עדכן פורומים ג'האדים
מחצית ראשונה של חודש יולי 4102
עיקרים
 השיח' אבראהים אבו בכר אל-בע'דאדי ,מנהיג ארגון "המדינה האסלאמית" ,מכריז על כינון ח'ליפות
אסלאמית תחת מנהיגותו וקורא למקד מאמצים בלחימה נגד השיעים ולהמשיך בהסתערות לעבר מעוזיהם של
השיעים בבגדאד ובדרום עיראק .הכרזתו על כינון ח'ליפות בראשותו עוררה תגובות חצויות בקרב פעילי ג'האד.
מהעבר האחד נשבעו אמונים פעילי ג'האד רבים ,דוגמת ארגון "ג'מאעת אל-תוחיד ואל-ג'האד במערב
אפריקה" ,לאל-בע'דאדי ולח'ליפות האסלאמית .אולם מהעבר השני מתחו ביקורת פעילי ג'האד רבים בכירים
וזוטרים ,דוגמת השיח' אבו מחמד אל-מקדסי (בכיר הזרם הסלפי הגה'אדי בירדן) ,על ההכרזה בטענה שהיא
לא חוקית וכי הח'ליפות האסלאמית איננה זוכה לקונצנזוס נרחב באומה המוסלמית .על רקע התפתחות זו,
חידשו כמה ארגוני ג'האד ובהם ארגון אל-קאעדה במגרב האסלאמי ( )AQIMאת שבועתם לשיח' איימן אל-
ט'ואהירי ,מנהיג ארגון אל-קאעדה.
 ארגון "המדינה האסלאמית" משיק כתב עת חדש בשם "דאבק" ( )Dabiqלרגל כינון הח'ליפות האסלאמית.
כתב העת מכיל מסרים אפוקליפטיים המבשרים על התקרבות אחרית הימים ועל ניצחונם של המוסלמים
בשדה הקרב נגד כוחות הכופרים.
 אמיר חזית אל-נצרה בקלמון מאיים לנקום באנשי חזבאללה הלבנוני בכפרים שיעיים .בנוסף ,מבטיח האמיר
לשחרר אסירים מכלא רומיה שבלבנון ומיתר בתי הסוהר.

1

 מבצע "צוק איתן" ברצועת עזה מוביל פעילים סלפים ג'האדיים פלסטיניים ברצועה ליטול חלק בשיגור רקטות
לעבר יישובים אזרחיים בישראל .בנוסף ,פעילי ג'האד גלובאלי מביעים סולידריות עם מאבקם של הפלסטיניים
נגד ישראל.
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פרסומים חדשים
אידיאולוגיה
 מוסד התקשורת "אל-סחאב" פרסם במחצית הראשונה של חודש יולי  0222כמה פרסומים ובהם:
 oסרטון ווידאו בשם "בשורות" מאת השיח' אוסאמה בן-לאדן ,מנהיג ארגון אל-קאעדה לשעבר ,אשר
חוסל במאי  .0222בסרטון התייחס בן-לאדן לסוגיות שונות כמו לדעיכה במעמדה של ארה"ב כמעצמה
עולמית ,לחובת ההשתתפות במלחמת ג'האד נגד אויבי האסלאם ,למתן שבועת אמונים למולא עומר -
אמיר אמירות אפגניסטן האסלאמית ,לכדאיות פתיחת חזיתות קטנות בחצי האי ערב ,לשחרור
אסירים מוסלמים ,לשאלה האם מותרת פגיעה בחפים מפשע בעת פעולות התאבדות ועוד.
 oסרטון ווידאו בשם "אבו יחיא אל-ליבי ועטיית אללה :דיאלוג בין שני חכמי ההלכה השהידים סביב
המהפכות הערביות".

באנר הסרטון

 מוסד התקשורת "אל-מלאחם" ,המשמש שופר של ארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב ( ,)AQAPפרסם במחצית
הראשונה של יולי השנה כמה פרסומים ובהם:
 oקלטת שמע בשם "לאל יש אנשים" מאת השיח' חארת' בן ע'אזי אל-נט'ארי ,חבר בכיר בארגון.

1

 oסרטון ווידאו בשם "חמש ההוראות :הקבוצה" מאת השיח' חארת' בן ע'אזי אל-נט'ארי ,חבר בכיר
בארגון .בסרטון התייחס אל-נט'ארי למסורת מוסלמית אשר עסקה בחמש הוראות שציווה הנביא

https://alfidaa.info/vb/
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ובהן חובת הציות והשתתפות בג'האד .עיקר התייחסותו הייתה לחובת שמירת הלכידות והאחדות בין
המאמינים.

2

 oסרטון ווידאו בשם " ׇבּשֵׂר למאמינים בשורה משמחת [אם פגעה בהם צרה]" מאת השיח' חארת' בן
ע'אזי אל-נט'ארי .הסרטון הינו חלק שמיני במסגרת סדרת הפרסומים "דעוה  -עם הקוראן".

3

 oסרטון ווידאו בשם "אחריותה של מילה" מאת השיח' חארת' בן ע'אזי אל-נט'ארי והשיח' אבראהים בן
סלימאן אל-רביש ,חברים בכירים בארגון.

4

 מוסד התקשורת "אל-בצירה" ,המייצג את חזית אל-נצרה בסוריה ,פרסם סרטון ווידאו בשם "מעלותיו של
חודש רמדאן" מאת השיח' ד"ר סאמי אל-ערידי ,חבר מועצת השורה של הארגון.

5

ההכרזה על כינון ח'ליפות אסלאמית
ב 2-ביולי 0222 ,קיים השיח' אבראהים אבו בכר אל-בע'דאדי ,מנהיג ארגון המדינה האסלאמית ,דרשה לכבוד יום
השישי במסגד הגדול במוסול בעיראק ובו הכריז על כינונה של ח'ליפות אסלאמית תחת הנהגתו .הדרשה התפרסמה
בסרטון ווידאו שהפיק מוסד התקשורת "אל-פרקאן" ,הפועל מטעם הארגון .בפתח דבריו חלק שבחים על מעלותיו
של חודש רמדאן כצו על היותו חודש של אמונה וחשבון נפש .בהמשך דבריו ,שזר בדרשתו פסוקים קוראניים
המבטיחים ניצחון למג'אהדין וכי הגיעה העת לכונן ח'ליפות אסלאמית.
יש לציין כי בעת נאומו היה לבוש אל-בע'דאדי בגדים שחורים ,המסמלים באסלאם מצב מלחמה .לפני דרשתו,
נראה משפשף את שיניו בענף דק שקצהו מעוך הידוע בערבית כ"מסואכ" ,כפי שנהג לעשות המנהיג מחמד.

6
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אבו בכר אל-בע'דאדי בעת דרשתו במסגד הגדול במוסול



ב 22-ביוני 0222 ,נשא אל-בע'דאדי נאום לרגל חודש הרמדאן .הנאום עצמו פורסם בקלטת ווידאו דרך מוסד
התקשורת תחת הכותר "מסר למג'אהדין ולאומה האסלאמית בחודש רמדאן" .אל-בע'דאדי ציין בראשית
דבריו כי המאבק בין כוחות האמת לכוחות השקר עודנו נמשך .הוא הדגיש כי האל עומד לצדם של המג'האדין
במאבקם נגד השיעים והעלווים המג'אהדין המייצגים את כוחות הרשע .לאחר מכן ביקש לחזק את ידיהם של
תושבי סוריה וציין כי הם נאלצים להתמודד מול שורה של אויבים :העלווים ,היהודים ,הצלבנים ,שליטי
מדינות האסלאם ושודדי דרכים ,אך הדגיש כי לעזרתם נחלצים פעילי המדינה האסלאמית ,אשר פועלים ללא
הרף כדי להבטיח את ביטחונם ,שלומם ורכושם .בהמשך דבריו פנה לתושבי עיראק ושיבח אותם על שגילו
תושייה ותעוזה להילחם נגד השיעים" :זוהי ההזדמנות שלכם ,אל תאבדו אותה [ .]...המלחמה שלכם עם
השיעים היא מלחמה על האמונה [ ."]...לאחר מכן ,פנה לחברי המדינה האסלאמית הפועלים בעיראק וקרא
להם להיות ראש החץ בלחימה נגד השיעים" ,התקדמו בהמוניכם לבגדאד ולדרום [עיראק] כדי להבעיר את
השיעים במעוזיהם" .לבסוף פנה לארה"ב והדגיש כי המלחמה שהיא מנהלת בעיראק ובסוריה דרך סוכני משנה
לא תצלח וכי בקרוב תאלץ להתמודד ישירות עם המדינה האסלאמית.

7

באנר המסר למג'אהדין ולאומה המוסלמית

https://shamikh1.info/vb/
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תגובות להכרזה על כינון ח'ליפות אסלאמית -מחנה התומכים
ההכרזה על הקמת ח'ליפות אסלאמית כפי שבאה לידי ביטוי בנאום של דובר המדינה האסלאמית ,אבו-מחמד אל-
עדנאני ומנהיגה ,אבו בכר אל-בע'דאדי ,עוררה גל של תגובות אוהדות בקרב פעילים בכירים וזוטרים בזרם הסלפי
הג'האדי .ביטוי בולט לכך ניכר בגל שבועות אמונים לח'ליפות ולאל-בע'דאדי:
 מוסד תקשורת ג'האדי לא מוכר בשם "אבטאל אל-אסלאם" פרסם נאום מוקלט ובו מסר תמיכה במדינה
האסלאמית ושבועת אמונים מצד השיח' אבו יזיד עבד אל-קאהר ח'ראסאני ,חבר לשעבר בארגון טליבאן
פקיסטאן ,יחד עם פעילים נוספים לח'ליפה אל-בע'דאדי.

8

באנר שבועת האמונים של ח'רסאני לאל-בע'דאדי

 ארגון בשם "תחריכ אל-ח'לאפה" המסונף לטליבאן פקיסטן הכריז על שבועת אמונים למנהיג המדינה
האסלאמית ,אל-בע'דאדי .במסגרת הכרוז הודיע הארגון כי יישא את דגל המדינה האסלאמית בדרום אסיה
וח'ראסאן והביע תקווה כי הג'האד יתפשט אל תת-היבשת ההודית.

9

 שיח' אבו עבדאללה עת'מאן אל-עאצמי ,קאדי (שופט) של ארגון "אל-קאעדה במגרב האסלאמי" באזור אל-
וסט ,דיבר בשבח הקמת הח'ליפות האסלאמית.

