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 םעדכן פורומים ג'האדי

 4102 אוגוסטשל חודש  שניהחצית מ
 

 עיקרים

  ארגון המדינה האסלאמית מאיים על ממשל הנשיא אובאמה שלא לפעול נגד פעיליו בעיראק אחרת יישא באחריות

פנה תועדה הוצאתו להורג של עיתונאי אמריקאי בשם גון' פולי, אשר  ,למות אזרחיו. כהוכחה לרצינות כוונת הארגון

במסר לפני מותו אל ארה"ב להימנע ממעורבות בעיראק. הארגון איים להוציא להורג עיתונאי אמריקאי נוסף בשם 

 סטיבן סוטלוף אם דרישתו לא תענה בחיוב.

  יזידים בעיראק לאחר שפעיליו צרו  מאות של התאסלמותםארגון המדינה האסלאמית מפרסם סרטון הסברה המתעד

 .האסלאם דת את ולקבל ממנו לרדתראק נקראים יסנג'אר בע הרה באזור הנצורים יזידיםעל יישוביהם. ה

 השיח' אבו דג'אנה אל-( באשאAbu Dujana al-Bashaבכיר בארגון אל ,)- קאעדה, מביע מסר של תמיכה

ומדגיש כי שחרור פלסטין לא סר מעיניהם של המג'אהדין.  "צוק איתן"וסולידאריות עם תושבי עזה על רקע מבצע 

הינה  ,לדבריו, הלחימה בארה"ב, בבעלות בריתה ובמשטרים המוסלמים הכופרים דוגמת המשטר הסעודי והמצרי

הביע גם הוא סולידאריות עם הפלסטינים  ערב האי בחצי קאעדה-אל ארגוןערובה ותנאי מקדים בדרך לשחרור פלסטין. 

 ".פלסטין" הכותר תחת מיוחד גיליוןבעזה והשיק לכבודם 

 נצרה לתומכי ארגון המדינה האסלאמית סביב -קאעדה וחזית אל-תנצחויות ההדדיות בין תומכי ארגון אלנמשכות הה

סוגיית כינון הח'ליפות האסלאמית. לטענת הראשונים, לח'ליפות האסלאמית אין בסיס לגיטימי אסלאמי בעיקר בשל  

 סע ופירוד בשורות המג'אהדין.העדר קונצנזוס רחב בקרב בני האומה המוסלמית. לטענתם, בהקמתה תרמה לש

 כוחות  בסוריה הודיעה כי בידיה שבויים מקרב נצרה-אל חזיתUNDOF ם"האו התעלמות על. זאת כנקמה ם"האו של 

 של הטרור ארגוני ברשימת נצרה-אל חזית הכללת על מחאהוכ הסורי העם נגד אסד-אל בשאר שמבצע מהזוועות

 .ם"האו

 במטרה  תימן לצבא  הצטרפות על האוסר הלכה פסק פרסם, האד'ג-ואל חידתו-אל מנבר האדי'הג הסלפי הפורטל

 .לכופר נחשב תימן שצבא מכיוון זאת. הסונים בטחון על השני שמהווה האיוםלמרות  ים'החות נגד בלחימה לו לסייע

 חזית " מאמצי ההסברה של ארגון המדינה האסלאמית זוכים לסיוע משמעותי עם כינונו של ארגון גג תקשורתי בשם

 ", המאגד שורה של מוסדות תקשורת ג'האדיים.התקשורת לסיוע המדינה האסלאמית
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Muhajirin Wal-Ansar( הגדוד הירוק, חמאס ,)Hamas וארגון הג'האד האסלאמי. כמו כן, התייחס לשאלה אם הם )

 כים בדרך הישר?מנת שייחשבו למוסלמים שהול-קאעדה על-חייבים להישבע אמונים לארגון אל

מנת להיחשב למוסלמים שהולכים בדרך הישר. -קאעדה על-לדבריו, מוסלמים אינם חייבים להישבע אמונים לארגון אל

קאעדה. -ישנם מוסלמים רבים וארגונים רבים, שאין לפקפק בצדקת דרכם ובאמונתם החזקה, שאינם שייכים לאל

מנת להיחשב למאמינים אמיתיים. -מים להישבע להם אמונים עלקאעדה אינם דורשים ממוסל-בנוסף, האחים בארגון אל

