עדכן פורומים ג'האדים
מחצית ראשונה של חודש אוגוסט 4102
עיקרים
 ארגון אל-קאעדה פונה למשפחת השבוי האמריקאי וורן ויינשטיין במטרה להפעיל לחצים
על הממשל האמריקאי להיענות לדרישותיו בתמורה לשחרורו .לדברי הארגון ,הממשל
האמריקאי איננו מעוניין בעסקה ואף מעוניין במותו של ויינשטיין ולכן איננו מקיים כלל
משא ומתן בעניינו.
 השיח' אבו אל-פדל איאד ע'אלי ( ,)Abu al-Fadl Iyad Ag Ghalyמנהיג ארגון אנצאר אל-
דין ( )Ansar al-Dinקורא למוסלמים לקדש מלחמה נגד צרפת ובעלות בריתה כדי למנוע את
חיזוק האחיזה הצלבנית על אדמת מאלי.
 ארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב פתח במסע הסברה נגד הממשל התימני שבמסגרתו נטל
אחריות על שורת פעולות שביצע נגד כוחות הביטחון התימניים בעיקר במחוז חצרמוות.
הצהרות אלו התפרסמו על רקע הלחימה של צבא תימן נגד פעילי הארגון.
 השיח' אבראהים סלימאן רביש ( ,)Ibrahim Sulayman Rubaysראש מועצת השורא של
ארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב מחזק את ידיהם של המג'אהדין בעיראק על רקע הצלחתם
לשחרר את מוסול וערים נוספות בעיראק .לדבריו ,יש לשים לאלתר סוף למחלוקות בין פלגי
הג'האד ולפעול לאחדות השורות.
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 פעילי ג'האד חלוקים ביחס לכינונה של ח'ליפות אסלאמית בראשותו של השיח' אבו בכר
אל-בע'דאדי .בראש מחנה המתנגדים ניצבים ארגון אל-קאעדה וחזית אל-נצרה בסוריה.
אבו מאריה אל-קחטאני ,חבר מועצת השורא של חזית אל-נצרה ,מדגיש כי מדובר בעוד רעה
חולה של ארגון המדינה האסלאמית וכי לח'ליפות זו אין כל הכרה ולגיטימציה .במקביל,
נמשכות שבועות אמונים לח'ליפות האסלאמית מצד גורמי ג'האד שונים ,ביניהם קבוצת
אנצאר אל-ח'לאפה בפיליפינים.
 שיח' אבו פראס אל-סורי ( ,)Abu Firas al-Suriהדובר הרשמי של חזית אל-נצרה בסוריה,
מבהיר כי אם ארגונו יקים אמירות אסלאמית הרי שזו תוקם רק לאחר התייעצות עם גורמי
הנהגה מובילים בעלי אוריינטציה אסלאמית ,פלגי ג'האד או עם מנהיגים מקומיים .לדבריו,
הארגון ממשיך לדבוק בדרך ג'האד.
 מבצע "צוק איתן" ממשיך לעורר תגובות של סולידאריות והזדהות עם תושבי עזה מצד גורמי
ג'האד גלובאלי דוגמת האמירות האסלאמית של אפגניסטן .במקביל ,הועלו קריאות לצאת
בג'האד נגד מדינת ישראל והיהודים.
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פרסומים חדשים
אידיאולוגיה
 מוסד התקשורת הג'האדי "אל-סחאב" ( ,)Al-Sahabהפועל מטעם הנהגת ארגון אל-קאעדה,
פרסם כרוז שכותרתו "מסר מאל-קאעדה למשפחתו של האסיר וורן ויינשטיין ( Warren
 ,)Weinsteinקבלן אמריקאי שנחטף בפקיסטן על-ידי אל-קאעדה באוגוסט  1222ומוחזק

4

בשבי מאז .בכרוז נכתב כי ממשלת ארה"ב רוצה במותו של ויינשטיין ,אינה עושה כל מאמץ
רציני על-מנת להביא לשחרורו ואינה נמצאת במגעים עם אל-קאעדה לגבי שחרורו .ארגון אל-
קאעדה אינו מעוניין בהחזקת האסיר ,אך דורש שהאמריקאים ייענו לדרישותיו; לפיכך
ה ארגון קורא למשפחתו של האסיר להפעיל לחץ על ממשלת ארה"ב כדי למנוע מויינשטיין
למות בכלא כאשר הוא בודד לגמרי.

1

 לאחר היעדרות ארוכה ,מאז המבצע הצבאי של צרפת לביעור קני הטרור במאלי בשנת ,1220
מופיע שוב השיח' אבו אל-פדל איאד ע'אלי ( ,)Abu al-Fadl Iyad Ag Ghalyמנהיג ארגון
אנצאר אל-דין ( ,)Ansar al-Dinבסרטון תעמולה חדש נגד צרפת ובעלות בריתה .בפתח דבריו,
הביע אל-פדל תרעומת על הטרגדיה שפקדה את המוסלמים במאלי נוכח פעילותה של צרפת
באזור .לדבריו ,ארגונו היה נתון למתקפה הסברתית מוטית ומסולפת .לטענתו ,בשל קשיים
במערך ההסברה ,נבצר מארגונו לצאת בהסברה נגד אותם גורמים עוינים לארגון .השיח'
הדגיש כי ארגונו משקיע מאמצים בלחימה נגד מסע הסברה מסולף זה ,בהגנה על המוסלמים
במאלי הנתונים למעשי טבח מצד צבא מאלי ובהחלת השריעה .לדבריו ,בשטח כבר ניכרים
סימני תבוסה של האויב הנסוג ממאלי .את מקומו ממלאים כעת כוחות אפריקאיים
המסתתרים מאחורי השם השקרי "כוחות השלום" .אל-פדל הדגיש עוד כי שומה על
המוסלמים לקדש מלחמה נגד צרפת ובעלות בריתה המבקשות לחזק את האחיזה הצלבנית על
אדמת מא לי .לבסוף חיזק את ידיהם של המג'אהדין בכל חזיתות הג'האד :ניגריה ,סומאליה,
אפריקה התיכונה ,אפגניסטן ,פקיסטן ,הפיליפינים ,אמירות קווקז האסלאמית ,תימן,
2
מצרים ,עיראק והלבאנט.

אבו אל-פדל איאד ע'אלי

 מוסד התקשורת "אל-ראיה" ( ,)Al-Rayaהמשמש במה למסרים של ארגון אל-שריעה בלוב,
פרסם "הבהרה בעניין הסתייעות בכופרים" מאת השיח' אבו עבדאללה אל-ליבי ( Abu

http://shabakataljahad.com/vb/
http://www.shamikh1.info/vb/
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 ,)Abdallah al-Libiככל הנראה חבר מועצת השורא של הארגון .ההבהרה פורסמה על רקע
החלטת הפרלמנט הלובי לבקש סיוע בינלאומי על מנת להגן האזרחים בלוב.
במסגרת ההודעה גינה השיח' אל-ליבי כל קריאה להתערבות מערבית בלוב וטען שכל חכמי
הדת בעבר ובהווה אוסרים על הסתייעות בכופרים .כמו כן ,תקף אל-ליבי את ארגון האו"ם
ומועצת הביטחון ,הציג אותם כגופים הנשלטים על-ידי היהודים והנוצרים וטען שהם מנצלים
את הפרלמנט הלובי על מנת להילחם במג'אהדין באמתלה של לוחמה בטרור .אל-ליבי הדגיש
כי אנצאר אל-שריעה מתנגדים בתוקף לדמוקרטיה וכי הם נלחמים בכדי להשליט את השריעה
האסלאמית ועל מנת להגן על לוב מפני הכופרים.
אל -ליבי הסביר את ההחלטה להסתייע במערב ,כצעד שנקט הגנרל ח'ליפה חפתר ( Khalifa
 )Haftarלאחר שלא הצליח להביס את המג'אהדין ,במטרה לפגוע במוסלמים בלוב ולהקים
שלטון חילוני-מערבי במדינה.
בין חכמי הדת עליהם הסתמך אל-ליבי ניתן למצוא חכמי הדת מהעבר ,כגון אל-טברי (Al-
 ,)Tabariאל-קרטבי ( ,)Al-Qurtubiעבד אל-לטיף בן עבד אל-רחמן ( Abd al-Latif bin Abd
 )al-Rahmanועולמאא ( )Ulamaמימי הביניים ,שטענו כי אין להשתמש בכופרים בתור
עוזרים וסייענים או לסייע לכופרים בארצות האסלאם והן חכמי דת מהתקופה המודרנית.
חכם הדת המצרי אחמד שאכר ( ,)Ahmad Shakirטען כי לשליטי מצרים אסור להסתייע
באנגלים בכל צורה או אופן שכן מדובר בכפירה; חכם הדת האלג'יראי אל-בשיר אל-
אבראהימי ( )Al-Bashir al-Ibrahimiטען שיש להתנגד לכובש הקולוניאלי ואין לכרות עימו
ברית שכן הדבר נחשב לנטישת האסלאם; חכמי דת נוספים מהאסכולה המאלכית אסרו על
מלכים מוסלמים להסתייע בכופרים כנגד שליטים מוסלמים אחרים.
אל-ליבי קרא לראשי השבטים ,תושבי לוב ולמוסלמים בכלל להתנער מהפרלמנט הלובי
והחלטותיו .כמו כן ,הועברה קריאה לחכמי הדת המוסלמים להבהיר שהסתייעות בכופרים
משמעה כפירה.
ההודעה נחתמה בפנייה לחיילים המשרתים ב"צבא הרודן" (הכוונה לח'ליפה חפתר וכוחותיו).
אל -ליבי קרא לחיילים להתעורר ולערוק מהצבא שיביא לכניסתם של "היהודים והנוצרים"
ללוב ואף יפגע במרקם החברתי במדינה .אל-ליבי הבהיר לחיילים כי אנצאר אל-שריעה היו
3
מעדיפים שלא להילחם בהם אלא לצרפם לכוחותיהם במסגרת המלחמה למען האסלאם.
ניתן לציין כי פסיקה זו עומדת בסתירה לפסקי הלכה אחרים המתירים הסתייעות בכופרים,
אשר ניתנו מאותוריטות דתיות דוגמת השיח' אבן באז ( ,)2222-2222המופתי של ערב
הסעודית או עבדאללה עזאם ( ,)2282-2212ממייסדי ארגון אל-קאעדה.

http://www.shamikh1.info/vb
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שער "הבהרה בעניין הסתייעות בכופרים"

 מוסד התקשורת "אל-מלאחם" ( ,)Al-Malahimהמשמש במה למסריו של ארגון אל-קאעדה
בחצי האי ערב ,פרסם סרטון תשיעי בשם "מעלותיהם של אל-אנצאר" (( )Al-Ansarתומכי
מחמד באל -מדינה ,ובהקשר המודרני תומכים בפעילי ארגוני הג'האד) במסגרת סדרת
הפרסומים "התזכורת הטובה" מאת השיח' חארת' בן ע'אזי אל-נט'ארי ( Harith bin Ghazi
 ,)al-Nazariחבר מועצת השורא של הארגון.