10
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אבו עבדאללה עת'מאן אל-עאצמי



פלוגת פעילי ג'האד בשם "אל-הדא" מאזור המגרב בראשותו של כמאל אבו אל-יקט'ן ,נשבעה אמונים לאל-
בע'דאדי ולח'ליפות האסלאמית.

11

 השיח' חמאד בן מחמד אל-אמין אל-שנקיטי ,חבר בכיר ואחראי מועצת השורא בארגון "ג'מאעת אל-תוחיד
ואל-ג'האד במערב אפריקה" הפועל באזור צפון מאלי נשבע אמונים לארגון המדינה האסלאמית.

12

באנר הודעת התמיכה של חמאד בן מחמד אל-אמין אל-שנקיטי

 מוסד תקשורת ג'האדי לא מוכר בשם "אל-נצ'אל" פרסם סרטון ווידאו בשם "נוסעי האמת" ובו שבועת
אמונים של השיח' עבד אל-רחים מסלם דוסת אל-אפע'אני לאל-בע'דאדי .אל-אפע'אני (בן  ,)52חבר ארגון
טליבאן ,בילה ארבע שנים במחנה המעצר גואנטנמו לאחר שנעצר בשנת  0222באשמת קשרים עם אל-קאעדה
וטליבאן .כיום הוא שוהה בחבל וזריסטאן שבצפון פקיסטן .בהמשך סיפר אל-אפע'אני ,כי בעת שהותו
בגואנטנמו ,חזה את הקמת הח'ליפות בחלום בלילה .את נאומו סיים בקריאה למוסלמים ברחבי העולם לעשות

https://shamikh1.info/vb/showthread.php?t=225850
http://justpaste.it/nusraazawad

9

11
12

כמוהו ולהישבע אמונים לח'ליף תוך שהוא קורא להם להימנע מלהקשיב לחכמי דת אשר מייצגים את
המשטרים ומפרשים את הטקסטים הקדושים כאוות נפשם.

13

עבד אל-רחים מסלם דוסת אל-אפע'אני

 מוסד התקשורת "אל-נצ'אל" פרסם נאום מוקלט של עבד אל-רחים מסלם דוסת ,פעיל וכותב אפגני אשר נעצר
בשנת  0222באשמת קשרים עם אל-קאעדה וטליבאן ,נכלא בגואנטנמו ושוחרר בשנת  .0225במסגרת הנאום,
הכריז מסלם דוסת על שבועת אמונים  -שלו ושל שאר המג'האדין האפגנים  -לח'ליף המדינה האסלאמית ,אל-
בע'דאדי.

14

 ארגון בשם "ג'יש אל-צחאבה פי בלאד אל-שאם" הפועל בסוריה פרסם את כרוז מס'  2ובו שבועת אמונים
לח'ליף המדינה האסלאמית ,אל-בע'דאדי .במסגרת הכרוז ,הסביר אמיר הארגון ,אבו אל-בראא אל-שאמי ,כי
"ג'יש אל-צחאבה"  -אשר תומך במדינה האסלאמית זה מכבר ,פורק רשמית והפך לחלק מהח'ליפות.

15

 ארגון בשם "בריגאדת ג'נד אל-רחמן" הפועל במזרח דיר אל-זור פרסם כרוז בו הודיע על תמיכתו במדינה
האסלאמית .במסגרת הכרוז הבהיר הארגון כי עמד לצדו של הארגון מאז ומתמיד וכי מעולם לא פגע
בלוחמיו.

16
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https://twitter.com/AlnidhalOrg/status/487288800230801408
ֵֵֵhttp://www.hanein.info/vb/
15
ֵhttp://www.hanein.info/vb/
16
ֵֵֵֵֵhttp://www.hanein.info/vb/
14

11

 גדוד "אנצאר אל-שריעה" בחומס (עיר במערב סוריה) הודיע כי הוא נשבע אמונים לאל-בע'דאדי 17.ההודעה
נמסרה במקור בחשבון הטוויטר של הגדוד.

18

 מנהיג גדוד "אבו-מחג'ן אל-טאא'פי" ,ארגון לא מוכר הפועל בלוב ,הודיע כי הוא נענה לקריאתו של אל-
בע'דאדי ,והוא שולח אל הח'ליפות האסלאמית החדשה בסוריה ובעיראק  52מאנשיו ,ביניהם מהנדס נפט ,רופא
ומומחים לטקטיקה צבאית .כזכור ,עם הקמת הח'ליפות האסלאמית קרא אל-בע'דאדי למוסלמים ברחבי
העולם לשלוח אל הח'ליפות בעלי מקצועות שיכולים לסייע בהקמתה.


19

כותב בולט מאוד בפורום הג'האדי "אל-פדאא" בשם חסיין בן מחמוד פרסם גילוי דעת בגנות פעילי המדינה
האסלאמית .הכותב טוען לתוכנית קונספירטיבית שבמסגרתה פועלים פעילי המדינה האסלאמית בשירותה של
ארה"ב .לדבריו ,פעילי הארגון עושים מה שארה"ב לא יכלה לעשות בזמן שליטתה על עיראק ,דהיינו חלוקתה
של עיראק לאזורי השפעה שבהם תהיה לארה"ב דריסת רגל ,בייחוד באזורים של בארות הנפט .מלבד
ההאשמות הללו הדגיש הכותב כי החל'יפות האסלאמית של המדינה האסלאמית ושבועת האמונים לה בטלות
מכיוון שלא זכו לקונצנזוס נרחב בקרב המוסלמים.

20

 גולש בולט בפורום "אל-מנבר אל-אעלאמי אל-ג'האדי" פרסם מסמך שכותרתו "כל ההוכחות מן השריעה לכך
שיש להישבע אמונים לח'ליף ,אמיר המאמינים אבו-בכר אל-בע'דאדי (מנהיג המדינה האסלאמית בעיראק ואל-
שאם)" .במסמך מצוטטים מקורות רבים מן השריעה ,שלטענת הכותב ניתן לפרשם כתמיכה בשבועת אמונים
לאל-בע'דאדי.

21

 בסוריה נרשמו מספר הבעות תמיכה :דרום דמשק 22,אל-רקה 23וכן בשחיל ובערים נוספות במחוז דיר אל-זור.
ההכרזה על השבועות הגיעה מתושבים מוסלמים באופן כללי והן מחלק מהפלגים הלוחמים כגון "צבא
האסלאם"" ,צבא מא'תה האסלאמי" ו"בריגדת אל-אח'לאץ".

24
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 שבעה צעירים בהולנד הצטלמו עם דגל "המדינה האסלאמית" ושלחו את ברכותיהם לרגל ההכרזה על הקמת
הח'ליפות.

25

 קהל מתפללים במסגד בעיר בימה שבאינדונזיה צולמו כשהם נושאים את דגל "המדינה האסלאמית"
ומניפים את ידיהם בשבועת אמונים לאל-בע'דאדי.

26

 קבוצה של פעילים מהעיר מינדנאו שבפיליפינים פרסמה סרטון ובו שבועת אמונים למדינה האסלאמית
ומנהיגה ,אל-בע'דאדי .במסגרת הסרטון ,קרא דובר הקבוצה למוסלמים בפיליפינים ובמדינות האזור
להקדים ולהישבע אמונים לאמיר המאמינים.

27

שבועת אמונים למדינה האסלאמית מהפיליפינים

 מוסד התקשורת ח'ליפת דולה אסלאמיה פרסם סרטון המתעד שבועת אמונים קבוצתית של מוסלמים
אינדונזים בדרום העיר טגנרוג לח'ליף החדש ,אל-בע'דאדי ,אשר התקיימה ב 2-ביולי .0222 ,בסרטון הוצגה
קבוצת אנשים (לטענת הסרטון מדובר ב 0,222-איש) באולם סגור המצויד במקרן ,כשמנחה הערב משביע את
הנוכחים על פי נוסח השבועה המסורתי ,בשפה הערבית והאינדונזית 28.אחד ממנהלי המדורים בפורום "אל-

24
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מנבר אל-אעלאמי אל-ג'האדי" פרסם קישור לסרטון יוטיוב ,בו נראים מוסלמים באינדונזיה כשהם נשבעים
אמונים לאל-בע'דאדי בלב הבירה ג'קרטה.

29

שבועת אמונים קבוצתית באינדונזיה למדינה האסלאמית ולח'ליף החדש

 אבו-תמים אל-אנצארי ,האחראי השרעי (המשפטי) הכללי של חזית אל-נצרה בדיר א-זור ,הודיע בחשבון
הטוויטר שלו כי הוא עוזב את חזית אל-נצרה ומצטרף לשורות המדינה האסלאמית בעיראק ואל-שאם.

30

 קבוצה של פעילים בחזית אל-נצרה הפועלים באזור אלמיאדין שבמחוז דיר אל-זור שמזרח סוריה ,הודיעו על
פרישתם מהארגון והצטרפותם למדינה האסלאמית .בסרטון שהועלה ליוטיוב הסביר מנהיג הקבוצה כי
ההחלטה לערוק התקבלה לאור התמקדותה של חזית אל-נצרה בסכסוכים שבטיים ולא דתיים .נציג המדינה
האסלאמית שהופיע בסרטון הבהיר כי הפעילים יועברו אל העיר אל-שדידה שבמחוז אל-חסכה והביע תקווה
לקריסתה של חזית אל-נצרה באזור אל-מיאדין.

31

 מוסד התקשורת "אל-ע'רבאא" פרסם גילוי דעת של השיח' אבו סלמה אל-שנקיטי ,חבר בארגון המדינה
האסלאמית ,בגנות השיח' יוסף אל-קרדאוי ,מנהיגה הרוחני של תנועת האחים המוסלמים .גילוי הדעת
התפרסם בעקבות ביקורת של אל-קרדאוי על כינונה של הח'ליפות האסלאמית .לדברי הכותב ,אל-קרדאוי,
חברי תנועת האחים המוסלמים ותנועת חמאס נחשבים לכופרים .לדבריו ,האחים המוסלמים הזיקו רבות
לאומה המוסלמית והחלישו אותה מוראלית וכלכלית משך עשורים רבים.

