה על ההתנחלות הר
חברון ב ;19.10.1182-ירי ע ל מחסום של הצבא הציוני בדרך המנהרות שבין חברון לירושלים ב9 -
ביולי  ; 1182ירי על המחסום המקשר ,המשותף לציונים ולבעלי בריתם (נראה כי הכוונה לרשות
הפלסטינית) ,ב -ב 9 -ביולי  . 1182בנוסף מצוין בכרוז כי המקור היחיד לפרסומיו הרשמיים של
הארגון הוא הפורום אל-מנבר אל-אעלאמי אל-ג'האדי.

100

 oגדודי עז אלדין אל-קסאם ( ,)Izz a-Din Al-Qassam Brigadesהזרוע הצבאית של תנועת חמאס,
הודיעו על חטיפת החייל הישראלי אורון שאול במהלך מבצע "צוק איתן" המתנהל ברצועת עזה.
יש לציין כי ההודעה ,שבה מצוינים שם החייל ,תמונתו והמספר האישי שלו פורסמה ב-
 , 11.10.1182כיממה לפני ההודעה הרשמית של צה"ל על חטיפת החייל .מאוחר יותר הודיע צה"ל
כי החייל נהרג.

101

במקביל למבצע צוק איתן המשיכו ארגוני הג'האד לפעול נגד כוחות הביטחון המצריים .ב01.1..4102-
נהרגו  .פעילים של ארגון אנצאר בית אל-מקדס הפעיל בחצי האי סיני .הפעילים נהרגו על-ידי כוחות
הביטחון המצריים ,לאחר שנחשדו במעורבות בתכנון פיגועים מורכבים בצפון סיני.

102

ב44.1..4102-

דווח בחשבון טוויטר המקושר לארגון אנצאר בית אל-מקדס כי הארגון נטל אחריות לרצח של  44חיילי
משמר הגבול המצרי באל-פרפרה.

103

ב 41.1..4102-נורו למוות שני קציני משטרה מצרים בשיח' זויד

שבצפון סיני על-ידי חמושים בלתי מזוהים.

104
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ארגון "אנצאר בית אל-מקדס"
 הארגון "אנצאר בית אל-מקדס" הפעיל בחצי האי סיני פרסם כמה פרסומים נוספים במהלך המחצית
השנייה שלחודש יולי  1182ובהם:
 oמנשר שחולק לתושבי סיני בו הוסברה פעילותו של הארגון .בין מטרות הג'האד ,מנה הארגון את
השאיפה להקמת מדינה אסלאמית הפועלת על פי חוקי השריעה ,הדיפת המתקפות מצד היהודים
והנוצרים ושחרור האסירים המוסלמים .בסוף הכרוז קראו אנשי הארגון לתושבי סיני לעמוד
לצידם ולתמוך בהם עד שיאכפו חוקי האל ותתקיים תפילה באל-אקצא.

105

 oנאום לרגל עיד אל-פטר מאת "השייח' המג'אהד אבו-אסאמה אל-מצרי (Abu Usamah al-
 .")Misriבמסגרת נאומו הביע אל-מצרי הזדהות עם תושבי עזה ושלח מספר מסרים :מסר של
חיזוק לאמיר ארגון אנצאר בית אל-מקדס ואנשיו ,מסר של נחמה לתושבים בסיני אשר איבדו
את קרוביהם ומסר של דרבון לכלל המג'האדין להמשיך במלחמה כנגד האויב.

106

 oהודעת גינוי בה הואשמה ישראל בחיסול של שלושה מפעילי הארגון באמצעות מתקפת כטב"ם.
הכרוז כלל הפניית מסרים ואיומים כלפי היהודים וכלפי משטרו של עבד אל-פתאח אל-סיסי
( )Abdel Fattah al-Sisiבמצרים.

107

 oכרוז שכותרתו "הפצצת מזל"טים ישראלים נגד לוחמינו בסיני" .בכרוז נכתב כי ב 11-ביולי 1182
תקפו מזל"טים ישראלים בסיני והרגו קבוצת לוחמים של אנצאר בית אל-מקדס ,לאחר שאלו
שיגרו רקטות אל עבר ישראל כתמיכה בעזה .המג'אהדין שנהרגו הם ח'אלד סלימאן אל-מניעי
( ,)Khalid Suliman Al-Mani'iרצ'ואן סלימאן אלח'ראפין (Radwan Sulayman Al-
 ,)Kharafinוחלמי עודה אל-בעירה ( .)Helmi Odeh Al-Ba'iraאנצאר בית אל-מקדס אימו כי
יפגעו ביהודים וינקמו את דם המג'אהדין ,ומפנים אצבע מאשימה גם לצבאו של סיסי.