4

בנוסף ,פרסם המוסד סרטו ני ווידאו בשם "הקשבה וציות" ו"הגירה וג'האד" שהינם חלק שני
ושלישי במסגרת סדרת הפרסומים "חמש העצות" גם הוא מאת השיח' אל-נט'ארי .לדברי אל-
נט'ארי מילוי מצוות הג'האד נגד אויבי האסלאם הינה חובה ולכן חלה חובה על מוסלמים
להגר לאזורי קונפליקט בהם מתחוללת מלחמה נגד אויבי האסלאם.

5

השסע בין ארגון אל-קאעדה לארגון "המדינה האסלאמית"
 השיח' אבו-מחמד אל-מקדסי ( ,)Abu Mohammed Al-Maqdisiשיח' ופוסק הלכה ירדני
בולט בעולם הג'האדי ,פרסם פסק הלכה העוסק בשאלה אם מותר להסתייע בכופרים על-מנת
להילחם בח'וארג' ( ,)Khawarjiכינוי לכת הראשונה שהתפצלה מן האסלאם .כיום ,משמש
המונח בפי מבקרי ארגון המדינה האסלאמית כדי לתייג אותם כמוסלמים שפרשו מעל
האסלאם.

https://alfidaa.info/vb/
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אל-מקדסי מדגיש כי הוא מעולם לא כינה כך את המדינה האסלאמית ,אולם אנשי הארגון
אכן הודו בפניו כי יש בשורותיהם ח'וארג' .אמנם הנהגתה העיקשת הנוכחית של המדינה
האסלאמית ,המיוצגת על-ידי דובר הארגון אל-עדנאני ( ,)Al-Adnaniממהרת להתיר את דמם
של מוסלמים ולהתייחס אליהם ככופרים  -וזוהי עבירה הראויה לגינוי חריף  -אך אין
משמעות הדבר שכל הארגון הוא כזה .עם זאת ,אל-מקדסי מגנה בתוקף את העובדה
שהמדינה האסלאמית שולחת מחבלים מתאבדים להרוג מג'אהדין המשתייכים בארגונים
אחרים .אל-מקדסי מציין כי יש תימוכין בשריעה לכך שמותר ואף כדאי ליצור שיתוף-פעולה
בין כל הארגונים נגד המשטר הסורי; אולם כדי שברית כזו תהיה מותרת ,השליטה בה צריכה
להיות של המוסלמים ושל אנשי ייחוד האל ,כלומר הם אלו שצריכים לקטוף את פירות
ההצלחה בסוף המאבק ולא הכופרים .במקרה של היעדר ברירה ,ואם הח'וארג' שופכים דם
טהור של מוסלמים ,ראוי להשיב מלחמה מתוך העיקרון של סיוע לעשוק ולנדכא .למרות
ההיתרים הללו ,אסור לשתף-פעולה עם כופרים שכפירתם בולטת וגלויה לעיני כל ,כדי לא
לבייש את הדת.

6

 אמירות קווקז האסלאמית פרסמה ב 5-באוגוסט  1221סרטון בו מביע שיח' אבו מחמד אל-
מקדסי תמיכה בפעילות אמירות קווקז והאמיר שלה ,אבו עלי מחמד .בנוסף לכך ,הוא הביע
צער על מותו של האמיר הקודם של אמירות קווקז ,דוקו אומרוב .לבסוף קרא ללוחמי
7
אמירות קווקז הפועלים במרחב הסורי שלא לשתף-פעולה עם ארגון המדינה האסלאמית.
 אבו מאריה אל-קחטאני ( ,)Abu Mariyya al-Qahtaniראש מועצת השורא של ארגון חזית
אל-נצרה בסוריה ,פרסם מסר לתושבי אל-שרקיה .לדבריו ,החשיפה למחשבה הקיצונית מבית
מדרשו של ארגון "המדינה האסלאמית" מזיקה לזירות הג'האד ופוגעת בחוסנם של
המג'אהדין .כינונה של ח'ליפות אסלאמית בראשות ארגון המדינה האסלאמית הינה נדבך
נוסף במחשבה קלוקלת זו והינה לרעה חולה .הוא הוסיף ,כי הודות להתקוממותם של העמים
המוסלמים נגד העריצות נפלו כמה ממשטרי ערב .אולם ,אל הואקום שנוצר בעקבות שינוי
המשטרים נכנסים פעילי המדינה האסלאמית המנסים לנצל את המצב החדש שנוצר לקידום
צרכיהם על חשבון המוסלמים ודמם .הוא הדגיש כי ארגונו מעוניין בקריסת גבולות הלאום
שנוצרו לאחר מלחמת העולם הראשונה עם הסכמי סייקס פיקו אך מתנגד לכל יוזמה או
תוכנית לא סונית שמשרתת את אויבי האסלאם .פעילי המדינה האסלאמית ,לדבריו ,מזיקים
באופן יחסם והתנהגותם לאחיהם המוסלמים מארגוני ג'האד אחרים ובכלל למאמצי הג'האד

6

http://shabakataljahad.com/vb/
http://vdagestan.com/obrashhenie-shejxa-abu-muxammada-al-makdisi-k-mudzhaxidam-imarata-kavkazvideo.djihad
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8

ומשרתים את האויב דוגמת איראן .נוכח זאת ,קרא אל-קחטאני לתושבי אל-שרקיה שלא
להיות מושפעים ממחשבה זו אלא לרכז מאמצים בלחימה נגד המשטר הסורי.

8

בתמונה השיח' אבו מאריה אל-קחטאני

 ארגון החזית האסלאמית ,ארגון סלפי ג'האדי הפעיל בסוריה  -חטיבות צקור אל-שאם
( - )Suqur Al-Shamפרסם כרוז המתייחס למדינה האסלאמית .בכרוז נכתב כי כל מי
שמשתייך לארגון המדינה האסלאמית (המכונה בכרוז "דאעש" ככינוי גנאי) ,מצהיר על כך
ומסרב לחזור בו  -הרי הוא מטרה לגיטימית למג'אהדין של החזית האסלאמית .הכרוז פורסם
בפורום אל-מנבר אל-אעלאמי אל-ג'האדי ( )Al-Platform Mediaהמזוהה עם המדינה
האסלאמית ,וגרר תגובות נזעמות מהגולשים.

9

 השיח' אבו בציר אל-טרטוסי ( ,)Abu Basir al-Tartusiאידיאולוג סלפי ג'האדי בולט הפעיל
בסוריה ,פרסם מאמר בשם "אמריקה וקבוצת המדינה 'דאעש'" .אל-טרטוסי טוען במאמרו כי
ארה"ב איננה מתכוונת להתעמת עם ארגון "המדינה האסלאמית" אלא להנציח את המצב
הקיים ולאפשר לארגון דאעש לפעול בכוח ובמלוא השאת .זאת כדי להשיג כמה מטרות:
א .ניצול הארגון ללחימה בארגון אל-קאעדה לרבות שלוחתה בסוריה ,חזית אל-נצרה.
ב .ניצול הארגון ללחימה בקבוצות ג'האד ובקבוצות מהפכניות בסוריה אשר אינן סרות
למרותה של ארה"ב.
ג .להשתמש בארגון כאמצעי לשלוט בשטח לאחר נפילת משטרו של אסד" ,זהו רצון
אמריקאי ישראלי!".

http://al3aren.com/vb/
http://alplatformmedia.com/vb/
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9

ד .לכונן באמצעות הארגון כוח הרתעה כלפי המדינות השכנות ,דבר שיאפשר יותר ויתורים
והבעת נכונות מצד המדינות לקבל את תכתיביה של ארה"ב .איראן ודאעש הפכו למקל
הרתעה במדיניות האמריקאית.
ה .להשתמש בארגון כאמתלה להתערבות בענייניהם של המוסלמים בטענה שמדובר
במלחמה נגד הטרור.
ו .סילוף תדמיתו של האסלאם בעיני עמי העולם בייחוד ובעיני העמים המערביים.
נוכח זאת ,מבהיר אל-טרטוסי כי ארה"ב מתמהמהת בתגובתה נגד דאעש ,כדי לשמור על
האינטרסים שלה באזור.

10

 מוסד התקשורת "אל-מלאחם" ,המשמש במה למסריו של ארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב,
פרסם נאום של השיח' אבראהים סלימאן רביש ( ,)Ibrahim Sulayman Rubaysראש מועצת
השורא של הארגון ,לגבי שורת הניצחונות של ארגון המדינה האסלאמית בעיראק ובהם כיבוש
מוסול .אל-רביש שיבח את הישגיהם של המג'אהדין בעיראק ואת הצלחתם לשבור את כוחו
של צבא עיראק .עם זאת ,הוא נמנע להזכיר מפורשות את שם הארגון "המדינה האסלאמית"
ואת שם מנהיג הארגון ,אבו בכר אל-בע'דאדי .בנוסף ,קרא רביש לשים קץ למחלוקות
הקיימות בין פלגי הג'האד השונים ולפעול לאחדות שורות כדי להדוף את האויבים ולהחיל את
11
השריעה.