32
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 מוסד התקשורת "אל-בתאר" ,המפרסם חומרים בשבח המדינה האסלאמית ,פרסם שני מאמרים :האחד בשם
"כאשר מזויפות העובדות במטרה לחתור תחת המדינה האסלאמית והמג'אהדין שלה" והשני "כיצד מסולפות
העובדות וכיצד משחקים במוחות וברגשות המוסלמים" ,מאת אבו עמר אל-חלבי .שני המאמרים מותחים
ביקורת על אמצעי התקשורת וחכמי ההלכה בעולם המוסלמי ,אשר מסייעים לשלטונות במסע תעמולה נגד
המג'אהדין בייחוד נגד פעילי המדינה האסלאמית.

33

תגובות להכרזה על כינון ח'ליפות אסלאמית  -מחנה המתנגדים
 השייח' אבו-מחמד אל-מקדסי ,הוגה דעות של הזרם הסלפי-הג'האדי אשר שוחרר מהכלא הירדני ב 22-ביוני,
 ,0222פרסם גילוי דעת בגנות ההכרזה על ח'ליפות אסלאמית .במסגרת גילוי הדעת תיאר אל-מקדסי את
ההכרזה כקנוניה אשר תזרע פירוד בשורות המג'אהדין תוך שהוא מותח ביקורת על כך שהמדינה האסלאמית
הפנתה את נשקה כנגד בני האומה במקום כנגד העריצים ושהיא קוטפת את פירות הג'האד שהשיגו ארגונים
אחרים בסוריה.

34

 אל-מקדסי פרסם איגרת נוספת תחת הכותר "חלק ממה שיש לי לומר ,ולא הכל" .באיגרת כותב אל-מקדסי כי
הוא היה נתון ללחצים רבים על-מנת שיחזור בו מאיגרתו הקודמת (בה גינה את המדינה האסלאמית); אל-
מקדסי מדגיש כי אמנם הדברים שנאמרו באיגרת הקודמת אינם ודאיים ,אך הם מסתמכים על תקשורת ענפה
שהוא ניהל עם כל הצדדים ,ולמעשה חלק משותפיו לתא בכלא היו תומכי המדינה האסלאמית כך שלא ניתן
לטעון שהוא שמע רק צד אחד .אם בכל זאת יתגלה כי ישנם חלקים חד-צדדיים באיגרת הקודמת ,אל-מקדסי
מצהיר כי הוא יחזור בו מחלקים אלו מיד .בנוסף ,מציין אל-מקדסי כי גורמים שונים בסוריה ניסו ,במסגרת
הפעלת הלחצים עליו ,לגרום לו להאמין שבוצעו פיגועים נגד המדינה האסלאמית בגלל איגרתו הקודמת; אל-
מקדסי מבהיר כי אין מקום לטענות כאלה ואין להן השפעה .אל-מקדסי מוסיף ומתייחס לניצחונות של המדינה
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האסלאמית בעיראק (כיבוש מוסול)  -הוא מסביר כי כל מוסלמי באשר הוא שמח כאשר מוסלמים מנצחים את
הכופרים ,אולם הוא מודאג מהאופן בו עלולים אנשי המדינה האסלאמית להתנהג למוסלמים המקומיים .אל-
מקדסי מתייחס גם להכרזתה של המדינה האסלאמית על הקמת ח'ליפות :הוא מסביר כי כמו כל מוסלמי ,גם
הוא מצפה בכיליון עיניים להקמת ח'ליפות אסלאמית ולביטול הגבולות ,אולם נראה כי ההכרזה הקדימה את
זמנה ,ומטיל ספק בהיותה ח'ליפות אמיתית שתיתן מענה לכל המוסלמים ולכל החלשים.

35

 השייח' עבדאללה מחמד אל-מחיסני ,מטיף סעודי השייך לזרם הסלפי-הג'האדי ושוהה בסוריה ,פרסם גילוי
דעת בו תקף בחריפות את ההכרזה על הח'ליפות וטען כי אל-בע'דאדי אינו יכול להציג את עצמו כח'ליף שעה
שמוסלמים רבים בסוריה ומחוצה לה אינם מקבלים את סמכותו .במסגרת דבריו ,טען אל-מחיסני כי ההכרזה
תביא לשפיכות דמים נוספת וכי היא איננה אלא ניסיון לחסל את הקבוצות היריבות של המדינה האסלאמית
אשר לא פועלות על-פי גחמותיה.


36

השייח' אבו-קתאדה אל-פלסטיני ,הכלוא בכלא הירדני ,פרסם מאמר בשם "מלבושי הח'ליף" בו תקף את אל-
בע'דאדי ואת ההכרזה על הח'ליפות ,אשר לטענתו בטלה מיסודה .במסגרת המאמר טען אבו-קתאדה כי
המדינה האסלאמית אינה מוסמכת לדרוש מכל המוסלמים להישבע לה אמונים ומתח עליה ביקורת על כך
שהיא מאשימה בכפירה את כל החולק עליה.

37

"מלבושי הח'ליף" ,מאמר ביקורת של אבו-קתאדה על המדינה האסלאמית
35
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 השיח' האני אל-סבאעי ,פעיל סלפי בבריטניה המקורב לחוגים סלפים ג'האדיים ומנהל מרכז אל-מקריזי
למחקרים היסטוריים ,צייץ בחשבון הטוויטר שלו כי לח'ליפות האסלאמית שכוננה המדינה האסלאמית אין כל
בסיס לגיטימי .הוא העיר בסרקסטיות כי גם אם תצליח הח'ליפות לכבוש את אנדלוס (ספרד לשעבר) ,סין,
רוסיה ואת כל העולם ,גם אז לא תהיה הצדקה לקיומה מכיוון שלא זכתה לבסיס הסכמה נרחב .לדבריו,
בהכרזה על ח'ליפות בשלב זה יש יותר נזק מתועלת ולכן יש צורך לעבות את ההסברה נגד כינונה.

38

באנר ובו תגובתו של אל-סבאעי להכרזה על כינון ח'ליפות אסלאמית

 ד"ר טארק עבד אל-חלים ,פעיל סלפי נוסף בקנדה וקולגה של אל-סבאעי ,הסכים עם עמדתו של אל-סבאעי
ותיאר את פעילי המדינה האסלאמית בלשון בוטה דוגמת "זנבות כלבים ,אנשי הגיהינום" וכדומה .לדבריו ,אל-
בע'דאדי והשיח' אל-עדנאני זורים חול בעיני חסידיהם ומעוניינים אך ורק בנפט ובשלטון.

39

 השיח' אבו בציר אל-טרטוסי ,פוסק הלכה סלפי ג'האדי בולט ממוצא סורי ועומד בראש הפלג הג'האדי אל-פג'ר
הנלחם בסוריה ,קבע בפסק הלכה כי שבועת האמונים למדינה האסלאמית איננה חוקית ואיננה תקפה .לדבריו,
פעילי המדינה האסלאמית כולם מסוכנים יותר מ"קבוצת הח'ארג'" ,הכת הראשונה באסלאם שמרדה נגד
השלטון האסלאמי המרכזי בעקבות חילוקי דעות לגבי זהות הח'ליף באסלאם .מאז ,הפך השם לתואר גנאי
למוסלמים המורדים נגד הסדר הקיים ופועלים על דעת עצמם.

40

 ראש מועצת השריעה של החזית האסלאמית הפועלת בסוריה ,אבו עבד אל-מלכ ,פרסם נאום מוקלט בו ביקר
את ההכרזה על ח'ליפות וטען כי אין לה תוקף .במהלך נאומו התייחס עבד-אלמלכ לדוגמאות היסטוריות של
הכרזה על ח'ליפות מדומה ,כינה את אנשי המדינה האסלאמית "ח'ארג'ים" והביא מובאות ממקורות
אסלאמיים המנמקות מדוע היא אינה רשאית להכריז על ח'ליפות .בסיום דבריו הסביר עבד-אלמלכ כי הוא
38
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רואה בהכרזה על ח'ליפות פגיעה קשה בסונים באזור אשר תחליש אותם ותספק ל"אויבי הדת" אמתלות לצאת
למלחמה כנגד העמים המוסלמים ולחלק את ארצותיהם.

41

 מוסד התקשורת "אל-אנדלס" ,המשוייך לארגון אל-קאעדה במגרב האסלאמי פרסם גילוי דעת ובו התייחסות
להכרזה על הקמת הח'ליפות בנאומו של אבו-מחמד אל-עדנאני ,דובר המדינה האסלאמית .במסגרת גילוי
הדעת נטען כי חרף העובדה שכל מוסלמי משתוקק להקמת ח'ליפות אסלאמית ,יש למחות על כך שההכרזה על
הח'ליפות נעשתה ללא כל התייעצות עם מנהיגי המג'האדין ,כגון מולא עמר ,המנהיג הרוחני של תנועת
הטליבאן ,איימן אל-ט'ואהרי ,מנהיג אל-קאעדה ,מנהיגי "אמירות הקווקז" ואושיות ג'האד אחרות .גילוי
הדעת הסתיים בקריאה למנהיגי ארגוני הג'האד להפגין אחדות ובבקשה מחזית אל-נצרה להפסיק להילחם
במדינה האסלאמית.

42

נוכח התפתחות זאת הכריז ארגון אל-קאעדה במגרב האסלאמי ,כי הוא מחדש את שבועתו לשיח' אל-ט'ואהרי,
מנהיג ארגון אל-קאעדה .בכרוז ,שפורסם על-ידי מוסד התקשורת "אל-אנדלס" ,נכתב כי הארגון עקב אחרי
האירועים האחרונים שקרו בסוריה ונמנע מלהגיב על-מנת שלא להוסיף שמן למדורה .אולם בעת האחרונה,
הגיעו מים עד נפש ואין ברירה אלא להתייחס במפורש למתרחש בסוריה .הארגון מבהיר כי הקמת ח'ליפות
אסלאמית אמיתית היא מטרתו של כל ארגון ג'האדי ,וזה עניין מובן מאליו שאין מחלוקת עליו .אולם צעד
מרחיק לכת כמו הכרזה על ח'ליפות אסלאמית חייב להתבצע רק לאחר התייעצות עם חכמי הדת הרלוונטיים
ועם מנהיגי אל-קאעדה ברחבי העולם ,ולפיכך הקמת הח'ליפות על-ידי המדינה האסלאמית בעיראק ואל-שאם
היא צעד שלילי ביותר .בנוסף ,הארגון קורא למדינה האסלאמית ולחזית אל-נצרה להפסיק להילחם זו בזו
ולהגיע לפיוס.