בהיר כי הוא המקדסי -אלקאעדה, הוא בור ומונע ממניעים זרים. -מי שטוען דבר כזה, או רומז שזוהי דרישה של ארגון אל

יחס אינו מחשיב את התנועות הללו לכופרות, כיוון שהן מהוות חלק מקבוצת המוסלמים המאמינים, ולכן אין להתי

מקדסי מסביר כי בעת הזו -אסור להרוג את האסירים שלהם ולפגוע בפצועים שלהם, למשל. אל -אליהם כמו אל כופרים 

 במחנות רב זמן בילה עצמו הוא כימקדסי -. בנוסף, סיפר אליש להיזהר ולא למהר ולהכריז על מוסלמים ככופרים

 1.לארגון אמונים שבעלהי ממנו דרש לא אחד ואף, קאעדה-אל של ההכשרה ובמתקני

 דין אל-השיח' אבו עז אל-( נג'דיAbi Izz al-Din al-Najdiחבר ועדת השריעה של הפורטל הג'האדי מנבר אל ,)-תוחיד ואל-

 כמה פסקי הלכה ובהם:  0104( פרסם במחצית השנייה של אוגוסט Minbar al-Tawhid wal-Jihadג'האד )

o לאחר שהתבקש לענות  ,של התימני בלחימה נגד הח'ות'ים. זאתפעולה אפשרי עם הממ-פסק הלכה לגבי שיתוף

התשובה נג'די ציין כי -אם הח'ות'ים מהווים סכנה גדולה יותר עבור המוסלמים מאשר הממשל התימני. אל

פעולה". אם הכוונה היא להילחם נגד החות'ים בשעה שגם הממשלה -לויה בכוונת השואל באומרו "שיתוףת

הדבר מותר; אך אם הכוונה היא הצטרפות אל שורות צבא התימני הכופר כדי לסייע לו התימנית נלחמת נגדם, 

2בלחימה נגד החות'ים, הדבר אסור בהחלט, שכן למוסלמי אסור להילחם תחת דגל הכפירה.
 

o נוהגים לבצע פשיטות שאלת גולש לגבי דינם של בחורים צעירים בבנגאזי שבלוב אשר פסק הלכה בתשובה ל

( ומוסרים אותם לידי המשטר. לדברי Ansar Al-Shari'ahשריעה )-ם עוצרים את אנשי אנצאר אלליליות בהן ה

נג'די, אם המצב הוא אכן כפי שמתאר השואל, אין ספק שהבחורים סוטים מדרך הישר ומפרים את עקרונות -אל

פירה מעשי ידי פי חוקי כ-שאנשיו נוהגים על דת והאסלאם לידי המשטרהדת, שהרי הם מסגירים את תומכי ה

3אדם. כלומר, זהו מעשה כפירה לכל דבר ועניין.
 

o  כורדים סונים להגן על כפריהם ולהשיב במלחמה נגד פעילי ארגון פסק הלכה לגבי היתר לחימה של תושבי כפר

נג'די, אם המתקפות של המדינה האסלאמית מכוונות -המדינה האסלאמית התוקפים כפרים כורדיים. לדברי אל

הדמוקרטי הכופר שבכורדיסטאן, ולא נגד תושבי המקום המוסלמים באופן כללי, הרי שאסור  נגד המשטר

להילחם נגדה. הסיבה לכך היא שלחימה נגד המדינה האסלאמית במצב כזה תהווה סיוע לשלטון הכופר שאימץ 

ית תוקפת נגד ארגון המעוניין להחיל את חוקי השריעה. עם זאת, במידה והמדינה האסלאמ ,את דרך המערב

ללא הבחנה בין מוסלמי לכופר, הרי שמותר למוסלמים להגן על חייהם, על משפחתם ועל רכושם. אם המוסלמים 

נאלצים להשיב מלחמה נגד המדינה האסלאמית במקביל ללחימה של השלטון הכופר נגד הארגון, אסור להילחם 

                                              

1
 24.8.14. http://www.tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=8220  

2
 22.8.14. http://www.tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=571  

3
 22.8.14. http://www.tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=8222  

http://www.tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=8220
http://www.tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=571&pageqa=1&i
http://www.tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=8222
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4תחת דגלו של השלטון ויש להתמקד אך ורק בהגנה עצמית.
 