באנר הסרטון

 מוסד התקשורת "אל-בתאר" ( ,)Al-Battarהמזוהה עם ארגון המדינה האסלאמית ,פרסם
מאמר בשם "מחויבויות הח'ליפות" מאת השיח' אל-את'רי (Abu Abd al-Rahman al-
 ,)Athariחכם הלכה התומך בארגון .המאמר עוסק בחובות הנתינים כלפי הח'ליפות
האסלאמית ובחובות הח'ליפות כלפי נתיניה.

12

10

http://abubaseer.bizland.com/
https://alfidaa.info/vb/
12
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שבועות אמונים והבעות תמיכה בח'ליפות האסלאמית


נמשכת מגמה של מתן שבועת אמונים והבעות תמיכה בח'ליפות האסלאמית ובאבו בכר אל-
בע'דאדי:
 oמוסד התקשורת הג'האדי "אל-בתאר" פרסם סרטון וידאו בו נשבעת אמונים "קבוצת
אנצאר אל-ח'לאפה" ( )Ansar Al-Khilafahבפיליפינים למדינה האסלאמית בעיראק ואל-
שאם.

13

 oהתנועה האסלאמית לשחרור בנגסמורו ( )Bangsamoroבפיליפינים פרסמה באמצעות
מוסד התקשורת אל-ופאא' ( )Al-Wafaaסרטון חדש ובו שבועת אמונים של אנשי התנועה
למנהיג המדינה האסלאמית ,אבו-בכר אל-בע'דאדי.

14

 oגולש בפורום הג'האדי "חנין" ( )Haneinפרסם צילום של קבוצת צעירים הודים המצולמים
עם חולצה שחורה ועליה סמל המדינה האסלאמית כשהם מביעים תמיכה בארגון.

15

תמיכה מהודו במדינה האסלאמית

אסטרטגיה
גולש בפורום " חנין" פרסם רשימת עצות להסתתרות מכלי טיס המצוידים באמצעים לראיית לילה
תרמית ( .) Thermal Night Visionבין העצות :עטיית לבוש מבודד חום (כגון מדי כבאים),
התחבאות במנהרות ,שימוש ברשת הסוואה והימנעות מנשיאת מכשיר טלפון סלולרי.

16

13

http://alplatformmedia.com/vb/
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ספרי הדרכה והכוונה
פורסם החלק ה 20-של "האנציקלופדיה הג'האדית" ,סדרת מדריכים בנושאים שונים הנוגעים
לעולם הג'האד .בין השאר ,ניתן למצוא באנציקלופדיה תכנים דתיים ,תכני סייבר ואף תכנים
צבאיים.

17

קידום מיתוס השהיד
 ארגון אל -קאעדה בחצי האי ערב פרסם סרטון ווידאו שלישי אחרון בשם" :מסע הג'האד:
הביוגרפיה של סעיד עלי אל-שהרי" ( ,)Said Ali al-Shihriסגן מנהיג ארגון אל-קאעדה בחצי
האי ערב אשר חוסל בידי מל"ט אמריקאי ביולי .1220

18

באנר הסרטון

 הארגון הג'האדי "תומכי המדינה האסלאמית בירושלים" פרסם הודעה על מותו של המהנדס
מחמוד נאיף אלקרינאוי  -אבו אל-בראא' אל-ע'זי ( Abu -Mahmoud Nayef Al-Qarinawi
 .)Al-Bura Al-Ghaziאלקרינאוי הפלסטיני הצטרף למדינה האסלאמית באדמת סוריה
לאחר מסע ארוך ונהרג במהלך פעולה צבאית של הארגון במחוז חומס.

19

 מוסד התקשורת "אפריקה היא מוסלמית" פרסם מסמך בשם "דמעה על המג'אהד" הסוקר
את חייו של השהיד בשאני אל-סעיד עבד אל-רחמן ,שנכתב על-ידי אבו-עבידה אל-ג'זאא'רי
( ,)Abu Obaida Al-Jaza'iriמג'אהד מהמגרב האסלאמי .שמו האמיתי של השהיד הוא בשאני

17

http://shabakataljahad.com/vb/
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19
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אל-סעיד ( ,)Bashani Al-Saidאשר נולד בשנת  2211במחוז ג'יג'ל שבאלג'יריה 20.הוא ניסה
לנסוע לאפגניסטן ולהצטרף למג'אהדין ,במלחמתם כנגד הקומוניסטים בהתאם לקריאה של
חכמי דת רבים באותה העת ובראשם השיח' עבדאללה עזאם ( ,)Abdallah Azzamאולם בשל
נסיבות שונות ,בראשן היעדר כסף זמין ,נמנע ממנו לנסוע.
אל-סעיד אמנם פספס את ההזדמנות לנסוע לאפגניסטן ,אך הוא הצטרף לג'האד ועזב את
מקצוע ההוראה כאשר האדמה החלה לרעוד דווקא בארצו שלו .ב 2220-הצטרף אל-סעיד
למג'אהדין ומאז ועד יום מותו נשאר נאמן לדרך הג'האד.
אל-סעיד היה אדם מוסרי ,מנומס ובעל השפעה רבה .הוא תמיד כיבד אנשים ,ומילים אינן
יכולות לתאר את רמתו המוסרית הגבוהה .אל-סעיד נהג גם לייעץ לאחיו המג'אהדין עצות
טובות ואמינות ,במיוחד בתקופות בהן שימש כאמיר .הוא בלט בכך שגרם לפקודיו להרגיש
כמו חבריו והצטיין בניסוח מחשבות ועצות מורכבות בצורה בהירה .אל-סעיד סייע תמיד
לאחיו ואפשר להם לישון כאשר הוא שמר ונשאר ער כל הלילה .היה לאל-סעיד חשוב להפיץ
את הידע האסלאמי ולחנך את המוסלמים ברוח הדת.
אל-סעיד נהרג בשנת  . 1222הוא מת כשהיד על אדמת הג'האד ,והשאיר אחריו חלל גדול בקרב
אחיו המג'אהדין.

מגזינים
 התפרסם גיליון מס'  11לכתב העת  Nawai Afghan Jihadעבור חודש אוגוסט .1221

21

 התפרסם גיליון מס'  1לכתב העת  AZANבאנגלית ( 10עמודים) מטעם ארגון טליבאן-
פקסיטן 22.בין הנושאים בהם עוסק הגיליון הנוכחי:
 oמסורות אודות אחרית הימים.
 oדעיכתה של ארה"ב.
 oהמוסר הכפול ומדיניות כפוית הטובה של פקיסטן כלפי תושביה והמג'אהדין.
 oאינדוקטרינציה בנושא חשיבות מילוי מצוות הג'האד נגד אויבי האסלאם.
 oהמערכת הדמוקרטית כנגד את הסדר האסלאמי.
 oיסודות הח'ליפות האסלאמית.

20

https://ia801408.us.archive.org/6/items/dam3a_1436/dam3a.pdf
http://nawaiafghan.blogspot.com/2014/08/blog-post.html
22
http://www.shamikh1.info/vb/
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שער הגיליון

 התפרסמו שני גיליונות מס'  58-51לתקופון הג'האדי "אל-ואקע" (.)Al-Waqi

23

שערי הגיליונות

 פורסם הגיליון השישי של כתב העת הג'האדי "מילת אבראהים" ( )Milat Ibrahimהמתמקד
בהשמצת הדמוקרטיה.

24

https://alfidaa.info/vb/
http://alplatformmedia.com/vb/
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24

דיווחים מהשטח
אפגניסטן-פקיסטן
הזירה האפגנית ממשיכה להיות רוויית התרחשויות .נראה כי ארגון הטליבאן מתאמץ לשמר את
נוכחותו במדינה ולא ליצור אשליה שהנשיא החדש שנבחר יביא עמו שקט.
ב 5.8.1221-נהרג הקצין האמריקני הבכיר ביותר אי פעם על אדמת אפגניסטן ,מייג'ור ג'נרל הרולד
גרין .הקצין נהרג כאשר איש במדי צבא אפגניסטן פתח באש לעבר האקדמיה הצבאית בקאבול,
בירת אפגניסטן .בתקיפה נפצעו  21חיילים נוספים ,ביניהם גם קצין גרמני בכיר בדרגת גנרל.

25

ב 22.8.1221-התפוצצה מכונית תופת ו בה נהג מחבל מתאבד ,על שיירה של נאט"ו בקאבול .בפיגוע
נהרגו לפחות ארבעה בני אדם ונפצעו  .05דובר הטליבאן ,זוביהולא מג'אהד ( Zubihullah
 ,)Mujahidפרסם הודעת נטילת האחריות של ארגונו לפיגוע.

26

יומיים בלבד לאחר פיגוע זה,

אירעה מתקפה נוספת והפעם במזרח אפגניסטן :נאט"ו הודיעה כי אחד מחייליה נהרג ,אולם לא
נמסרו פרטים על ההרוג ועל התקרית.

27

האמירות האסלאמית באפגנסיטאן
 האמירות האסלאמית באפגניסטן פרסמה כרוז המתייחס לפיגוע הגדול שאירע באקדמיה
הצבאית בקאבול .בכרוז נכתב כי לוחם אפגאני פתח באש על האקדמיה הצבאית והצליח
להרוג כובשים זרים רבים ,ביניהם קצין אמריקני בכיר .האמירות האסלאמית רואה את
הפעולה כמקור לגאווה לכל העם האפגאני ומזהירה את כל אנשי הביטחון האפגאניים
הלוחמים נגד האסלאם מפני מתקפות עתידיות כאלו אם ימשיכו בדרכם.