43

 תשע רשויות שרעיות הפועלות בסוריה (חלקן משויכות לארגוני ג'האד מוכרים) פרסמו גילוי דעת לגבי הכרזת
הח'ליפות של אל-בע'דאדי .במסגרת גילוי הדעת ,תקפו הרשויות את ההכרזה ושללו את הח'ליפות בהסתמך על
הטעמים הבאים:
41

ֵhttp://www.hanein.info/vb/
ֵֵhttps://www.facebook.com/permalink.php?id=121624691281703&story_fbid=567459036698264
42
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43
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 .2התנאים הנדרשים להקמת ח'ליפות אינם קיימים בעולם כיום ככלל ,ובפרט במדינה האסלאמית.
 .0ההכרזה נועדה לעורר רגש ולמשוך מוסלמים להצטרף למדינה האסלאמית תוך שהיא מהווה הסחת
דעת ממעשי הקטל שמבצע הארגון.
 .2ההכרזה מעודדת חלוקה של ארצות האסלאם ודחיקה של הסונים למחוזות מוגדרים.
 .2ההכרזה עלולה להוביל להתערבות מערבית במדינות המוסלמיות והיא מחזקת את הרודנים הערבים,
כגון בשאר אל-אסד.
 .5ההכרזה תוביל לשפיכות דמים נוספת של מוסלמים חפים מפשע.
 .2המדינה האסלאמית לא יכולה לצפות שקבוצות וארגונים אסלאמיים אחרים יבטלו את עצמם שעה
שהם מגנים על המוסלמים במדינות מסוימות מפני תוקפנות.
 .3על כלל המוסלמים ועל פלגי הג'האד להיזהר לבל יבזבזו לריק את כוחותיה של האומה.
על המסמך חתומים הגופים הבאים :מועצת שורא המג'האדין באלשרקיה ,הרשות השרעית של ג'יש
אלמג'האדין ,הרשות השרעית של "האיחוד האסלאמי" ,הרשות השרעית בחלב ,הרשות הכללית חכמי הדת
המוסלמים בסוריה ,הרשות השרעית המרכזית באזור ,מועצת השריעה של החזית האסלאמית ,הרשות
האסלאמית באדלב והרשות השרעית באזור החוף.

44

סמלי הרשויות השרעיות החתומות על ההצהרה

44

ֵhttp://www.hanein.info/vb/
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 גוף בשם אגודת חכמי ההלכה המוסלמים בעיראק פרסם התייחסות להכרזה על הח'ליפות של המדינה
האסלאמית .על פי גילוי הדעת ,הכרזה על מדינה או ח'ליפות בנסיבות הקיימות כיום בעיראק פוגע במדינה
ובשלמותה .גילוי הדעת מסתיים בהבהרה כי שבועת האמונים לח'ליפות איננה מחייבת היות והמדינה
האסלאמית איננה יכולה לספק את התשתית המינימלית הנדרשת לקיום מדינה.

45

 הפורום הג'האדי "חנין" פרסם הודעה רשמית ביחס להכרזה על ח'ליפות אסלאמית בעיראק ובסוריה .בהודעה
הרשמית הוצג פורום "חנין" כגוף נייטרלי המייצג את כל המג'אהדין על פלגיהם השונים וקורא לסיום הסכסוך
בין קבוצות הג'האד הלוחמות בסוריה .בהתייחס להכרזה על הח'ליפות ,מסרה הנהלת הפורום את הנקודות
וההמלצות הבאות :התנגדות לכך שפלג מסוים ייחס אך ורק לעצמו את הניצחון ,דחייה של "אמנת העיר"
(מסמך שיוחס למדינה האסלאמית ובו פורטו החוקים והתקנות שיוטלו על תושבי מוסול לאחר כיבושה),
קריאה למתן יחס נאות לתושבי עיראק וסוריה ,המלצה להקים מוסדות אזרחיים וכן מוסד שורא ממספר
פלגים לצד כינון חוקה אשר תסייע בגיבושו של הפרויקט האסלאמי.

46

 גולש בפורום הג'האדי "חנין" העלה לדיון את שאלת היבחרו של אל-בע'דאדי לח'ליף ותהה מדוע לא פורסמו
שמות של מועמדים אחרים להנהגת הח'ליפות או שמותיהם של אלו שבחרו בו .אחד הגולשים השיב כי שמות
הבוחרים לא פורסמו באינטרנט מתוך חשש ממעקב אמריקאי .גולש אחר התייחס לשבועת האמונים וטען
בעזרת מובאות מהחדית' כי היא יכולה להיות בתוקף גם אם לא כל המוסלמים בעולם נשבעים לח'ליף אמונים.
יש לציין שחלק מהגולשים ביקרו בחריפות את המדינה האסלאמית כשאחת הטענות הייתה כי ביד אחת היא
טובחת במוסלמים בעוד היא שולחת את ידה השנייה וכופה עליהם שיישבעו לה אמונים.

47

45
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ספרי הדרכה והכוונה
 גולש בפורום הג'האדי "שמוח' אל-אסלאם" בשם אבו עמר אל-פלסטיני פרסם כמה סרטוני ווידאו ובהם הסבר
לגבי אופן הפעלת מטען נפץ על-ידי הפעלה מרחוק באמצעות " ,"Center Lockמכשיר לנעילה ולפתיחה של רכב
ואופנוע.

48

תמונות שהעלה הגולש

 גולש בפורום "אל-ג'האד אל-עאלמי" פרסם במדור הצבאי קישור לבלוג בערבית המכיל מידע צבאי ,בין השאר
על טנקים ועל דרכי השימוש בנשק 49.קישור לאתרhttp://anwaralsharrad-mbt.blogspot.com :
 גולש בפורום "אל-ג'האד אל-עאלמי" פרסם ספר שכותרתו "התיאוריה הצבאית והארגונית של ההתנגדות
האסלאמית העולמית" .בספר נכתב בפירוט רב אודות עקרונות שונים הנוגעים לניהול לחימה ג'האדית במסגרת
צבאית וארגונית מסודרת.

50

48
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קידום מיתוס השהיד
 ארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב פרסם כרוז תנחומים על מותו של עלי בן לכרע אל-כאזמי אל-עולקי .בכרוז,
שפורסם על-ידי מוסד התקשורת "אל-פג'ר" ,נכתב כי אל-כאזמי היה מנהיג ומפקד בולט בארגון ונמסרים
תנחומים לאומה האסלאמית כולה על מותו בהפצצה של מטוסים אמריקניים.

51

מגזינים
 התפרסמו גיליונות חדשים מטעם האמירות האסלאמית של אפגניסטן :גיליון מס'  22של כתב העת אל-צמוד
( 22עמודים); 52גיליון מס'  25של כתב העת נואי אפע'אן ג'האד ( 32עמודים).

53

מימין לשמאל :עמודי שער כתב העת נואי אפע'אן ג'האד ואל-צמוד

 התפרסם תקופון חדש מאת הח'ליפות האסלאמית בשם דאבק ( 02עמודים) 54.בין הכתבות שהתפרסו בגיליון:
 .2כינון הח'ליפות האסלאמית בראשותו של אבו בכר אל-בע'דאדי.
51

http://shabakataljahad.com/vb/
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 .0מסרים אפוקליפטיים בדבר מלחמת ארמגדון עתידית באזור דאבק שבצפון סוריה .לפי המסורת
המוסלמית ,באזור זה אמורים להתעמת צבאות המוסלמים עם צבאות הכופרים ולנצח את האחרונים.
מדאבק תפתח הדרך לכיבוש פלסטין ושחרור מסגד אל-אקצא.
 .2דיון לגבי שלבי אסטרטגיית הקמת הח'ליפות.
 .2הצגת הישגיה של המדינה האסלאמית בשדות הקרב.

שער המגזין ואחד מעמודיו הפנימיים

 התפרסמו גיליונות מס'  22ומס'  20לכתב העת "חצאד אל-ג'האד" .כתב העת מאגד בתוכו פרסומים ונטילות
אחריות של ארגוני הג'האד במצרים נגד כוחות הביטחון המצריים וכמו גם אירועים מרכזיים הקשורים
למצרים.

55
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55

דיווחים מהשטח
אפגניסטן-פקיסטן
ב 4-ביולי 4102 ,מחבל מתאבד פוצץ עצמו על אוטובוס שהסיע אנשי צבא בקאבול ,בירת אפגניסטן .בפיגוע נהרגו
 8בני אדם ונפצעו  .01הפיצוץ אירע בלב אזור מאובטח ,כאשר הבחירות במדינה עדיין היו בעיצומן 56.ב 5-ביולי,
 4102הבעיר ארגון הטליבאן באפגניסטן  411מכליות נפט שיועדו לנאט"ו; על-פי ההערכות במדינה ,השריפה
התבצעה באמצעות שיגור טילים אל עבר המכליות ,שלטענת הטליבאן יועדו לכוחות צבאיים זרים במדינה.

57

ב 7-ביולי 4102 ,הסתיימו הבחירות הדמוקרטיות הראשונות במדינה ,בניצחונו של אשרף ע'אני .ע'אני ,כלכלן
לשעבר בבנק העולמי ,זכה ב 55%-מהקולות ,ויריבו עבדאללה עבדאללה כבר הודיע כי בכוונתו לערער על
התוצאות.

58

ב 05-ביולי 4102 ,אירע בשוק במזרח אפגניסטן פיגוע ההתאבדות הגדול ביותר שנראה במדינה בחודשים
האחרונים ,אשר גבה את חייהם של  88קורבנות לכל הפחות .המחבל נכנס עם רכב שטח לשוק ,ופוצץ את המטען
שנשא עמו .עד כה ,אף ארגון לא נטל אחריות לאירוע ,אולם ארגון הטליבאן הבהיר כי הוא אינו העומד מאחורי
המתקפה.

59

חצי האי ערב
בתימן ממשיך צבא תימן להתמודד עם שתי חזיתות ,האחת מול פעילי ארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב והשנייה
מול הח'ות'ים ,המיעוט השיעי במדינה הנתמך על-ידי איראן .בראשית יולי הצליחו פעילי ארגון אל-קאעדה לבצע

56

http://www.reuters.com/article/2014/07/02/us-afghanistan-violence-idUSKBN0F708A20140702
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58
http://www.huffingtonpost.com/2014/07/07/afghanistans-ghani-wins-afghanistan-election_n_5563986.html
59
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מתקפה על מעבר הגבול אל-ודיעה שבין תימן לסעודיה .לדברי ערב הסעודית ,במתקפה זו נהרגו ארבעה מחייליה
בהם מפקד סיור פטרול בגבול.