108

 oנטילת אחריות להתנקשות בחייהם של תת-אלוף פתחי צאלח עמארה (,)Fathi Saleh Omara
האחראי על אבטחת שיח' זויד בכוחות המזוינים המצריים ,ותת-אלוף מחמד סלמי עבד-רבה
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אלסוארכה ( ,)Mohammad Selmi Abd Raba Al-Sawarkehמפקד הכוח האחראי על אבטחת
הגבולות.

109

 oהודעה כי המקורות היחידים בהם מתפרסמות הודעות רשמיות של הארגון הינם :חשבון
הטוויטר הרשמי ( ,)https://twitter.com/Ansar_B_Almqdsוהפורומים שמוח' אל-אסלאם
ואל-פדאא' .הודגש כי לאנצאר בית אל-מקדס אין חשבון רשמי ברשתות החברתיות.

110

אפריקה
אזור המגרב
הידרדרות המצב הביטחוני בלוב כבר אינה מוגבלת לסביבות העיר בנגאזי ולמזרח המדינה .קרבות בין
המיליציות החמושות הביאו להשבתת שדה התעופה בטריפולי ול 1.-הרוגים.

111

כמו כן ,הוביל המצב

הביטחוני הקשה את ארה"ב ומדינות נוספות לפנות את נציגיהן מהשגריריות בבירה טריפולי.

112

הזירה הלובית הפכה למוקד מאבק לא רק עבור הגורמים הפנימיים במדינה אלא גם עבור שחקנים
חיצוניים .לאחר הצהרתו של מנהיג אל-קאעדה במגרב האסלאמי ( ,(AQIMעבד אל-מאלכ דרוכדל
( ,) Abdelmalek Droukdel'sכי הוא דוחה את הח'ליפות האסלאמית עליה הכריז אבו-בכר אל-
בע'דאדי ,ניכרים ניסיונות של המדינה האסלאמית לחזר אחר ארגון אנצאר אל-שריעה בלוב בתקווה כי
זה יישבע אמונים לח'ליפות ויהווה פתח לדריסת רגל של המדינה האסלאמית בצפון-אפריקה.

113

בתוך כך ,פתחה תוניסיה בגל מעצרים של עשרות חשודים בטרור לאחר מותם של  01חיילים באיזור
ג'בל שאמבי ( ) Jebel Chaambiשבקרבת הגבול עם אלג'יריה .בין העצורים מנהיג אנצאר אלשריעה
( )Ansar al-Shariaבעיר מהדיה שבמזרח המדינה.

114

צעד זה לווה גם בסגירה של  21מסגדים ברחבי
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המדינה אשר לטענת הרשויות הופעלו על-ידי אמאמים אשר עודדו קיצוניות דתית 115.במסגרת המאבק
בטרור נידונו גם שיתופי פעולה צבאיים בין מאלי ומרוקו

116

ואלג'יריה ותוניסיה.

117

לוב
ארגון אנצאר אל-שריעה בלוב
 מוסד התקשורת אל-ראיה ( ,)Al-Rayaהמשויך לאנצאר אל-שריעה ( )Ansar al-Shariaבלוב ,פרסם
נאום מוקלט של אבו-עבדאללה אל-ליבי ( ,)Abu Abdullah al-Libiפעיל לא מוכר בארגון .במסגרת
הנאום המוקלט העביר אל-ליבי מספר מסרים :מסר של עידוד וחיזוק למג'האדין ,אזהרה לתושבים
בלוב פן יאמינו שהדמוקרטי ה מסוגלת להוביל לביטחון ויציבות ואיום כלפי אויבי הדת ו"משרתיהם
של היהודים והנוצרים".

118

 ארגון אנצאר אל-שריעה ( ) Ansar al-Shariaבלוב פרסם צילומים ממתקפות כנגד מעוזי הגנרל ח'ליפה
חפתר ( .)Khalifah Haftarבמהלך מבצע שזכה לכותרת הקוראנית "היכנסו עליהם בשער" השתלטו
הפעילים על שישה בסיסי קומנדו של הצבא הלובי.
שנפלו חלל בפעולה,

120

נשק רב שנלקח בתור שלל,

119

121

לאחר המבצע פורסמו תמונות של שהידים
ונאום קצר של מנהיג הארגון ,מחמד זהאוי

( ,) Muhammad Zahawiבו קרא לתומכים בחפתר לנטוש אותו תוך שהוא מכנה את חפתר "סוכן
מתועב".

122
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מצרים
ארגון אג'נאד מצר
 מוסד התקשורת הג'האדי אל-מיעאד ( ,)Al-Mi‘adהפועל מטעם ג'יש מחמד פי בלאד אל-שאם ( Jaysh
( )Muhammad fi Bilad al-Shamצבא מחמד בארץ אל-שאם) ,הפיק סרטון ווידאו המתעד פיגוע
שביצעו חברי ארגון אג'נאד מצר ( )Ajnad Misrנגד ארמון הנשיאות בקהיר.