28

 ארגון "ג'נוד אל-פדאא" ( ,)Junud al-Fidaהמסונף לאמירות אפגניסטן האסלאמית ,פרסם
סרטון ווידאו בשם "מבצע ח'יבר" (.)Khaybar

29

25

http://www.nytimes.com/2014/08/06/world/asia/afghanistan-attack.html?_r=0
http://bigstory.ap.org/article/4-afghan-civilians-killed-kabul-suicide-bombing
27
http://www.breakingnews.com/item/2014/08/12/nato-soldier-killed-in-attack-in-eastern-afghanist
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חצי האי ערב
התנגשויות בין צבא תימן לפעילי "ארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב" נמשכים ביתר שאת גם
במחצית הראשונה של חודש אוגוסט  ,1221בעיקר במחוז חצרמוות 30,זאת לאחר שפעילים רבים,
לרבות בכירים בארגון ,ברחו למחוז חצרמוות ממחוזות אבין ( )Abyanושבוה ( )Shabwaבעקבות
המתקפה האינטנסיבית בה פתח צבא תימן נגד מעוזי הארגון .עם זאת ,הצליח הארגון לרשום
לעצמו שורת חיסולים של אנשי צבא תימניים במחוז חצרמוות .ראויה לציון במיוחד הוצאתם
להורג של  21חיילי צבא אשר הורדו בכוח מאוטובוס שהיה בדרכו לצנעא .הטבח זכה להד
תקשורתי נרחב במיוחד בשל הפצת תמונות של גופות החיילים ברשת האינטרנט .בעקבות הטבח
הושמעו קריאות לפטר את שר ההגנה התימני ומפקדי צבא בכירים במחוז חצרמוות בטענה שלא
מילאו תפקידם נאמנה בהגנה על החיילים.
לדברי מומחה תימני לסכסוכים מזוינים" ,המסר שארגון אל-קאעדה ביקש להעביר דרך טבח
החיילים ורציחתם הוא ליצור אווירת פחד ואיום בקרב שורות הצבא ,אשר עשויה לעורר כמה
מאנשיו לברוח מיחידות [הצבא] בחצרמוות ולמנוע הגעת תגבורת צבאית למחוז" .מומחה אחר
ציין כי דפוס פעולה זה בוצע בהשראת פעילי ארגון המדינה האסלאמית .לדבריו ,ארגון אל-קאעדה
בתימן מבקש באופן דומה לארגון המדינה האסלאמית ,להשיג כספים על-ידי תקיפת בנקים
והשתלטות על שדות נפט ולהשיג נשק על-ידי פריצה והשתלטות על בסיסי צבא וביטחון 31.את
אמירה זו יש לסייג ולבחון בראי הזמן מכיוון שאין בנמצא עדויות על שינוי מודוס אופרנדי של
הארגון מבחינה זאת .על רקע ההסלמה הביטחונית קיים נשיא תימן ,עבד רבה מנצור האדי,
מסיבת עיתונאים וקרא לתושבי תימן לסייע בלחימה נגד הטרור .כמו כן ,הוא הבטיח לרדוף אחר
פעילי ארגון אל-קאעדה ולמצות את הדין עם האחראים לטבח.

32

ב מקביל ,ממשיכים עימותים קשים בצפון תימן בין כוחות החות'ים ,המיעוט השיעי בתימן הנתמך
על-ידי איראן ,ליריביהם ממפלגת אל-אצלאח האסלאמית הקשורה לתנועת האחים המוסלמים.
נמשכת גם מגמת חיזוק אחיזתם בכמה אזורים בצפונה של תימן.

33

30

http://goo.gl/mWHWfu
ראו לדוגמא מתקפה נגד בסיס צבאי ומוסדות ממשלה ובהם בנקים מקומיים בעיר סיון ( )Sayunבמאי .4102
 . http://www.yemenfox.net/news_details.php?sid=21727ראו גם תקיפת מוסדות ממשל ובנקים באזור קטן ( )Qattanבמחוז
חצרמוות (http://www.thesouthasiantimes.info/news-56972-Latest%20News-31.html .)Hadramout
31
http://goo.gl/GejykR
32
http://goo.gl/qFi1Po
33
http://www.alsharq.net.sa/2014/08/14/1203341
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עם זאת ,ניכר שהחות'ים אינם מעוניינים להסלים את המצב ולהחריף יחסיהם עם השלטון
המרכזי בצנעא ,זאת לאור דבריו של חבר המועצה המדיני של תנועת החות'ים ,עלי אל-בח'יתי ,כי
החות'ים מסרו את השליטה על העיר עמראן הנמצאת צפונית לעיר הבירה צנעא ,לידי המשטר
התימני לאחר שהשתלטו עליה ב 8-ביולי  .1221לדבריו ,ההחלטה למסור את השליטה לשלטון
התקבלה לאחר שהצליחו החות'ים לטהר את העיר מפעילי מפלגת אל-אצלאח האסלאמית .עם
זאת ,עדיין נרשמות הפרות זכויות אדם ופגיעה באוכלוסייה הסונית בעיר עמראן מצד החות'ים.

34

ארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב
 מוסד התקשורת "אל-מלאחם" ( ,)Al-Malhimהמשמש במה למסריו של ארגון אל-קאעדה
בחצי האי ערב ,פרסם מספר פרסומים במהלך המחצית הראשונה של חודש אוגוסט :1221
 oתמונות מהשתלטותו על העיירה אל-קטן ( )Al-Qatnשבמחוז חצרמוות .בין השאר ,הוצגו
צילומים של חילופי אש מול כוחות הביטחון ותמונות של בכירים בארגון ,כגון ג'לאל אל-
מרקשי ( )Jalal al-Marqishiוחארת' אל-נט'ארי ( ,)Harith Al-Nadhariכשהם מסיירים
בעיירה שנכבשה.

35

 oסרטון המתעד את המתקפה על העיר סיא'ון ( )Seiyunשבמחוז חצרמוות בתימן אשר
בוצעה ב 10-במאי  .1221הסרטון כלל ריאיון עם אחד מהמפקדים בארגון ,ג'לאל אל-
מרקשי ,אשר ציין כי המבצע נועד להרתיע את הממשלה התימנית אשר פעלה כנגד
המוסלמים בערים שבוה ואבין שבדרום תימן .בהמשך הסרטון הוצגו ההכנות למתקפה,
הנסיעה ליעד ותקיפת מרכזי הביטחון בעיר .על-פי הסרטון ,נהרגו ונפצעו בפעולה עשרות
אנשי ביטחון המשתייכים לגופים הבאים :מפקדת האזור הצבאי הראשון ,הביטחון
הלאומי ,הביטחון המרכזי ,חקירות פליליות ,הביטחון הכללי ,משטרת החירום ומשטרת
התנועה.

36

שריפת ניידות משטרה במתקפת  AQAPבעיר סיא'ון

34

http://goo.gl/jOdjTW
http://www.hanein.info/vb/
36
; http://www.hanein.info/vb/
https://www.youtube.com/watch?v=ouSa8-Up64Q
35
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 oסרטון המתעד את פעולות פעילי הארגון בתימן וראיון בנושא עם מפקד השטח ג'לאל
37
בלעידי אל-מרקשי.
 oכרוז מס'  82בעניין "מתקפת הנקמה בשם האסירות" .בכרוז התייחס הארגון למתקפה
שביצע ב 1-ביולי  1221כנגד מעבר הגבול בעיר אל-ודיעה ( )Al-Wadiahהשוכנת על הגבול
בין סעודיה לתימן .על-פי הכרוז ,המתקפה נפתחה בירי גראד לעבר מרכז אבטחת
הגבולות הסעודי ,הפעלת מכונית תופת וחדירה של שישה חמושים אל מטה החקירות
הכלליות באיזור שרורה.

38

 oכרוז מס'  82תחת הכותר "בעניין ההפצצה האמריקנית בעיראק" .בכרוז נכתב כי
לאחרונה האמריקנים שלחו מטוסים ללא טייס שהפציצו את המוסלמים בעיראק תחת
תירוצים שקריים; היכן הייתה ארה"ב כאשר אל-מאלכי ,ראש ממשלת עיראק לשעבר,
הפציץ מאות אלפי סונים בעיראק באל-פלוג'ה ,דיאלא ומוסול? זוהי צביעותו של המערב,
שתומך בכופרים ובכל מי שמתנגד לאסלאם באמתלות הומניטאריות .הודעתו של אובמה
על הלחימה בעיראק הבהירה שוב כי האויב הציוני-צלבני הוא המסוכן ביותר מבחינת
האומה האסלאמית .ארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב הביע הזדהות עם האחים בעיראק
שנפגעו מהמתקפה האמריקנית וקרא לכל הקבוצות האסלאמיות לסייע במלחמת
הג'האד נגד האמריקנים; הארגון אף הציע מספר עצות ביטחוניות הנוגעות להתמודדות
עם מטוסים ללא טייס ,כגון הימנעות מהתקהלות של אנשי ג'האד רבים באותו מקום,
נקיטת אמצעי זהירות מפני מרגלים ומטלפונים ניידים וחפירת שוחות הגנה.
 oאוסף תמונות מפלישה שביצעו המג'אהדין במחוז חצרמוות שבתימן.

39

40

 מוסד התקשורת "אל-חסאם" ( ,)Al-Hussamהמתמקד בנעשה בזירת הג'האד בתימן ,פרסם
הודעת גינוי נגד ממשלת תימן בגין פעולותיה נגד התושבים הסונים ופעילי ארגון אל-קאעדה
בחצי האי ערב בואדי חצרמוות .לדברי המוסד ,הממשלה שיקרה כי הארגון השתלט על ואדי

37

https://alfidaa.info/vb/
http://www.hanein.info/vb/
39
http://alplatformmedia.com/vb/
40
http://alplatformmedia.com/vb/
38
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חצרמוות במלואו כדי להצדיק את מתקפתה על האזור .בנוסף ,פרסם המוסד סרטון תמיכה
בארגון.