60

המאבק מול הח'ות'ים מסתמן כמאבק אקוטי ומסוכן יותר ליציבות המשטר התימני ואף לביטחונה של ערב
הסעודית נוכח הצלחותיהם בשדה הקרב מול כוחות צבא תימן .במחצית הראשונה של חודש יולי הצליחו
מיליציות חמושות של הח'ות'ים להשתלט על העיר עמראן ,שבצפון הבירה צנעא ,ועל כמה בסיסי צבא הגובלים
בה .ניכר כי בכוונתם של הח'ות'ים להתקדם הלאה לעבר עיר הבירה צנעא .התפתחות מדאיגה זו הביאה את
נשיא תימן ,עבד רבה מנצור ,לצאת בקריאה לח'ות'ים לסגת מעמראן ולהניח את נשקם .הוא רמז כי איראן היא זו
שמושכת בחוטים ועומדת מאחורי מתקפת הח'ות'ים על מוסדות השלטון.

61

ניתן לציין כי העיר עמראן נחשבת למאחז של שבט בנו אל-אחמר ,אחד השבטים הסונים החזקים ביותר בתימן.
רבים משבט זה ממלאים תפקידי הנהגה במפלגת אל-אצלאח (תנועת האחים המוסלמים בתימן) ,בכוחות הצבא
ובממשלה .נפילתה של עמראן לידי הח'ות'ים מעוררת שאלות קשות לגבי סיבות נפילתה ולגבי כוח עמידתו של
המשטר התימני מול איום זה.

ארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב
 ארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב פרסם כרוז המתייחס לשקרים של הממשלה התימנית בנוגע למערכות
האחרונות .בכרוז ,שפורסם על-ידי מוסד התקשורת "אל-מלאחם" ,מוסד התקשורת האחראי על פרסומי
הארגון ,נכתב כי הממשלה התימנית פרסמה טענות שקר על ניצחונותיה בקרבות נגד המג'אהדין באזורים
השבטיים אביאן ,שבוה ואל-ביצ'אא'; אלו הם שקרים תקשורתיים שנובעים מתסכול וייאוש של הממשלה
התימנית שלא מצליחה להגיע להישגים ,מה גם שהאזורים המדוברים כלל לא היו תחת שליטת המג'אהדין.

62

60
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 פעילי ארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב פרסמו ברשתות החברתיות סדרת תמונות שנלקחו מסרטון שהפיק
מוסד התקשורת "אל-מלאחם" ,הפועל מטעמו ,תחת הכותר "פלישת הנקמה של האסירות" .ככל הנראה,
הכוונה לאסירות מוסלמיות היושבות בבתי הכלא בערב הסעודית באשמת קשרים עם ארגון אל-קאעדה.
בתמונות עצמן מתועדים פעילי הארגון מפגיזים את מעבר אל-ודיעה שנמצא בסמוך לגבול עם ערב הסעודית.

63

אחת התמונות שהועלתה לטוויטר

עיראק
השבוע הראשון של חודש יולי צוין באירוע משמעותי במיוחד :כשהוא לבוש שחורים ,הופיע מנהיג המדינה
האסלאמית ,אל-בע'דאדי ,ונאם במשך כ 41-דקות במסגד בעיר מוסול 64.על-פי פרשנים ,הופעה זו היתה מחויבת
המציאות מבחינת אל-בע'דאדי שכן בלעדיה לא היה יכול לבקש מהמוסלמים ברחבי העולם להישבע לו ולארגונו
אמונים בתור הח'ליף החדש 65.גורלם של המסרבים לשבועת האמונים אינו מפתיע :במספר ידיעות הואשמו
פעילי המדינה האסלאמית בעיר פלוג'ה בחטיפה של קצינים לשעבר מצבא סדאם חוסיין אשר סרבו להישבע
אמונים לח'ליף.
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ברמת השטח נמשכים מעברי השליטה בין המשטר העיראקי לארגון המדינה האסלאמית .ב 05-ביולי הכריז
המשטר העיראקי על השתלטותו מחדש על העיר תכרית הממוקמת צפונית לבגדאד 67.מנגד ,המדינה האסלאמית
הכריזה על השתלטותה על העיר צ'לועיה הממוקמת במחוז צלאח אלדין 68.לאור הסלמת המצב בעיראק ,עולים
סימנים נוספים המעידים על רצונם של הכורדים להתנתק מעיראק ולהקים יישות מדינית אוטונומית .בריאיון
שהתקיים עימו ,הצהיר נשיא כורדיסטן העיראקית ,מסעוד בארזאני ,כי בכוונתו לקיים משאל עם בחודשים
הקרובים בעניין הכרזת עצמאות של כורדיסטן והתנתקותה מעיראק.

69

הצהרה זו הינה עדות נוספת לחשש

שהביעו מספר בכירים עיראקים כגון ראש ממשלת עיראק לשעבר ,איאד עלאוי ,מפירוקה של עיראק וחלוקתה
למספר תתי-מדינות.

70

המדינה האסלאמית
 מוסד התקשורת "אל-חיאת" ,המזוהה עם ארגון המדינה האסלאמית ,פרסם כמה פרסומים בחלק הראשון של
חודש יולי :0222
 oשני סרטונים (חלקים רביעי וחמישי) בסדרת פרסומים בשם " ."Mujatweetsהסרטונים מתמקדים
בשגרת יומם של פעילי הארגון.

71

 oסרטון תעמולה בשפה האנגלית בשם הזריםal-Ghurabā': The Chosen Few of Different Lands: :
 .Abu Muslim from Canadaהסרטון הינו נדבך במערך התעמולה של הארגון לגייס מתנדבים אל
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שורותיו .הסרטון מתמקד במתאסלם קנדי שהצטרף אל שורות הארגון ומשבח את פעילות הארגון ואת
חשיבות ההירתמות למילוי מצוות הג'האד.

72

באנר הסרטון

המדינה האסלאמית  -פעילות במחוז נינווה
 המדינה האסלאמית פרסמה דוח על הרס קברי קדושים ובתי תפילה במחוז נינווה .בתמונות שכלל הדוח ,הוצג
אחד מאנשי הארגון כשהוא מסביר את החובה להשמיד קברי קדושים על-פי האסלאם בעוד בתמונות אחרות
תועדה ההשמדה של אתרים כאלה במוסול ותלעפר.

73

השמדת בית תפילה שיעי בעיר מוסול

 נמשכת וגוברת מגמת "החזרה בתשובה" של אנשי צבא ,משטרה ומועצות ההתעוררות בעיראק אשר התנגדו
למדינה האסלאמית או הוגדרו על ידה כ"נוטשי האסלאם" .הארגון פרסם טקסי חזרה בתשובה מעין אלה
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שנערכו במחוז דיאלא

74

ונינווה.

75

בחלק מהמקרים ,דובר במאות אנשים אשר הגיעו למטות המדינה

האסלאמית על מנת להגיש טפסים בהם הצהירו על "חזרתם בתשובה".

"חזרה בתשובה" של מאות אנשים במטה המדינה האסלאמית בנינווה

המדינה האסלאמית  -פעילות במחוז אל-אנבאר
 המדינה האסלאמית במחוז אל-אנבאר פרסמה תמונות מהשמדה של שיירת כלי רכב משוריינים של הצבא
העיראקי מזרחית לעיר רמאדי .בתמונות תועד הירי לעבר כלי הרכב ,שריפתם ולקיחת נשק כשלל.

76

השמדת שיירת כלי רכב צבאיים על ידי אנשי המדינה האסלאמית בקרבת רמאדי
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המדינה האסלאמית  -כללי
 המדינה האסלאמית הכריזה על פתיחתה של תחנת רדיו בשם "אליבאן" .על-פי המודעה שפרסם הארגון ,תחנת
הרדיו תשדר פסוקים מהקוראן ,ציטוטים מהחדית' ודרשות בנושא מוסר.

77

"אל-ביאן"  -תחנת רדיו חדשה של המדינה האסלאמית

 גולש בולט בפורום "אל-מנבר אל-אעלאמי אל-ג'האדי" ,שנחשב אמין בעיני חברי הפורום ,דיווח כי באזור
שורין שבמחוז דיאלא בעיראק ,המח'תאר מזמין את המג'אהדין לסעודת שבירת הצום כמלכודת ,במטרה
למשוך אותם למקום ואז להפציץ אותם מן האוויר.

78

אל-שאם
מניין ההרוגים בסוריה ממשיך לעלות .בדוח שפרסם (Syrian Observatory for Human Rights (SOHR
עולה כי עד ה 8-ביולי 4102 ,נהרגו בסוריה למעלה מ 071,111-איש .על-פי הדוח נהרגו עד כה  55,285אזרחים
ובהם  8,184ילדים.
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דיווח אחר של  SOHRמעיד על התרחבותו של ארגון המדינה האסלאמית בתוך סוריה .על-פי הדיווח ,הארגון
שולט כיום על שטח השווה בגודלו לפי חמישה משטח לבנון .על-פי הדוח שולטת המדינה האסלאמית על אזור
דיר אלזור המזרחי באופן מלא וכן על האזורים הנפרשים מהעיר בוכמאל שבגבול סוריה-עיראק ועד העיר חלב.

80

מלבד השתלטות באמצעות לחימה ,ממשיך ארגון המדינה האסלאמית בפעילות שמטרתה לנטרל את הארגונים
העוינים אותו .אחת הפעולות בהן נקט הארגון במחוז דיר אלזור היא חלוקת טופסי "חזרה בתשובה" לכל מי
שמעוניין להכריז על הפסקת הלחימה במדינה האסלאמית.

81

בד בבד עם התחזקותה של המדינה האסלאמית ,הולכת חזית אל-נצרה ונחלשת .בתחילת חודש יולי נסוגו פעילי
חזית אל-נצרה ממספר מעוזים במזרח סוריה 82,בעוד פעילים אחרים החליטו להישבע למדינה האסלאמית.
נסיגת אנשי חזית אלנצרה מדיר אלזור הגיעה עם הריגתו של אמיר הארגון באזור זה ,צפואן אלחנת.