 

 קאעדה לארגון "המדינה האסלאמית"-ן ארגון אלהשסע בי

 מחמד אל-השייח' אבו-( מקדסיAbu Muhammad al-Maqdisiבכיר הזרם הסלפי ,)- הג'האדי בירדן, אשר שוחרר

, יצא בנאום חריף כנגד מדיניות הטבח ועריפת הראשים של ארגון המדינה האסלאמית. 0104ביוני  04 -מהכלא הירדני ב

מקדסי שמעשי הטבח גורמים לרוב המוסלמים להתנכר לרעיון החלת השריעה והח'ליפות -ר אלבמסגרת דבריו הבהי

מקדסי כי על המדינה -וגורמים למעשה לעיוות תדמיתו של הג'האד והאסלאם. על מנת לשנות את המצב, טען אל

5האסלאמית לנקוט בשיטה של לימוד והנחיה במקום באמצעים של הרג המוני.
 

(, כותב בולט בפורומים הג'האדיים, פרסם מאמר בו Sheikh Hussein bin Mahmudחסין בן מחמוד ) לעומת זאת, שייח'

הבהיר בן מחמוד כי יש  ,פי הקוראן והסונה. במסגרת המאמר-ים בסיס לגיטימי לעריפת ראשים עלהוא הסביר כי קי

לבין עניין העברת הראש ממקום  -הדת  עליו לטענתו יש הסכמה גורפת בין חכמי -להפריד בין מעשה עריפת הראש עצמו 

אחד למשנהו, עניין הנתון במחלוקת. ככלל, הציג בן מחמוד את עריפת הראשים ככלי חיובי לזריעת פחד ואימה בקרב 

היהודים, הנוצרים, העלווים והשיעים תוך שהוא מצטט ממגוון מקורות אסלאמיים המחזקים את הלגיטימיות של עריפת 

אם. לאחר שמתח ביקורת על שייח'ים שמנסים "לרכך" את הנוער המוסלמי ולהתאים את דפוסי ראשי הכופרים באסל

החשיבה שלו לאלו של המערב, הצהיר בן מחמוד כי מי שמעוות את תדמיתו האסלאם הוא מי שמנסה להציגו כדת של 

אסלאם אינו דת של שלום כשלמעשה האסלאם הינו "דת של כוח, לחימה, ג'האד, עריפת ראשים ושפיכות דמים. ה

6הושטת הלחי השנייה למי שסטר לך על לחי ימין אלא דת בה יש לשבור כל יד שבאה להשפיל את המוסלמים".
 

 מאריה אל-אבו-( קחטאניAbu Mariya al-Qahtaniאחראי השריעה בחזית אל ,)-פרסם מסר שהופנה אל מנהיג נצרה ,

ט'ואהרי מזה חודשיים -וא שולח הודעה גלויה היות והעביר לאלקחטאני הבהיר כי ה-ט'ואהרי. אל-קאעדה, אימן אל-אל

ט'ואהרי -מספר מסרים אשר לא זכו למענה, זאת מבלי לדעת אם השליחים הם אלו שכשלו בהעברתם או שמא נבצר מאל

של ט'ואהרי לגנות את הכרזת הח'ליפות -קחטאני מאל-עצמו להשיב ולסייע. מתוכן דבריו עולה כי במסרים אלו ביקש אל

   7נצרה.-בע'דאדי ולהתייצב בפומבי לצד חזית אל-בכר אל-אבו

 שנקיטי -רחמן אל-השיח' עבדאללה בן עבד אל(Abdallah Bin Abdel Rahman Shanqiti) פרסם , פוסק הלכה בולט

שנקיטי מותח ביקורת -אל "הח'ליפות אינה המחלוקת".גילוי דעת בשם ג'האד -תוחיד ואל-בפורטל הג'האדי מנבר אל

 חריפה על ארגון המדינה האסלאמית ומאשים אותו ביצירת פילוג בין המוסלמים ובהרג מוסלמים ללא סיבה.