123

ניגריה
בוקו חראם
פעילי ארגון בוקו חראם הניגרי תקפו את בית מגוריו של ראש ממשלת קמרון בעיר קולופאתה ,חטפו את
אשתו והרגו לפחות שלושה איש .בהתקפה נוספת של הפעילים נחטף גם סיני בוכאר (,)Sini Bukar
איש דת מקומי וראש עירייה .לפי הערכות שונות תקיפות אילו נובעות בשל השתתפותה של קמרון לצד
ניגריה במלחמה נגד פעילי בוקו חראם .להערכת מדינאים בניגריה שואף ארגון בוקו חראם להקים בסיס
אחורי בקמרון במסגרת מאמציו להקים מדינה אסלאמית.

124

סומאליה
ארגון אל-שבאב אל-מג'אהדין ( ,)Al-Shabaab Al-Mujahideenהארגון הג'האדי הבולט בסומאליה,
ממשיך להתמקד בפיגועי איכות סמליים שמאותתים על יכולותיו והמשך הישרדותו למרות הקשיים
אליהם נקלע.

https://www.youtube.com/watch?v=voE52wSiRaQ&list=UUShtvhQX_B4PzbN2IWFOZ2g
http://www.alarab.co.uk/?id=29024
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123
124

ב 01.1..4102-נטל ארגון אל -שבאב אחריות לפיגוע שבוצע בקניה ,בו חמוש ירה למוות על אוטובוס וגרם
למותם של שבעה בני אדם ,שניים מתוכם מאבטחים והשאר אזרחים .החמושים פתחו באש גם על
מכונית משטרה שעברה באזור.

125

ב 41.1..4102-הרגו אנשי אל-שבאב את הזמרת והפוליטיקאית הסומאלית המפורסמת סעדו עלי ורסמה
( ,)Saado Ali Warsameשהייתה חברה בפרלמנט הסומאלי .ורסמה והנהג שהסיע אותה נהרגו כאשר
אנשי אל-שבאב פתחו באש כבדה על מכוניתה בבירה מוגדישו .ארגון אל-שבאב נטל אחריות על הפיגוע,
לאחר שאיים מוקדם יותר השנה להרוג את כל חברי הפרלמנט בזה אחר זה.

126

הקווקז
 מוסד התקשורת קווקז סנטר ( )Kavkaz Centerפרסם סרטון ווידאו ובו שבועת אמונים לאמיר
החדש של אמירות קווקז האסלאמית ,עלי אבו מחמד אל-דאע'סתאני (Ali Abu Muhammad al-
.)Daghistani

127

 בתאריך  19.10.1182פורסם סרטון על-ידי פעילי אמירות קווקז במחוז נוחצ'יצ'ו .בסרטון ,דובר בשם
האמירות הביע צער עמוק לגבי מלחמת האחים המתרחשת בלבאנט .הסרטון פורסם במטרה להנחות
את הלוחמים של אמירות קווקז להתגייס תחת הנהגה אחת בלבאנט ולא תחת כמה הנהגות הנלחמות
אלו באלו .בנוסף קרא לפעילי הג'האד בלבאנט להתאחד נגד האויב שנקבע ע"י הדת ולא ע"י הרצונות
של המנהיגים של הארגונים.

128

 מוסד התקשורת של מחוז דאגיסטאן בקווקז ציין שבע שנים לייסוד האמירות האסלאמית של
הקווקז מאז ה 0-באוקטובר  .1110במסגרת יום השנה לייסוד האמירות צוינו שמות המחוזות עליהם
חולשת האמירות ושמותיהם של מפקדים בכירים בעבר ובהווה.

129

125
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מפת האמירות האסלאמית בקווקז

תת היבשת ההודית
 מוסד התקשורת הג'האדי אל-עצאבה ( ,)Al-Isabahהפועל מטעם ארגון "אנצאר אל-תוחיד הנד"
(תומכי ייחוד האל בהודו) ( )Ansar al-Tawhid Hindפרסם סרטון ווידאו בשם "האריות של הודו",
המשבח את פעיליו.
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המערב
 השיח' אנג'ם חודרי ( ,)Anjem Choudaryמטיף אסלאמיסטי רדיקלי באנגליה ,ממשיך לפרסם
תכתובות שנויות במחלוקת מעל חשבון הטוויטר שלו .במהלך המחצית השנייה של חודש יולי 1182
עסק חודרי בנושאים שונים כמו במלחמה בעזה תוך כדי גידוף המשטר הישראלי ,הצורך להחיל
שריעה אסלאמית באירופה ,בארה"ב ובהודו ,על דיכוי מוסלמים בכמה אזורים בעולם כמו בהודו ועוד
נושאים.
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https://twitter.com/alIsabahmedia/status/491208290743762945
https://twitter.com/anjemchoudary/
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קטע מדבריו שכתב חודרי בחשבון הטוויטר שלו

https://twitter.com/anjemchoudary/status/492883572412649474
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