83

84

בתוך כך ,נמשכת זרימת הלוחמים הזרים לסוריה ,גם ממדינות המערב .על-פי דוח של ממשלת ספרד ,נמצאים
כיום בסוריה כ 5,111-לוחמים זרים כאשר  251-711מתוכם נושאים דרכונים אירופיים 85.לוחמים זרים מגיעים
לחזק לא רק את המדינה האסלאמית ושאר הקבוצות הג'האדיות בסוריה .על1פי  ,SOHRמאות לוחמים כורדים
הגיעו לסוריה מתורכיה על מנת להשתתף בקרב כנגד אנשי המדינה האסלאמית על העיר עין אלערב ,אחת
מהערים הכורדיות הגדולות בסוריה.
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סוריה

חזית אל-נצרה
 מוסד התקשורת הג'האדי "אל-מנארה אל-ביצ'אא'" ,הפועל מטעם חזית אל-נצרה בסוריה ,פרסם במהלך
המחצית הראשונה של חודש יולי  0222כמה פרסומים ובהם:
o

כרוז שכותרתו "הכרזתה של חזית אל-נצרה על הקמת אמירות אסלאמית" .בכרוז נכתב כי מיום הקמת
חזית אל-נצרה ,מטרתה הייתה להחזיר את שלטון האל והשריעה .חזית אל-נצרה פועלת למען הקמת
אמירות אסלאמית בהתאם לרוח השריעה; היא טרם הכריזה על הקמת אמירות ,והיא תעשה כן כאשר
יבשילו התנאים וכאשר המג'אהדין יגרמו למצב שיאפשר זאת .חזית אל-נצרה מתכננת לתמוך במוסלמים
ולספק להם את כל השירותים החיוניים ,והיא לא תאפשר לאף אחד לקטוף את פירות מלחמתה
הג'האדית .יש לאחר את הכוחות במלחמה נגד המשטר הכופר ונגד ארגונים אחרים שדרכם דרך כפירה.

o

87

כרוז (מס'  )222בו נמסר על שחרור כפר בשם אלרהג'אן באיזור חמאה ב 22-ביולי .0222 ,בכרוז הוסבר כי
מעבר לעובדה שמדובר בכפר של שר ההגנה הסורי ,לכפר חשיבות אסטרטגית היות והוא ממוקם על ציר
האספקה היחיד של המשטר באיזור חלב .כמו כן ,פורטו בכרוז המודוס אופרנדי של הפעולה (פיצוץ
משוריין  BMPעם נהג מתאבד שלאחריו בוצעה פעולה סריקה בכפר באמצעות מכונות ירייה) ותוצאותיה -
מותם של למעלה מחמישים אנשי השביבה התומכים במשטר ,שבי של עשרה חיילים ולקיחת שלל של
אמל"ח רב.

o

88

סרטון ווידאו בשם "שב וחכה להם בכל מקום מארב  -חלק  ,"2תיעוד פעולותיהם של פעילי הארגון נגד
כוחות הביטחון הסוריים.

o

89

פרסום בשם "הקציר החודשי" ( 02עמודים) המלקט את סך כל הפעולות שביצעו חברי ארגון חזית אל-נצרה
במהלך חודש יוני .0222
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מימין לשמאל :עמוד השער של הפרסום "הקציר החודשי" ועמוד פנימי


סוכנות הידיעות הג'האדית "המם" ,העוקבת אחר המתחולל בסוריה ובייחוד אחר חברי ארגון חזית אל-נצרה,
פרסמה במהלך המחצית הראשונה של חודש יולי  0222כמה פרסומים ובהם:
91

o

סרטון ווידאו (מס'  )62המתעד כנס בנושא דעוה בכנצפרה במבואות חמאה.

o

סרטון ווידאו (מס'  )63תיעוד מסע חיסונים נגד מחלת פוליו לילדים באזור הכפרי של קוניטרה.

o

סרטון ווידאו (מס'  )66המתעד את שבירת צום הרמדאן בצפון חמאת.

92

93

 במספר פורומים ג'האדיים הודלפה הקלטה שיוחסה לאבו-מחמד אלג'ולאני ,מנהיג חזית אל-נצרה ,ובה הוא
נואם בפני אנשיו ומכריז על הקמת אמירות אסלאמית בלבנט תוך שהוא טוען שהח'ליפות עליה הכריז אל-
בע'דאדי בטלה מיסודה 94.מוסד התקשורת "אלמנארה אלביצ'אא'" מיהר לפרסם גילוי דעת בנושא בו הובהר כי
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חזית אל-נצרה טרם הכריזה על הקמת אמירות אסלאמית באופן רשמי וכי תעשה זאת אך ורק כאשר תינתן
הסכמת המג'אהדין וחכמי הדת לכך.

95

 אמיר חזית אל-נצרה בקלמון ,המכונה "אבו-מאלכ אל-שאמי" ,פרסם נאום העוסק ביחסה של החזית לארגון
חזבאללה ולשיעים בכלל .במסגרת הנאום איים אל-שאמי לנקום באנשי חזבאללה בכפרים שיעיים  -ולא רק
בהרים ובקרבת הגבול  -והבטיח לשחרר אסירים מכלא רומיה ושאר בתי הסוהר .את הנאום סיים אל-שאמי
בקריאה לסונים בלבנון לשתף-פעולה עם ארגונו ולפעול "כגוף אחד" כנגד השיעים.

96

המדינה האסלאמית  -פעילות בסוריה
 המדינה האסלאמית במחוז חלב פרסמה דוח מצולם בו תועדה פשיטה על הכפר זור מע'אר הנמצא בקרבת
הגבול עם תורכיה ובו התבצרו חיילי מפלגת הפועלים של כורידסטן (פ.ק.ק) .בפעולה שבוצעה ב 22-ביוני0222 ,
הרגו אנשי המדינה האסלאמית לפחות עשרים איש ולקחו כשלל כלי נשק רבים.

97

 המדינה האסלאמית פרסמה נטילת אחריות על פיגוע באמצעות משאית תופת כנגד "היחידות להגנת העם"
( ,)YPGהזרוע הצבאית של הועידה הכורדית העליונה ,הגוף המושל בכורדיסטן הסורית) .הפיגוע בוצע בעיירה
תל תמר שבמחוז רקה בצפון סוריה והוביל למותם של ארבעה אנשי  YPGולפציעתם של אזרחים נוספים.
הפיגוע הינו אירוע נוסף בשרשרת של חיכוכים בין אנשי המדינה האסלאמית לכוחות הכורדיים בצפון סוריה.

ֵֵֵ
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http://www.all4syria.info/Archive/157214
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מבצע הפיגוע במשאית התופת כנגד הכוחות הכורדיים בצפון סוריה

 משרד התקשורת של המדינה האסלאמית במחוז אל-ע'וטה אל-שרקיה שבדמשק פרסם כרוז המתייחס למסע
ההכפשות המתנהל נגד הארגון .בכרוז נכתב כי גורמים רבים מנסים לבצע דמוניזציה למדינה האסלאמית
ולהאשים אותה בפעולות שונות נגד המוסלמים .המדינה האסלאמית מתנערת מכל ההאשמות הללו ומבהירה
כי היא נלחמת רק נגד המשטר העלאווי; עם זאת ,מובהר כי כל מי שמתכנן להאשים את הארגון בהאשמות
שווא ולתקוף אותו יזכה לתגובה הולמת.

99

 הנהגת המדינה האסלאמית בעיראק ואל-שאם במחוז אל-ח'יר (לשעבר דיר א-זור ,מחוז בסוריה) פרסמה כרוז
בו נכתב שכל מי שמעוניין לחזור בתשובה ולפרוש מהארגונים הנלחמים נגד המדינה האסלאמית במחוז ,מוזמן
לעשות זאת והמדינה האסלאמית תקבל את חזרתו בתשובה .לכרוז מצורפות הנחיות שמתארות כיצד התהליך
צריך להתבצע.

100

ארגונים אחרים
 ג'יש אל-אסלאם וג'נד דמשק פרסמו סרטון תחת הכותרת "קרב ניתוץ החומות" ובו תיעוד של פעולה מה22-
ביוני 0222 ,שכללה פיצוץ של בניין בדמשק בו התבצרו כוחות המשטר .במסגרת הסרטון נסקרו פעולות חפירות

http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?t=54019
http://alplatformmedia.com/vb/
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המנהרה ,הכנסת חומרי הנפץ ,תכנון הפעולה על גבי מפה וכן פיצוץ המבנה שלאחריו הגיעה חדירת כוחות
למבנים סמוכים.

101

פיצוץ מבנה בו שהו כוחות אסד על-ידי ג'יש אל-אסלאם וג'נד דמשק

כללי
 ארגון "ג'יש אנצאר אל-שריעה בארץ אל-שאם" ,ארגון סלפי ג'האדי בסוריה ,השיק מוסד תקשורת בשם "אל-
פוארס".

102

לוגו "אל-פוארס"
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ֵhttp://www.hanein.info/vb/
https://twitter.com/alfwaris1/status/488482473278701568/photo/1
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לבנון

גדודי עבדאללה עזאם
 מוסד התקשורת "אל-אוזאעי" המשויך לגדודי עבדאללה עזאם הפועלים בלבנון ,פרסם סרטון ובו נטילת
אחריות על מספר שיגורי רקטות לעבר ישראל .בסרטון שהוקדש ל"אחים בפלסטין" ולמג'האדין הנלחמים
בציונים ,בצלבנים ובשיעים הוצג לקט צילומים של הכנות לשיגור וכן של שיגורים לעבר ישראל כשברקע
מושמעים קטעים נבחרים מנאומיו של מאג'ד אלמאג'ד ,מנהיג הארגון לשעבר אשר מת בביירות בינואר
.0222

103

כללי
 מוסד התקשורת "מרכז עאאשה" ,גוף תקשורת המתמקד בידיעות הקשורות בעיקר באוכלוסייה הסונית
בלבנון ,פרסם כמה פרסומים במחצית הראשונה של יולי :0222
 oסרטון ווידאו בשם "חטופי כלא רומיה" .הסרטון מתמקד בחשיבות שחרור אסירים מוסלמים מכלא
רומיה שבלבנון.

104

 oגילוי דעת ובו ביקורת כלפי המדיניות המפלה של הממשל והצבא הלבנוניים כלפי האוכלוסייה הסונית
בלבנון .כך לדוגמא ,הואשמה ממשלת לבנון בשיתוף-פעולה עם ישראל בשל מעצר של שיח' סוני .ששיגר
רקטות לעבר מדינת ישראל .בהמשך תבע מוסד התקשורת את שחרור השיח' ושחרורה של אסירה
מוסלמית בשם ג'מאנה חמיד .בהמשך קרא המרכז לסונים בטריפולי ,בצידון ובערים אחרות בלבנון
לצאת במחאה נגד העוול ממנו סובלים הסונים במדינה.
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רצועת עזה-סיני

המלחמה בעזה
במחצית הראשונה של יולי  4102פתח צה"ל במבצע "צוק איתן" נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה בתגובה לירי
הרקטות של תנועת חמאס לעבר יישוביה של ישראל .המבצע עורר שיח ער בקרב פעילים סלפים ג'האדיים ,אשר
נטלו לצד חמאס חלק בירי רקטות לעבר ישראל מרצועת עזה ואף מחצי האי סיני .ב 04-ביולי 4102 ,פרסם ארגון
"אנצאר בית אל-מקדס" סרטון בו מתועדים פעיליו כאשר הם משגרים  5רקטות אל עבר היישוב בני נצרים
שבדרום ישראל .בסרטון נכתב כי הרקטות שוגרו "על-מנת לתמוך באנשינו בעזה".