שנקיטי פונה אל מנהיגי המדינה האסלאמית, וטוען כי כולם חשבו שהם יאחדו את המג'אהדין תחת דגלם, ובמקום -אל

י ערב ובמגרב. לא כך מתנהלת מהפכה זאת הם רק הפרידו ביניהם בכל הזדמנות ובכל מקום: בסוריה, בחצי הא

זוהי דרכם של אנשים שמנסים להגיע לשלטון בכל מחיר ובכל אמצעי, וזו אינה הדרך להקים מדינה  -אסלאמית 

                                              

4
 24.8.14. http://www.tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=8223  

5 16.08.14 http://www.hanein.info/vb/   
6 22.08.14 http://www.hanein.info/vb/   
7 18.08.14 http://www.hanein.info/vb/   

http://www.tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=8223&pageqa=1&i
http://www.hanein.info/vb/showthread.php?t=380415
http://www.hanein.info/vb/showthread.php?t=381170
http://www.hanein.info/vb/showthread.php?t=380653
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אסלאמית ולאחד את האומה. יכולתם לאחד את שורות המג'אהדין, אך טעיתם טעות מרה ובחרתם בדרך עקשנית. כעת 

 ר בתשובה. ניצחונותיה של המדינה האסלאמית לא מסתירים את דרכה הקיצונית.הגיע הזמן לתקן את הטעות ולחזו

אנשי המדינה האסלאמית שכחו את הדת ואת עקרונות האמונה, והעלו על נס את עקרון "המדינה" שלהם מעל לכל דבר 

 טהורות. אחר. הם תוקפים את כל מי שאינו מזדהה עם המדינה האסלאמית, ללא קשר לכוונותיו שיכולות להיות

חכמי הדת;  םפי עקרונות הג'האד ותוך התייעצות ע-מדינת האסלאם האמתית אליה יש לשאוף היא מדינה שפועלת על

פי חוקי השריעה, וששליטיה הם חכמי האסלאם ולא -מדינה שמהווה אמצעי לליכוד ולא סיבה לפילוג; מדינה שפועלת על

גם אם הם סטו מדרך הישר; מדינה  -ת את לבה עבור המוסלמים בורים; מדינה שמפנה את נשקה נגד הכופרים, ופותח

 8המיועדת לכל המוסלמים, ולא לקומץ שליטים עריצים; מדינה שעושה צדק ולא שופכת דם מוסלמי.

 ( ד"ר איאד קניביIyad Qanibi שיח' ופוסק הלכה בולט בעולם הג'האדי, פרסם כרוז שכותרתו "התנערות של האסלאם ,)

שים בזירה הסורית". בכרוז מבהיר קניבי כי הפשעים שמבצעת המדינה האסלאמית באדמת סוריה, מהפשעים שמתרח

ביניהם רצח המוני וחסר הבחנה, אינם מייצגים את האסלאם האמתי ואינם עולים בקנה אחד עם השריעה. קניבי מוסיף 

מים רק בגלל השתייכותם לקבוצות כי המדינה האסלאמית ממהרת להכריז על קבוצות שונות ככופרות, ואף להרוג מוסל

9כאלו ואחרות, ואלו מעשים שאינם תואמים את האסלאם.
 

 צאלח אל-השיח' מחמד בן-( מהאג'רMohammed Bin Saleh Al-Mohajer חכם דת וכותב בולט בפורום בפורטל ,)

מת ח'ליפות. ג'האד, פרסם מאמר המתייחס להכרזתה של המדינה האסלאמית על הק-תוחיד ואל-הג'האדי מנבר אל

מהאג'ר סיבות ודוגמאות רבות המוכיחות כי הכרזה זו על הקמת הח'ליפות אסורה מבחינה דתית, -במאמר מונה אל

10ואינה הגיונית לאור המצב הנוכחי.
 

 מהאג'ר פרסם איגרת בה חווה -ג'האד בשם מחמד בן צאלח אל-תוחיד ואל-כותב בפורטל הסלפי הג'האדי מנבר אל

בע'דאדי. לדבריו, ההכרזה עצמה בעייתית -ל דין כינון הח'ליפות האסלאמית בידי אבו בכר אלבאריכות את דעתו ע

מהאג'ר הדגיש בהמשך -ומזיקה יותר מאשר מועילה בשל זריעתה בלבול, מחלוקות ופירוד בין פלגי הג'האד השונים. אל

מו העדר קונצנזוס רחב בקרב האומה דבריו לאחר בחינת ההלכה המוסלמית כי ההכרזה איננה חוקית בשל כמה גורמים כ

המוסלמית, אי יכולת לספק הגנה למוסלמים מחוץ לעיראק ולסוריה ועוד. לדבריו, אותו הדין חל על ארגוני הג'האד 

מג'אהדין בסומאליה, ארגון -שבאב אל-האחרים דוגמת ארגון טליבאן באפגניסטן, ארגון טליבאן בפקיסטן, ארגון אל

דין במאלי ועוד. כולם שלטו, אמנם, על שטחים נרחבים אולם "אף אחד מהם -ארגון אנצאר אל שריעה בתימן,-אנצאר אל

11איננו זכאי להכריז על ח'ליפות מבלי להתייעץ עם יתר המוסלמים ]...[".
 