41

ארגון אנצאר אל-שריעה
 ארגון אנצאר אל-שריעה ( ,)Ansar al-Shariaהמסונף לארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב,
פרסם במהלך המחצית הראשונה של חודש אוגוסט  1221הודעות הקשורות לפעולות שביצעו
פעיליו נגד כוחות הביטחון התימניים ,וביניהם:
 oדיווח על מותם של חמישה חיילים ופציעתו של חייל נוסף בעקבות מתקפה של פעילי
אנצאר אל-שריעה על פטרול בטחון בעיר עתק ( )Ataqבבירת מחוז שבוה בראשית אוגוסט
 .1221בהמשך נכתב כי כל פעילי הארגון שבו בשלום אל בתיהם .הארגון הדגיש כי התקפה
זו באה במסגרת סדרת פעולות תגובה של הארגון במחוז שבוה "בתגובה על הקמפיין,
שהחל צבא תימן נגד המוסלמים באבין ובשבוה מזה למעלה משלושה חודשים בכיסוי
אווירי של מל"טים אמריקאיים".

42

 oדיווח על מותם ופציעתם של חיילי צבא תימן במהלך התנגשויות בין פעילי ארגון אנצאר
אל-שריעה במחוז חצרמוות.

43

 oדיווח על השתלטות פעילי הארגון על מבנים המשמשים כמקום מושבה של הממשלה בעיר
אל-קטן.

44

 oדיווח על חיסול חייל תימני ופציעתם של חמישה חיילים אחרים במארב שהטמינו פעילי
הארגון בשבוה.

45

עיראק
לאחר בריחתם של הנוצרים ממוסול ,סימן חודש אוגוסט בעיראק רדיפה של קבוצת מיעוטים
אחרת במדינה :היזידים .על-פי דיווח של המשרד העיראקי לזכויות אדם ,רצחו אנשי המדינה
האסלאמית כ 522-יזידים ושבו כ 022-נשים במטרה למכור אותן כשפחות 46.בדיווח אחר נמסר כי
כ 12,222-איש מבני העדה היזידית הוברחו מאיזור סנג'אר ( ,)Sinjarבו היו נתונים תחת מצור ,אל
צפון כורדיסטן.

47

41

http://www.shamikh1.info/vb/
http://www.shamikh1.info/vb/
43
https://alfidaa.info/vb/
44
https://alfidaa.info/vb/
45
https://alfidaa.info/vb/
46
http://www.shafaaq.com/sh2/index.php/news/kurdistan-news/81343----500---300----.html
47
http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/08/11/yazidi-iraqis-trapped-saved
42
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התחזקותו של ארגון המדינה האסלאמית באה לידי ביטוי לא רק בכיבוש שטחים חדשים
והשתלטות על או כלוסיות שונות ,אלא גם במישור הכלכלי .לאחר שהשתלטו על חמישה שדות נפט
ועל הסכר הגדול ביותר בעיראק ,הצליחו אנשי המדינה האסלאמית לשים את ידם גם על אזורים
נרחבים לגידול חיטה בחמישה מחוזות שונים בעיראק.

48

למרות התחזקות הארגון ומעשי הטבח שביצע ,התערבות המערב בנעשה בעיראק נותרה
מצומצמ ת בשלב זה :צרפת ,למשל ,הודיעה על כוונתה לחמש את הכוחות הכורדים במדינה על
מנת לחזקם אל מול המדינה האסלאמית.

49

בזירה הפוליטית ,מונה חידר אלעבאדי ( )Haider al-Abadiלתפקיד ראש ממשלת עיראק לאחר
פרישתו של קודמו בתפקיד ,נורי אל-מאלכי ( .)Nouri al-Malikiעד כה זכה אלעבאדי לתמיכה
חסרת תקדים הן מהאו"ם ,מדינות המערב ואיראן והן מהליגה הערבית וסעודיה.

50

"המדינה האסלאמית"
 ארגון המדינה האסלאמית ממשיך בהפצת תכניו בשלל שפות באמצעות מוסד "אל-אעתצאם"
( .) Al-I'tisamבין השאר פרסם הארגון את הסרטון "ניתוץ הגבולות" ( Breaking the
 ,)Bordersהעוסק בהסרת גבולות סייקס-פיקו בין סוריה לעיראק ,כשהוא מתורגם לשבע
שפות :אנגלית ,רוסית ,צרפתית ,גרמנית ,אינדונזית ,בנגאלית ואיטלקית.

51

המדינה האסלאמית מפיצה את סרטוניה בשלל שפות

 מוסד התקשורת "אל-חיאת" ,המזוהה עם ארגון המדינה האסלאמית ,פרסם סרטון ובו
52
ברכות ואיחולים לתושבי הח'ליפות האסלאמית לרגל חגיגות עיד אל-פטר.

48

http://goo.gl/Gfjlqf
http://goo.gl/i6OhBr
50
http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/08/15/iraq-al-maliki-speech ; http://goo.gl/imXmnM
51
http://www.hanein.info/vb/
52
http://www.shamikh1.info/vb/
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באנר הסרטון

 גולש בולט בפורום "אל-מנבר אל-אעלאמי אל-ג'האדי" ( )Al-Platform Mediaפרסם סדרה
של תשעה סרטוני וידאו מטעם המדינה האסלאמית המתעדים את החיים תחת שלטונה.

53

 גולש בפורום הג'האדי "חנין" פרסם מסר בערבית ובכורדית מפעיל המכונה "אבו-בכר אל-
כרדי" ( )Abu Bakr al-Kurdiהמופנה אל התושבים המוסלמים של כורדיסטן .במסגרת
ההודעה קרא אל-כרדי למוסלמים בכורדיסטן לתמוך במדינה האסלאמית ולכפור
בדמוקרטיה ובלאומיות החילונית שמציע השלטון הכורדי.

54

 גולשים בפורום הג'האדי "חנין" קיימו דיון במספר נושאים:
 oדיון בנושא הכספים בבנקים בהם מחזיקה המדינה האסלאמית ,בעיראק ככלל ובמחוז
נינווה בפרט .אחד הגולשים טען כי המדינה האסלאמית נוהגת שלא כדין בכך שהיא
מחזיקה בכוח כספים השייכים לאזרחים .גולשים רבים האשימו את הגולש בהסתה כנגד
המדינה האסלאמית בעוד אחרים טענו כי יש להמתין בנושא זה שכן המדינה האסלאמית
מתכננת להפוך את הבנקים לבנקים אסלאמיים אשר לא גובים ריבית.

55

 oדיון בעניין מעשי האונס ו הלקיחה בשבי של הנשים היזידיות אשר יוחסו לאנשי המדינה
האסלאמית .אחד הגולשים טען כי יש להבהיר את העניינים הללו ולגנותם ,בעוד גולשים
אחרים טענו כי אין לדון בנושא כל עוד השמועות לא אומתו בוודאות 56.בשרשור אחד טען
אחד הגולשים כי אין לקחת בשבי נשים אשר לא היו מעורבות בלחימה.

57

"המדינה האסלאמית"  -מחוז בגדאד
 המדינה האסלאמית בעיראק ואל-שאם במחוז בגדד ,בירת עיראק ,פרסמה כרוז על פיגוע גדול
שביצעו לוחמי הארגון בעיר .בכרוז נכתב כי ב 1-באוגוסט  1221אנשי המדינה האסלאמית

53

http://alplatformmedia.com/vb/
http://www.hanein.info/vb/
55
http://www.hanein.info/vb/
56
http://www.hanein.info/vb/
57
http://www.hanein.info/vb/
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פוצצו ארבע מכוניות תופת באזורים שונים של בגדד ,ופעולות אלו גרמו למותם ולפציעתם של
כ 122-בני אדם.

58

 המדינה האסלאמית בעיראק ואל-שאם במחוז בגדד פרסמה הודעה על מותם של שניים
מלוחמיה .בהודעה נכתב כי שני הלוחמים :אבו-האג'ר אל-לבנאני ()Abu Hajir Al-Lubnani
ואבו-עזאם אל-ג'זראוי ( ,)Abu Azzam Al-Jazrawwiנהרגו ב 1-באוגוסט  1221במהלך
מתקפה נגד הצבא העיראקי שכללה פיצוץ מכוניות תופת על מטות מרכזיים של הצבא.

59

 גולש בפורום "אל-מנבר אל-אעלאמי אל-ג'האדי" פרסם דיווח על-פיו לוחמי המדינה
האסלאמית הרגו את פאצ'ל ג'מיל אל-ברוארי ( ,)Fadel Jamil Al-Barwariקצין בדרגת עמיד
(מקבילה לדרגת תא"ל בצה"ל) בצבא עיראק .החיסול בוצע בצפון בגדד ב 1-באוגוסט .1221

60

פאצ'ל ג'מיל אל-ברוארי

"המדינה האסלאמית"  -מחוז נינווה
 ארגון המדינה האסלאמית במחוז נינוה פרסם במהלך המחצית הראשונה של חודש אוגוסט
 1221כמה פרסומים ובהם:
 oכרוז שכותרתו "מתקפה נגד כופרי הפשמרגה" (כינוי ללוחמים הכורדים) .בכרוז נכתב כי
בתגובה לתקיפותיהם של הכורדים ,שהפציצו מוסלמים באזור מוסול שתחת שליטת
המדינה האסלאמית תוך שיתוף-פעולה עם הממשל השיעי וכוחות המערב ,יצאו לוחמי
המדינה האסלאמית למתקפת נגד המיליציות הכורדיות באזור זמאר .במתקפה ,שאירעה
ב 2-באוגוסט  ,1221נהרגו לפחות  25כורדים ,נפצעו רבים ונלקחה מהכורדים כמות רבה
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של נשק .בסוף הכרוז הופיעה רשימה שפירטה  21אזורים ואתרים שנכבשו על-ידי
המדינה האסלאמית מידי הכורדים

61

 oסרטון ווידאו המתעד סיור של פעילי הארגון באזורים ששוחררו על-ידי פעילי הארגון.