106

במקביל ,ממשיך גל טרור גם נגד הגורמים המצריים .ב 0-ביולי 4102 ,נחטף מהנדס נוצרי על-ידי רעולי פנים
בסיני .זהותם של החוטפים אינה ידועה וכך גם המניעים .מדובר במקרה השלישי של תוקפנות כלפי נוצרים
מתחילת חודש יוני.

107

ב 02-ביולי 4102 ,שיגרו מחבלים פצצות מרגמה לעבר מתחם ביטחוני באל-עריש שבצפון סיני ,ופגעו במרכול,
בבית מרקחת ובבניין מגורים .במתקפה נהרגו  8בני אדם ונפצעו .48
להלן מספר תגובות של פעילי ג'האד באשר למבצע "צוק איתן":

108

109

 האמירות האסלאמית של אפגניסטן פרסמה כרוז שכותרתו "התייחסות לתוקפנות הישראלית נגד עזה".
בכרוז ,המתייחס למבצע "צוק איתן" ,נמסר כי האמירות האסלאמית מגנה חריפות את פעולותיה של ישראל
ואת פגיעתה בפלסטינים; כמו-כן ,האמירות האסלאמית פונה לעולם  -לאו"ם ,למדינות האסלאמיות ולארגוני
זכויות האדם ודורשת לנקוט צעדים רציניים על-מנת להפסיק את התוקפנות הישראלית.

110
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http://thecairopost.com/news/118181/news/ansar-bayt-al-maqdis-fires-five-rockets-from-sinai-to-israel
http://www.dailynewsegypt.com/2014/07/01/christian-kidnapped-sinai/
108
http://www.dailynewsegypt.com/2014/07/14/rocket-explosions-al-arish-death-toll-rises-8/
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110
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 השיח' האני אל-סבאעי ,פעיל סלפי בבריטניה המקורב לחוגים סלפים ג'האדיים ומנהל מרכז אל-מקריזי
למחקרים היסטוריים ,יצא בביקורת קשה נגד המשטר המצרי תחת הנהגתו של עבד אל-פתאח אל-סיסי.
לדבריו ,לא רק שאל-סיסי מתכחש לשריעה ומסתייג מהחלתה אלא הוא פועל גם נגד אחיו במצרים ובעזה .נוכח
זאת ,האשים אל-סבאעי את אל-סיסי וצבא מצרים בבגידה והאשימם בשיתוף פעולה עם צה"ל במלחמה
בעזה.

111

באנר להרצאה שהעלה אל-סבאעי לחשבון הטוויטר שלו

 מוסד התקשורת "עאישה" ,המתמקד בחדשות הקשורות בעיקר באוכלוסייה הסונית בלבנון ,פרסם "מסר בהול
לאנשינו בעזה" מאת השיח' מחמד בן עמר אל-לבנאני ,פעיל סלפי ג'האדי בכיר בלבנון .לדבריו ,תנועת חמאס
תפסיד ,בסופו של דבר ,במלחמה וישראל תגבר עליה .זאת בשל שורת הפרות של השריעה ,כינון ברית עם
השיעים ועברות נוספות נגד הדת .לדבריו ,הפעילים הסלפים הג'האדים ברצועת עזה הם אילו האמורים לשאת
על כתפיהם את הלחימה נגד היהודים ולשחרר את פלסטין מידי השלטון הישראלי.

112

 מוסד התקשורת "אל-בתאר" ,המזוהה עם המדינה האסלאמית ,פרסם סרטון ווידאו בשם "עזה תחת
הפגזה".
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https://twitter.com/hanisibu/status/487408886044180481
http://al-fidaa.com/vb/
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תמונה שהעלה מוסד "אל-בתאר" לרשתות החברתיות.
בתמונה ביקורת נגד ערב הסעודית על כוונתה לכונן נורמליזציה עם ישראל בשעה שהאחרונה תוקפת ברצועת עזה.

 מוסד התקשורת "אל-ביארק" ,הפועל מטעם ארגון אנצאר אל-שריעה בתוניסיה ,פרסם הודעת גינוי על
הלחימה נגד רצועת עזה והביע תמיכה בפלסטינים.

114

אנצאר בית אל-מקדס
ארגון אנצאר בית אל-מקדס פרסם כמה פרסומים במחצית הראשונה של יולי על רקע מבצע "צוק איתן" ,וביניהם:
 תיעוד שיגור של חמש רקטות  223ב 6-ביולי 0222 ,לעבר היישוב הישראלי בני נצרים הסמוך לגבול מצרים .הירי
הוסבר כהבעת הזדהות עם תושבי עזה.

115

 סרטון וידאו בו נראים אנשיו כאשר הם משגרים רקטה מסוג  223אל עבר היישוב בני נצרים ,כתמיכה באנשי
עזה הנלחמים נגד ישראל.

116
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https://shamikh1.info/vb/
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116
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מועצת השורא אל-מג'אהדין בסביבות ירושלים
 מועצת השורא של המג'אהדין בקצוות ירושלים פרסמה כרוז (מס'  )22המתייחס ללחימה המתרחשת בעזה.
בכרוז נכתב כי תושבי עזה סובלים מהתוקפנות ומהאלימות הקשה של ישראל ,בשעה שהעולם רואה הכול
ולא נוקף אצבע על-מנת לעצור זאת .מועצת השורא של המג'אהדין בקצוות ירושלים מחזקת את תושבי
עזה ,ומדגישה כי לוחמיה אורבים לכוחות הכיבוש הישראלי ותוקפים אותם בכל הכוח :באמצעות רקטות
ובאמצעות פגיעה במטוסים .לצד זאת מדגיש הארגון כי הוא לא שחרר עד כה אף וידאו שמתעד את
פעולותיו הג'האדיות במהלך הלחימה הנוכחית בעזה.

117

תומכי המדינה האסלאמית בבית אל-מקדס
קבוצת "תומכי המדינה האסלאמית בבית אל-מקדס" פרסמה כמה פרסומים במחצית הראשונה של חודש יולי על
רקע מצבע "צוק איתן" וביניהם:


כרוז בו הביע הארגון את מחויבותו המלאה למדינה האסלאמית בעיראק ואל-שאם בראשותו של אל-בע'דאדי.
לאחר מכן תוארו פעולות הארגון בתקופה האחרונה :חטיפת והריגת שלושת נערים ישראלים בגדה המערבית;
ירי בחברון ובתרקומיא; ושיגור רקטות מעזה נגד הציונים .בסיום הכרוז מובהר כי הארגון איננו גוף פוליטי-
מפלגתי ,כמו ארגונים פלסטיניים רבים שמנצלים את הדת לטובת הפוליטיקה ולצורך כניסה לפרלמנטים;
מדובר בארגון שפועל בשם הדת בלבד.

118
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118

 נטילת אחריות על מספר שיגורי רקטות לעבר שדרות ,באר-שבע ואשקלון אשר בוצעו בתחילת חודש יולי ,כולל
פירוט של תאריכי ושעות הירי .על-פי נטילת האחריות השיגורים בוצעו בין השאר בנקמה על מותם של
אוסאמה אל-חסומי ומוחמד אלפסיח ,שני משגרי רקטות שהשתייכו לקבוצה וחוסלו בסוף יוני.

119

אחרים
 ג'יש אל-אמה בית אל-מקדס ,אחת מקבוצות הג'האד הסלפיות הפועלות ברצועת עזה ,נטלה אחריות על מספר
שיגורי רקטות לעבר ישראל :לעבר אשכול 120 ,הנגב המערבי 121,מושב ישע 122וקבוצה של רכבים צבאיים בנחל
עוז 123.מלבד רקטות גראד משתמשים פעילי הארגון ברקטה מתוצרת מקומית המכונה "אלקעקאע".
 ארגון בשם "לואא' אל-תוחיד" פרסם נטילת אחריות על ירי של רקטות ופצצות מרגמה לעבר יישובים שונים
בדרום ישראל ,כגון אופקים ,באר-שבע ואשקלון .בנטילת האחריות הוצגו השיגורים בתור תגובה ל"תוקפנות
הציונית המתמשכת" לצד פירוט של תאריכי ושעות הירי.

124

 הבריגדות של אל-נאצר צלאח אל-דין פרסמו סרטון ווידאו המתעד ירי לעבר יישובים ישראלים בדרומה
ובמרכזה כמו לעבר ראשון לציון.

125

 ארגון ג'האד ג'נדאללה פרסם הודעה סביב האירועים בעזה המחזקת את ידי הפלסטינים בלחימה נגד
ישראל.
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 מוסד התקשורת "אל-אוזאעי" ,הפועל מטעם גדודי עבדאללה עזאם ,פרסם סרטון ווידאו המתעד מספר
שיגורים של רקטות מרצועת עזה לעבר יישובי ישראל.

127

 גולשי הפורום "אל-ג'האד אל-עאלמי" פתחו שרשור בו הם מעדכנים בזמן על ההתפתחויות במבצע "צוק איתן"
המתנהל בעזה .בין השאר מעודכנת באופן תדיר ספירת ההרוגים והפצועים במבצע ,ונכתבים שמותיהם של
ההרוגים .המידע נלקח מאתרי חדשות מכל רחבי העולם.

128

אפריקה

אזור המגרב
בשבוע הראשון של חודש יולי קיימו בכירים בגופי המודיעין והביטחון של תוניסיה ,אלג'יריה ומצרים דיון לגבי
הדיווחים על מעבר אפשרי של ארגון המדינה האסלאמית למגרב ,ובייחוד ללוב .על-פי אחד מגורמי הביטחון
האלג'יראיים "מעבר של המדינה האסלאמית ללוב הינו עניין של זמן בלבד".