62

באנר הסרטון

"המדינה האסלאמית"  -מחוז צלאח אל-דין
 משרד ההסברה של המדינה האסלאמית בעיראק ואל-שאם במחוז צלאח א-דין שבעיראק
פרסם תיעוד מצולם של החיים במחוז תחת שלטונה של המדינה האסלאמית וכן של פעילות
ההסברה המתקיימת במחוז.

63
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צבא אנשי המסדר הנקשבנדי
 הדובר הרשמי של "צבא אנשי המסדר הנקשבנדי" ( The Army of the Men of the
 )Naqshbandi Orderפרסם הודעת הכחשה להצהרות בתקשורת לפיהן ארגונו מסייע
לוגיסטית למיליציות החמושות שהקים השלטון העיראקי .במסגרת ההודעה טען הדובר כי
ארגונו פועל באופן עצמאי תוך שהוא מאשים את השלטון בגזענות וכיתתיות
(.)sectarianism

64

" צבא אנשי המסדר הנקשבנדי" פרסם גילוי דעת במסגרתו חידד את עמדותיו והשקפותיו
בנושאים שונים .בין השאר כלל גילוי הדעת דחייה של החוקה העיראקית (אשר לטענת הארגון
מפצלת את העם) ושל הפוליטיקאים הותיקים ,האשמת "הברית הלאומית" בכפיפות לאיראן
וקריאה למדינות הערביות והאסלאמיות שלא לשתף-פעולה עם ממשלת עיראק.

65

אנצאר אלאסלאם
ארגון אנצאר אל-אסלאם ( )Ansar al-Islamהפועל בעיראק פרסם נטילת אחריות על השמדת
שיירת כלי רכב של הצבא העיראקי מדרום לתכרית 66ועל הפלת מסוק באיזור סבע אל-בור.

67

אל-שאם
על-פי דיווח של "המצפה הסורי לזכויות אדם" (The Syrian Observatory for Human Rights -
 )SOHRלפחות חמישים פעילי ג'האד המשתייכים ל"מדינה האסלאמית" וחזית אל-נצרה נהרגו
באיזור קלמון שמצפון לדמשק .אובדן נוסף לחזית אל-נצרה התרחש במחוז אדלב ,שם נהרג אמיר
מהארגון ,יעקוב אלעמר (.)Ya'qub al-Umar

68

בנוסף למאבק מול כוחות הצבא הסדיר ,נרשמה התנגדות אזרחית אל ארגון המדינה האסלאמית
עם תחילתו של מרד מצד אנשי שבט אל-שעיטאת ( )Al-Shu'aytatבמחוז דיר אל-זור שבמזרח

64

http://www.hanein.info/vb/
http://www.hanein.info/vb/
66
http://www.hanein.info/vb/
67
http://www.hanein.info/vb/
68
http://www.dw.de/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%A8%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7/a17828044
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סוריה .המרד  -אשר דוכא במהרה על-ידי אנשי הארגון  -הסתיים בהשתלטות מחדש של ארגון
המדינה האסלאמית על שלושה כפרים השייכים לשבט ובהוצאה להורג של רבים מאנשיו.

69

בתוך כך ,הצליח ארגון המדינה האסלאמית לכבוש יעדים נוספים .במחוז חלב כבש הארגון מספר
עיירות וכפרים מידי ארגונים מתחרים כשהוא הולך ופותח את הדרך מערבה.

70

במחוז רקה

השתלט הארגון על בסיס של בריגדה  ,20במתקפה שגבתה את חייהם של כשלושים חיילים.

71

גם הזירה הלבנונית אינה שקטה ,בתחילת החודש נהרגו בעיירה ערסאל הגובלת בסוריה שמונה
חיילים לבנונים .החיילים נהרגו בחילופי אש שפרצו לאחר מעצרו של אדם שלטענת הצבא השתייך
לחזית אל-נצרה 72.בתקרית נוספת שהתרחשה בעיירה ערסאל נפצעו חמישה אנשי דת סונים אשר
73
ניסו לתווך בין הצדדים במטרה להשיג הפסקת אש.

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 הראשונה של חודש אוגוסט  1221כמה
פרסומים ובהם:
 oריאיון עם הדובר הרשמי של הארגון ,שיח' אבו-פראס אל-סורי ( .)Abu Firas al-Suriבין
השאר ,התייחס אל-סורי לטענה כי מנהיג הארגון ,אבו-מחמד אל-ג'ולאני ( Abu
 ,)Muhammad al-Julaniהכריז על אמירות .הוא הסביר כי אל-ג'ולאני לא התכוון
לאמירות אסלאמית כפי שהיא מוגדרת בשריעה אלא לארגון מחדש של האזורים
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ששוחררו .לדבריו ,אמירות אסלאמית תוכרז רק לאחר התייעצות עם גורמי הנהגה
מובילים בעלי אוריינטציה אסלאמית .כמו כן ,הדף אל-סורי את הטענות לפיהן ארגונו
נטש את חזית הלחימה וציין כי חזית אל-נצרה אוכפת את השריעה באזורים ששחררה
בהסתמך על מסמך שפרסמה בנושא.
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לפי מידע שפרסמו גורמי ג'האד ברשתות החברתיות ,אל-סורי נולד בשנת  2252במבואות
דמשק .הוא למד במכללת הצבאית והשתחרר בדרגת סגן .בשנים  2282-2211כיהן כמאמן
לוחמי ג'האד ובשנים  2282-2212ביצע מספר פיגועים נגד המשטר הסורי .בשנת 2282
היגר לירדן ושנה לאחר מכן לאפגניסטן ,שם עסק בהדרכת הלוחמים האפגאנים
והערביים שהיגרו לאפגניסטן כדי להשתתף במלחמה נגד בריה"מ .בשנת  2280הוא פגש
את השיח' עבדאללה עזאם והשיח' אוסאמה בן לאדן ,מייסדי ארגון אל-קאעדה .הוא
המשיך לאמן לוחמים והעביר קורסים מיוחדים להכשרת לוחמים שיוציאו פיגועים על
אדמת הודו ,אינדונזיה ,בורמה ואיראן .הוא נטל חלק בכיבוש ג'לאל אבאד וח'וסת.
בנוסף ,השתתף באופן תדיר בועדות שנועדו להשכין שלום בין הפלגים האפגאניים הנציים
או בין הפלגים הערביים שהשתתפו בג'האד .על בסיס השיח בפורומים הוא כיהן כסגנו
של השיח' אוסאמה בן לאדן וריכז מאמצים בגיוס פקיסטניים לג'האד .הוא אף הצליח
להקים קבוצת ג'האד חדשה בשם "ג'מאעת אל-דעוה" שהינה חלק מארגון הטרור "לשקר
טיבה" בקשמיר .בהמשך דרכו נפגש עם השיח' איימן אל-ט'ואהירי והסכימו לפעול יחד
בלבאנט .במהלך תקיפת ארה"ב את אפגניסטן ,דאג אל-סורי לאבטח את שלום משפחות
המג'אהדין בפקסיטן .בשנת  1220היגר לתימן ונשאר שם עד שחזר ללבאנט בראשית שנת
 1220בעקבות השסע בין חזית אל-נצרה למדינה האסלאמית .הוא ניסה להשכין שלום בין
שני הארגונים האחרונים בשיתוף-פעולה עם השיח' אבו ח'אלד אל-סורי ( Abu Khalid
 ,)al-Suriנציג של אל-ט'ואהירי בסוריה ,אך לא הצליח במשימה זו .עוד נאמר כי הוא
הצטרף אל שורות חזית אל-נצרה.

75

אבו-פראס אל-סורי

 oהודעה על סילוק אחד הלוחמים משורותיי הארגון .בהודעה נכתב כי סלטאן בן עיסא אל-
עטוי ( )Sultan Bin Issa Al-Atawiהמכונה אבו אל-לית' אל-תבוכי (Abu Al-Lith Al-
 ,) Tabookiנהג באופן שאינו עולה בקנה אחד עם מדיניות חזית אל-נצרה ולא קיבל על
http://www.hanein.info/vb/
http://justpaste.it/gk1g
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עצמו את מרות הארגון .לפיכך ,לאור החלטת מועצת השורא של הארגון ,הוחלט לכלוא
את אל-עטוי לשבועיים ולסלקו משורות חזית אל-נצרה ,ומובהר כי הוא אינו מייצג את
הארגון יותר; אסור לו להתקרב למרכזים של חזית אל-נצרה וכספו יוחרם.

76

 סוכנות הידיעות הג'האדית "המם" ( ,)Hemmהעוקבת אחר המתחולל בסוריה ובייחוד אחר
חברי ארגון חזית אל-נצרה ,פרסמה במהלך המחצית הראשונה של חודש אוגוסט  1221כמה
פרסומים ובהם:
 oסרטון ווידאו (מס'  )22המתעד את מוסד "האמאם אל-שטיבי" ללימודי קוראן ,קריאה
וכתיבה במחוז זרעא.
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"המדינה האסלאמית"  -מחוז חומס
המדינה האסלאמית בעיראק ואל-שאם במחוז חומס פרסמה כרוז תגובה לטענותיה של חזית אל-
נצרה .בכרוז נכתב כי המדינה האסלאמית מברכת על נכונותה של חזית אל-נצרה לפתור את
המחלוקות באמצעות בית דין שרעי ,לאחר חמישה חודשי השתהות מיותרת מצדה של חזית אל-
נצרה .עם זאת ,המדינה האסלאמית מעוניינת להגיב לדברי הביקורת של חזית אל-נצרה .בין
השאר עולה בכרוז תהייה אם המדינה האסלאמית ,שהיא הגוף הגדול והבסיסי ,גרמה למחלוקות
או שמא חזית אל-נצרה ,המוגדרת כפלג פורש .בנוסף ,באשר לטענה כי קיומה של הח'ליפות
האסלאמית אינו חוקי על-פי השריעה ,נכתב כי לא ניתנו הוכחות לכך מן השריעה .עניין נוסף
שעלה הוא היחס לארגון אל-קאעדה :יש לדון בשאלה אם מנהיגי המדינה האסלאמית נשבעו
אמונים לאל-קאעדה.
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"המדינה האסלאמית" -מחוז אל-ברכה
המדינה האסלאמית במחוז אל-חסכבה ,המכונה בפי פעילי הארגון מחוז אל-ברכה ,פרסמה כרוז
הפונה לתושבי המחוז .במסגרת הכרוז עודד הארגון את המוסלמים הסונים במחוז לתמוך בפעילי
הארגון תוך קריאה למגויסים בצבא של בשאר או לאלו התומכים בכוחות הKurdistan ( PKK -
 )Workers' Partyלחזור בתשובה בהקדם בטרם תאחר השעה.
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"המדינה האסלאמית" -מחוז חלב
המדינה האסלאמית במחוז חלב פרסמה צילומים מההכנות להוצאתו להורג של אדם שהואשם
בכישוף בעיירה מנבג' שבצפון המחוז .מהצילומים עולה כי ההוצאה להורג בוצעה אל מול קהל רב
ברחבה המרכזית של העיירה.

80

הוצאה להורג של אדם שהואשם בכישוף על-ידי המדינה האסלאמית

"המדינה האסלאמית"  -מחוז חלב
המדינה האסלאמית במחוז אל-רקה פרסמה סרטון ווידאו המתעד שחרור אזור שהיה נתון
לשליטתה של דיביזיה .20

81

אחרים
ארגון הגג הסלפי הג'האדי "חזית אנצאר אל-דין" ( ,)Ansar al-Din Frontשהוקם במחצית
השנייה של חודש יולי  ,1221פרסם אמנה המציגה את עיקרי האידיאולוגיה שלו.

82

באנר האמנה
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לבנון
 המדינה האסלאמית מרחיבה את השפעתה ללבנון .פעילי הארגון חטפו כ 12-חיילים ואנשי
כוחות ביטחון בעיירה הלבנונית ערסאל במחאה על מעצרו של השייח' אבו אחמד ג'מעה
( ,)Ahmed Abu Jum'aמפקד בבריגדת "פג'ר אל-אסלאם" ( )Fajr al-Islamאשר נשבע
אמונים למדינה האסלאמית לאחרונה 83.עד ה 25-באוגוסט לא התברר מה עלה בגורלם של
84
החטופים אם כי בעיתונות הלבנונית הוזכרו ידיעות על מגעים סודיים לשחרורם.

צילום של חלק מהחטופים בערסאל

 השייח' הלבנוני אחמד אל-אסיר ( ,)Ahmed al-Assirהוגה דעות סלפי ג'האדי בולט בלבנון,
פרסם גילוי דעת בו כינה את הצבא הלבנוני "צבא צלבני" וקבע שאין לקבור את מתיו יחד עם
מוסלמים .אל-אסיר התייחס בייחוד לשיתוף-הפעולה בין ארגון חזבאללה לצבא הלבנוני
והציג את תקיפוֹת הצבא האחרונות בעיירה ערסאל כדוגמה למדיניות הצבא כנגד
האוכלוסייה הסונית במדינה.

85

רצועת עזה-סיני
מבצע "צוק איתן"  -המערכה בין ישראל לחמאס ברצועת עזה  -ממשיך ,אם כי נראה כי ארגוני
הג'האד העולמי פחות דומיננטיים בלחימה זו .בסיני ,לעומת זאת ,ממשיכים החיכוכים בין גורמי
הטרור לבין אנשי כוחות הביטחון המצריים.
ב 1.8.21-נהרגו  22חמושים בחילופי אש בסיני .על-פי הדיווח ,כוחות צבא מצריים הרגו את
החמושים והשמידו גם כלי רכב השייכים ,לדבריהם ,לגורמי טרור.

86
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ב 1.8.21-התפוצץ צינור גז באל-עריש שבצפון סיני ,חמוש בלתי מזוהה הציב חומרי נפץ מתחת
לצינור ,ברח ופוצץ אותו מרחוק .כוחות הביטחון המצריים סגרו את האזור לאחר הפיצוץ ,לצורך
מצוד אחר המפגע ,הנחשד כפעיל בארגון אנצאר בית אל-מקדס ,הארגון הג'האדי הבולט בסיני.

87

באותו יום ,הורה התובע הכללי המצרי על מעצר של  1מצרים ,החשודים בהשתייכות לארגון
אנאצר אל-שריעה (.)Ansar Al-Shari'a

88

מבצע "צוק איתן"
 במהלך מבצע "צוק איתן" התפרסמו מעת לעת תגובות בקרב ארגוני הטרור המזוהים עם
הג'האד הגלובאלי על הנעשה בעזה .תגובות אלו התאפיינו בעיקר בהבעת סולידאריות
והזדהות עם תושבי עזה ובקריאות לפעול נגד מדינת ישראל והיהודים .בין התגובות עלו
הקולות הבאים:
 oהאמירות האסלאמית באפגניסטן פרסמה כרוז שכותרתו "הטרגדיה הפלסטינית מזעזעת
את כל עמי העולם" .בכרוז מאשימה האמירות האסלאמית את ישראל בתקיפות מכוונות
של אזרחים ובטבח בתושבי רצועת עזה .בנוסף ,נטען כי ההתנגדות בעזה הצליחה לגרום
לאבדות קשות לצה"ל ,להביס אותו ולהכריח אותו לסגת מהרצועה .עוד נכתב כי למרות
התמיכה האמריקנית בישראל ,רוב עמי העולם ובפרט המוסלמים מזדהים עם
הפלסטינים ומעוניינים להביא לסיום הלחימה.

89

 oארגון אנצאר בית אל-מקדס ( )Ansar Bayt al-Maqdisהפועל בסיני נטל אחריות על ירי
של ארבע רקטות גראד לעבר בסיס צה"ל בקציעות ב .22.28.21-לנטילת האחריות צורפו
צילומים מהשיגורים אשר בוצעו לשם "הבעת תמיכה בתושבי עזה".

90

 oהזרוע התקשורתית של ארגון "מועצת השורא של המג'אהדין  -קצווי ירושלים"
( ,)Mujahideen Shura Council in the Environs of Jerusalemהפועל ברצועת עזה
וסיני ,פרסמה סרטון במסגרתו הוצג מסר מאיים כלפי היהודים מפי אחד מאנשי הארגון
וכן תיעוד של ירי פצצות מרגמה לעבר ישראל.

91

 oתנועת "אל-סלפיה אל-ג'האדיה" ( )Al-Salafiyya al-Jihadiyyaבעזה ,המשמשת
כארגון גג למספר פלגים ג'האדיים ברצועה ,פרסמה כרוז המודיע על מותם של שלושה
מפעילי הארגון בהפצצה ישראלית לאחר ששיגרו רקטות לעבר ישראל .כמו כן פרסמה
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התנועה מודעות אבל לזכרם של פעילים שנהרגו כשבכל מודעה מופיע שם הפעיל ,תמונתו
ונסיבות מותו.

92

בהודעה נוספת נטלה התנועה אחריות על מארב שטמנה לחיילי צה"ל במזרח העיר רפיח.
בכרוז נמסר כי חמישה לוחמים ארבו לחיילים לאחר שהטמינו במקום מספר מטעני נפץ.
על-פי גרסת הכרוז נהרגו בפעולה עשרה חיילים ישראלים ונפצעו למעלה מ.25-

93

מהרוגי תנועת "אל-סלפיה אל-ג'האדיה"

 oארגון ג'יש אל-אמה ( )Jaysh al-Ummaהפועל ברצועת עזה פרסם נטילת אחריות על
שיגור רקטות  221לעבר שדרות
שבעזה.

94

ולעבר כוחות צה"ל

באיזור הכפר חג'ר אל-דיּכ

95

 oגולשים בפורום הג'האדי "חנין" דנו ביחסה של "המדינה האסלאמית" להתרחשויות
בפלסטין .חלק מהגולשים טענו כי המדינה האסלאמית נמנעה מתמיכה גלויה בחמאס
לאור קשריה של האחרונה עם איראן בעוד אחרים סברו כי המדינה האסלאמית כבר
עסוקה מספיק במספר רב של חזיתות ,דבר המונע ממנה להיות מעורבת במתרחש
בפלסטין .גולש אחר הציג מובאות מנאומיו של אבו-עמר אל-בע'דאדי (Abu Omar al-
 ,)Baghdadiמנהיג הארגון הקודם ,המעידות על תמיכתה של המדינה האסלאמית
בסוגיה הפלסטינית.
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אנצאר בית אל-מקדס
ארגון אנצאר בית אל-מקדס הפועל בסיני פרסם סרטון בעניין ההפצצות בסיני שמבצע השלטון
המצרי .בתחילת הסרטון הוצגה אישה שביתה הופצץ והאשימה את נשיא מצרים אל-סיסי
בשיתוף-פעולה עם ישראל ובהגנה על יהודים .כנקמה על ההפגזה הציג הארגון צילומים מה0-
באוגוסט  1221המתעדים פיצוץ והשמדה של שלושה מבנים השייכים למשמר הגבול המצרי.

97

אפריקה
אזור המגרב
לאור החרפת הכאוס הביטחוני בלוב החלו נציגים של האו"ם במשא ומתן שמטרתו להשיג הפסקת
אש בין המיליציות החמושות הפועלות בבירה טריפולי 98.יש לציין כי חלק גדול מהסכסוכים
במערב המדינה הינם על רקע שבטי ,מה שהוביל את אחמד קד'אף אל-דם (Ahmed Gaddaf al-
 ,)Damמבכירי השלטון הלובי בימי קד'אפי ,להודיע כי בעתיד תוכרז הנהגה משותפת ללוב אשר
תוקם מקואליציה של השבטים הגדולים במדינה.