129

ואכן ,עם ההכרזה על הקמת הח'ליפות ,ניתן למצוא גיבוי למדינה האסלאמית בכמה מקומות במגרב .ממספר
ידיעות עולה כי ההכרזה הביאה לירידת קרנו של אבו-מצעב עבד-אלודוד (עבד אלמאלכ דרודכאל) ,אמיר אל-
קאעדה במגרב האסלאמי ,ולכך שפעילים רבים החליטו להישבע אמונים למדינה האסלאמית.

130

גיבוי נוסף

למדינה האסלאמית הגיע מאנצאר אל-שריעה בתוניסיה .דובר הארגון ,סיף אל-דין ראיס ,נעצר לאחר שהכריז על
שבועת אמונים למנהיג המדינה האסלאמית ,אל-בע'דאדי ,וקרא לשחרר מהכלא פעילים של אנצאר אלשריעה
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בתוניסיה 131.עם זאת ,חרף קריאה זו ,נראה שרוב הציבור בתוניסיה דוחה על הסף את רעיון הח'ליפות או נותר
אדיש אליו.

132

בתוך כך ,דיווחו הרשויות במרוקו כי כ 1,111-לוחמי ג'האד ממוצא מרוקאי משתתפים בלחימה בסוריה ובעיראק.
לפי הדיווח  048פעילים שחזרו למרוקו נעצרו ונחקרו .בהצהרה מה 01-ביולי הזהיר שר הפנים המרוקאי ,מחמד
חצאד" ,מפני מתקפת טרור כנגד הממלכה לאור המספר ההולך וגדל של מרוקאים המשתייכים לארגונים
הקיצוניים בסוריה ועיראק".

133

גם אלג'יריה העלתה את רמת הכוננות לאור התראות על תכנון פיגועים כנגד מטרות אמריקאיות במדינה .בעקבות
ההתראות ,קראה השגרירות האמריקאית באלג'יריה לאזרחיה להימנע משהייה בבתי מלון אמריקאיים 134.עדות
נוספת למתיחות ניתן למצוא בהפגנה שקיימו פעילים סלפים בבירה אלג'יר במחאה על כוונות הממשלה לפתוח
מחדש בתי כנסת יהודיים במדינה.

135

אלג'יריה
 מוסד התקשורת "אל-אנדלס" ,הפועל מטעם ארגון אל-קאעדה במגרב האסלאמי ,פרסם הודעה בשם
"הריגתם ופציעתם של יותר משלושים כופרים...מהם כמה קצינים" .לפי ההודעה ,נטל הארגון על ניסיון
חיסול אנשי צבא אלג'יראיים כפעולת נקם על פגיעתם של האחרונים במשפחות המג'אהדין באחד הכפרים
במחוז ג'י'ג'ל ,במזרח אלג'יריה .במסגרת פעולת נקם זו הוטמנו מטעני נפץ לצד כוחות צבא אלג'יריה,
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וכתוצאה נהרגו ונפצעו יותר משלושים אנשי צבא .לבסוף ,הדגיש הארגון כי פעולה זו הינה מסר לאנשי
הצבא האלג'יראי כי פעולותיו הנפשעות יענו בהתאם.

136

תוניסיה
 ארגון אנצאר אל-שריעה בתוניסיה ,פרסם הודעת גינוי לתקיפות הישראליות בעזה .ההודעה כללה גם גינוי
לרצח של הנער הפלסטיני מחמד אבו-ח'צ'יר אשר הוביל להסלמה ,האשמת המשטרים הערביים בשיתוף-
פעולה עם הברית "הציונית-צלבנית" וקריאה להחלשת אותם המשטרים על מנת שיתאפשר לסייע לעזה.
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ניגריה
ארגון בוקו חראם
אבו בכר שיכו ,מנהיג ארגון בוקו הפועל בניגריה ,נטל אחריות על פיגועים שביצעו פעילי ארגונו בעירים אוג'ו
ולאגוס ב 45-ביוני .4102 ,בנוסף ,הביע שיכו תמיכה בארגון המדינה האסלאמית ,בתנועת טליבאן האפגאנית
ובארגון אל-קאעדה.
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קטע מסרטון הווידיאו בו נוטל שיכאו אחריות על התקפות ארגונו על שתיים מערי ניגריה
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סומאליה
בסומאליה ממשיכה האלימות של ארגוני הטרור ,אם כי כפי שנהגו לעשות בתקופה האחרונה ,מדובר בפעולות
בודדות ולא נרחבות שנראה כי מטרתן העיקרית היא להעביר מסר ולהבהיר כי הארגונים הג'האדיים עודם
פעילים במדינה .ב 5-ביולי 4102 ,נהרגו ארבעה בני אדם בפיצוץ מכונית תופת ליד בניין הפרלמנט הסומאלי
בבירה מוגדישו .ארגון אל-שבאב אל-מג'אהדין (הארגון הג'האדי הפעיל בסומאליה) נטל אחריות לפיגוע זמן קצר
לאחר הוצאתו לפועל.

139

ב 8-ביולי 4102 ,ביצעו חמושים מתקפת יריות נגד ארמון הנשיאות בבירה מוגדישו .החמושים פתחו במתקפה
ובאש כבדה נגד הארמון המבוצר .אמנם לא התקבלה נטילת אחריות רשמית של אף ארגון על האירוע ,אולם
לדברי כוחות הביטחון הפיגוע נושא את כל הסימנים והמאפיינים של פיגועי אל-שבאב ומהווה שחזור של
מתקפה דומה שביצע הארגון על הארמון בפברואר.

140

הקווקז
 אמיר אמירות קווקז ,אבו עלי מוחמד ,קרא ללוחמיו להימנע מהפעלת מחבלים מתאבדים בשל הפגיעה
באזרחים חפים מפשע .הוא אסר להפעיל מחבלות מתאבדות בשל הצער הרב הנגרם למשפחותיהם .יחד עם
זאת ,במקרים של תפיסת המחבלים על-ידי הכוחות הרוסים ,הנחה האמיר להיכנע לדרישתם של אנשי
הביטחון .בסרטון שפורסם בתאריך ה 2-ביולי 0222 ,ענה האמיר על שאלות שקשורות לפעילות היומיומית של
הארגון ואסטרטגית הפעלה של האמירות .בסרטון ,אבו עלי מציין שאזרחים רוסים אינם יעד לתקיפה של
אמירות קווקז וכי הלחימה מתנהלת אך ורק נגד כוחות הביטחון הרוסיים .בנוסף ציין האמיר ,שדעתו דומה
לדעה של מנהיג אל-קאעידה ,אל-ט'ואהירי ,שאבו עלי קורה לו "האמיר שלי".
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http://www.nytimes.com/2014/07/06/world/africa/somalia.html?_r=0
http://www.theguardian.com/world/2014/jul/08/somalil-militants-attack-presidential-palace-mogadishu
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אנליסטים רוסיים מציינים שאבו עלי מוחמד הלך והתמתן בדעותיו .בסרטונים האחרונים שפורסמו .ניתן
לראות כי אבו עלי מדבר רבות על שיקולי עלות מול תועלת שהוא לוקח בחשבון בעת הכנת הפעילויות.
לסיכום ,ניתן לראות כי דבריו מרמזים על שינוי בהתנהגות אמירות קווקז ועל ניסיון האמיר לגייס תמיכה
נרחבת יותר בקרב האוכלוסייה שאינה שבעת רצון משלטונו של פוטין.

אבו מחמד אל-דע'סתאני

המערב
 השיח' אנג'ם חודרי ,מטיף אסלאמיסטי רדיקלי באנגליה ,ממשיך לפרסם תכתובות שנויות במחלוקת מעל
חשבון הטוויטר .במהלך המחצית הראשונה של חודש יולי  0222עסק חודרי בנושאים שונים כמו הצורך
לשחרר אסירים מוסלמים דוגמת מורו השיח' עומר בכרי ,אשר נעצר על-ידי רשויות הביטחון בלבנון .בכרי,
מטיף אסלאמי קיצוני ,שהנהיג בעבר תנועה קיצונית בלונדון וגורש מבריטניה בשנת  .0225בנוסף ,שיתף
חודרי כמה ראיונות מצולמים שהעניק לאמצעי התקשורת .כך לדוגמא ,התייחס בחיוב לתופעת הגירתם של
צעירים בריטיים לזירת הג'האד בסוריה בטענה שמטרתם נועדה להפיל את משטרו של הדיקטאטור בשאר
אל-אסד וליישם את חוק השריעה .לטענתו ,המשך רדיפתם של מהגרים מוסלמים אילו בידי ממשלת
בריטניה רק תוביל לידי הקצנה ולהסלמה ביטחונית בבריטניה.

141

https://twitter.com/anjemchoudary

46

141

ציוץ שהעלה חודרי לחשבון הטוויטר שלו

142

שונות
 קבוצת התקשורת "פרסאן אל-בלאע'" פרסמה אינדקס של פרסומים ( 23עמודים) ,שיצאו במהלך חודש יוני
 0222מטעם מוסדות התקשורת הג'האדיים השונים.

143

עמוד השער של האינדקס

https://twitter.com/anjemchoudary/status/484468054609633280
http://al-fidaa.com/vb/
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 גולש בכיר בפורום הג'האדי "אל-פדאא" מתח ביקורת נגד הנהלת הפורום הגה'אדי "מנבר אל-אעלאם" בשל
תמיכתו בארגון המדינה האסלאמית .לדבריו ,תמיכה זו תורמת לשסע בקרב פעילי ג'האד ומפלגת את
שורותיהם .בנוסף ,העלה הגולש תכתובת שיוחסה למפקח אחד המדורים בפורום "מנבר אל-אעלאם" ובה
קריאה להשליך את השיח' אל-ט'ואהירי ,מנהיג ארגון אל-קאעדה ,והשיח' מחמד אל-מקדסי ,בכיר הזרם
הסלפי הג'האדי בירדן ותומך של אל-ט'ואהירי ,לפח ההיסטוריה (ראו תמונה מטה) .הגולש הוקיע התנהגות
מסוג זו וביקש מהגולשים להימנע מהתנהגות כזו .יש לציין ,כי הנהלת הפורום הגה'אדי "אל-פדאא" מנעה
בהמשך גישה לתכתובת זו ,ככל הנראה ,כדי לטשטש את השסע הקיים בין תומכי ארגון אל-קאעדה ותומכי
ארגון המדינה האסלאמית וכדי להפגין אחדות שורות בקרב פעילי הג'האד.
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בתכתובת" :אחי ,מקומם של אל-ט'ואהירי ואל-מקדסי כאן [הכוונה בפח זבל] ["]....
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