99

גם אם המצב בתוניסיה השכנה אינו כה חמור ,הזהיר האנליסט נור אל-דין מבארכי ( Nouredine
 )Mbarkiכי איום הטרור במ דינה עלול להפוך לממשי יותר ויותר משלוש סיבות :נוכחות של
קבוצה ג'האדית בתוניסיה שכבר נטלה אחריות על פעולות (אנצאר אל-שריעה) ,המצב בלוב
המאפשר לג'האדיסטים תוניסאים למצוא בה מחסה ושובם של לוחמי ג'האד תוניסאים מסוריה
ועיראק 100.ההצהרות הללו מגיעות על רקע של סיכול פיגוע משמעותי שכוון כנגד אנשי ומוסדות
102
ציבור על-ידי הרשויות התוניסאית 101וכן מעצר של חשודה בטרור.
גם באלג'יריה ובמרוקו המשיכו הרשויות במאבקן בטרור במדינה .באמצע חודש אוגוסט החל
הצבא האלג'ירי במבצע למיגור מובלעות הטרור שנותרו במחוז טיזי אוזו 103,במקביל לחיסול שני
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טרוריסטים על-ידי כוחות הביטחון במחוז תלמסאן.

104

במרוקו עצרו הרשויות אדם שנחשד בגיוס

צעירים לחזית אל-נצרה בסוריה 105ופירקו רשת שעסקה בגיוס פעילים ל"מדינה האסלאמית".

106

לוב
מוסד התקשורת הג'האדי "פרסאן אל-בלאע'" ( )Fursan Al-Balaghפרסם את תמליל דבריו של
השיח' אבו-עבדאללה אל-ליבי ( )Abu Abdallah Al-Libiמטעם ארגון אנצאר אל-שריעה בלוב.
אל -ליבי פותח בחיזוק למג'אהדין ומדגיש כי מלחמתם עבור הדת היא מלחמת קודש חשובה; אל-
ליבי מדגיש כי קיומה של קבוצה מוסלמית שנוהגת אך ורק על-פי דרכי האל והשריעה ,מאיים על
המשטרים ה כופרים ,ולפיכך חשוב להיות איתנים ולהתאזר בסבלנות .אל-ליבי פונה באופן ישיר
למוסלמים בלוב ,ומסביר כי הדרך לצאת מן המשבר היא לזנוח את המחלוקות ולהתאחד תחת
דגל האסלאם ,תוך התנגדות לחילוניות ולמשטר הכופר .אל-ליבי מסיים בפנייה לאויבי הדת
ולחילונים ,אותם הוא מכנה "זנבותיהם של היהודים והנוצרים" ,ומזהיר אותם מפני המשך
מלחמתם נגד האסלאם ,תוך קריאה לחזור בתשובה ולדרך הישר.

107

מצרים
קבוצת פעילים המכנה את עצמה "בריגדות חלואן" ( )Helwan Brigadesפרסמה סרטון בו הופיעו
מספר חמושים כשהם מאיימים על כוחות הביטחון ומשרד הפנים המצרי ומצהירים כי מאסו
בגישה שוחרת-השלום של "האחים המוסלמים".

108

הסרטון זכה להתייחסות משרד הפנים אשר

טען כי הקבוצה מנסה "להפיץ כאוס ולהפחיד אזרחים".

109

הופעה ראשונה של "בריגדות חלואן"
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ניגריה
בוקו חראם
ארגון בוקו חראם ממשיך לתקוף כוחות ביטחון ניגריים ,כמו גם אוכלוסיות אזרחיות בעיקר
באזור צפון מזרח ניגריה .במחצית הראשונה של אוגוסט  1221חטף הארגון כמה עשרות נערות
וגברים לאחר שתקף כפר בצפון מזרח המדינה בקרבת הגבול עם צ'אד.

110

מדובר בגל תקיפות

מתמשך נגד אוכלוסייה אזרחית שהבולטת בהם אירעה באפריל  1221עם חטיפתן של  022נערות
ביה"ס .הממשל הניגרי הבטיח בשעתו לרכז מאמצים בשבירת כוחו של הארגון ולשחרר את
הנערות ,אולם נכון לעתה למעלה מ 122-נערות נעדרות והארגון ממשיך לזרוע פחד וטרור בקרב
תושבי צפון מזרח ניגריה .הקמפיין העולמי ברשתות החברתיות לשחרור הנערות החטופות (כמו
בטוויטר תחת  )BringBackOurGirls#לא הניב תוצאות חיוביות וזכה ללעג מצד הארגון.

111

סומאליה
הזירה הסומלית שקטה מהרגיל ,כאשר ארגון אל-שבאב אל-מג'אהדין (Al-Shabaab Al-
 ,)Mujahideenהארגון הג'האדי הבולט בסומאליה ,מנמיך פרופיל ולא מבצע אפילו פעולות
קטנות .מנגד ,כוחות הביטחון הסומליים לוחמים נגד אל-שבאב במרץ רב.
ב 25.8.21-שחררו חיילי כוח המשימה האפריקני בסומליה ( )AMISOMשלושה כפרים באזור
היראן ,מידי חמושי אל-שבאב אל-מג'אהדין ,כחלק מפעילות נרחבת שמבצע  AMISOMנגד אל-
שבאב ,בסיוע הצבא האתיופי.

112

עוד באותו היום ,פרצו מהומות גדולות במוגדישו ,בירת סומליה ,בהן השתתפו לוחמים סומאליים
וכוחות  , AMISOMנגד בתים בהם אוחסן נשק הנועד לפגוע באזרחים .פעולה זו בוצעה כחלק
מתוכנית להתפרקות מנשק שמובילה ממשלת סומאליה.

113
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http://www.aljazeera.com/news/africa/2014/08/boko-haram-nigeria-2014815111247502863.html
http://www.nbcnews.com/storyline/missing-nigeria-schoolgirls/nigerias-brutal-islamist-sect-boko-haramstages-fresh-mass-kidnap-n181571
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http://allafrica.com/stories/201408170006.html
113
http://allafrica.com/stories/201408160022.html
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34

אל-שבאב אל-מג'אהדין
 מוסד התקשורת "אל-כתאא'ב" ( ,)Al-Kataibהמשויך לארגון אל-שבאב אל-מג'האדין),
פרסם במחצית הראשונה של חודש אוגוסט  1221כמה פרסומים ובהם:
 oסרטון תחת הכותרת "מעבר לצללים :הפלישה הצרפתית הכושלת" ( Beyond the
 .)Shadows: The Failed French Raidבסרטון שאורכו למעלה מחצי שעה תואר
הניסיון הכושל של צרפת לחלץ את הסוכן  Dennis Alexבעיירה  Bulomarerבינואר
 , 1220ניסיון חילוץ שהסתיים בהוצאתו להורג של הסוכן הצרפתי על-ידי אנשי הארגון.
כמו כן ,הסרטון כלל ראיונות עם שני אנשים שהואשמו בריגול לטובת צרפת ובהעברת
114
מידע אשר הכשיר את הקרקע לניסיון החילוץ.

מימין לשמאל :אחד מאנשי אל-שבאב משחזר את הכשלת ניסיון החילוץ הצרפתי; באנר הסרטון

 oסרטון המתעד שתי תחרויות שנערכו בין פעילי הארגון בנושא שינון ספר הקוראן.

115

תת היבשת ההודית
הפורום הגה'אדי ,שמוח' אל-אסלאם ,הודיע כי הפורום הג'האדי ,אל-בוסירו )Al Busyro( ,בשפה
האינדונזית פותח את שעריו לשאלות קוראים עבור השיח' אבו ורדה ( ,)Abu Wardaמנהיג ארגון
"המג'אהדין של אינדונזיה  -תימור"' ,במטרה להתקרב לאומה המוסלמית .לשם כך סופקו לפורום
116
שם משתמש וסיסמה.
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http://www.hanein.info/vb/
https://shamikh1.info/vb/
116
https://shamikh1.info/vb/
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באנר ההודעה

המערב
השיח' אנג'ם חודרי ( ,)Anjem Choudaryמטיף אסלאמיסטי רדיקלי באנגליה ,ממשיך לפרסם
תכתובות שנויות במחלוקת בחשבון הטוויטר שלו .במהלך המחצית הראשונה של חודש אוגוסט
 1221עסק חודרי בנושאים שונים כמו זכויות וחובות נתינים לא מוסלמים הנמצאים תחת שלטון
ח'ליפות אסלאמית ,דין מתן שבועת אמונים לח'ליפות האסלאמית (לטענתו ,מוסלמי שסבור כי
הח'ליפות הינה לגיטימית יכול להישבע לה אמונים) ,הצורך לפעול למען שחרורו של מחנכו עמר
בכרי ,מטיף אסלאמיסט רדיקלי ,מהכלא הלבנוני ועוד נושאים .חודרי העלה גם לינקים לנאומים
117
שקיים בפסטיבל מיוחד שנערך בדנמרק ב 1-באוגוסט  ,1221בגנות הדמוקרטיה.

חודרי מציע להחיל שריעה אסלאמית בלבנון בדרכי שלום או דרך הפיכה צבאית

https://twitter.com/anjemchoudary/
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117

באנר לסדרת הרצאות של חודרי בנושא זכויות וחובות של נתינים לא מוסלמים החיים תחת שלטון הח'ליפות
האסלאמית

שונות
קבוצת התקשורת "פרסאן אל-בלאע'" ( )Fursan al-Balaghפרסמה אינדקס ( 22עמודים) של כלל
הפרסומים הג'האדיים של ארגוני הג'האד השונים במהלך חודש רמדאן השנה.
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שער האינדקס
https://alfidaa.info/vb/
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