 מחמד אל השיח' אבו-( מקדסיAbu Mohammed Al-Maqdisi) ,פרסם איגרת  בכיר הזרם הסלפי הג'האדי בירדן

                                              

8
 16.8.14. http://www.tawhed.ws/r?i=16081402 ; http://alfidaa.info/vb/   

9
 17.8.14  http://shabakataljahad.com/vb/   

10
 31.8.14  http://shabakataljahad.com/vb/   

11
 29.8.14. http://www.tawhed.ws/r?i=29081402  

http://www.tawhed.ws/r?i=16081402
http://alfidaa.info/vb/showthread.php?t=102372
http://shabakataljahad.com/vb/showthread.php?t=39351
http://shabakataljahad.com/vb/showthread.php?t=39666
http://www.tawhed.ws/r?i=29081402
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מקדסי פותח את דבריו בהבהרה כי מדובר באיגרת לכל לוחם באשר הוא -ין בזירה הסורית. אלהמיועדת למג'אהד

-בסוריה, ללא קשר להשתייכותו הארגונית, שנכתבה מתוך רצון להגן על הלוחמים ובעיקר על האסלאם והג'האד. אל

ים מנסים לגרום ללוחמים מקדסי מסביר כי דמם של המוסלמים הוא מקודש ואין לפגוע בהם, גם אם גורמים קיצוני

מקדסי לביקורת ישירה וחריפה נגד המדינה האסלאמית: הוא מדגיש כי אסור -בסוריה לחשוב אחרת. בשלב זה עובר אל

למוסלמים שהיגרו לסוריה להיגרר למלחמות בין המוסלמים, ולהפוך לכלי משחק בידי הארגון המכנה עצמו "מדינת 

ן זה מנסה כל הזמן ללבות את האש ולגרום למוסלמים להילחם נגד מוסלמים הח'ליפות" )המדינה האסלאמית(. ארגו

  12אחרים, בלי לתת שום הצדקה לכך.

מקדסי. בפתח דבריו -טרטוסי, חכם הלכה סלפי ג'האדי בולט, פרסם דעתו בנוגע לאיגרת של אל-השיח' אבו בציר אל

למג'האדין מקבוצות ג'האד שונות וכי חשוב לשמור  מקדסי שיש להימנע מגישה ויחס קיצוניים-שיבח את השגותיו של אל

-מקדסי. לטענת אל-טרטוסי למתוח ביקורת בהמשך דבריו על כמה מדבריו של אל-על חייהם. יחד עם זאת, ראה לנכון אל

מקדסי היה נוקט ביותר מידה של צניעות ונמנע מהאדרה עצמית. זאת מכיוון שהעיר -טרטוסי ראוי היה שאל

טרטוסי ישנם ספרים והוגים -נכו על ספריו וכי הוא נושא בעיקר העול בהדרכת המג'אהדין. לדברי אלשהמג'אהדין התח

מקדסי שוגה כאשר הוא מטיף לצד איזו קבוצת -נוספים ישנים וחדשים שעליהן התחנכו המג'אהדין. בנוסף, טען כי אל

שויות מקשה אחת וכולן נלחמות נגד אויב מג'אהדין כדאי לעמוד ומאיזו קבוצת מג'אהדין להסתייג. לדבריו, כולן ע

 13משותף,  קרי המשטר העלווי בסוריה.

טרטוסי יצא בביקורת לא מוצדקת לגבי סגנון -מקדסי. לדברי האחרון, אל-טרטוסי זכתה לתגובה מצד אל-איגרתו של אל

דוגמת השיח' אבן  ידי הוגים סלפים קדומים-מקדסי הבהיר כי הוא איננו מתכחש לכתבים, שנכתבו על-כתיבתו. אל

מקדסי דחה -תימייה אלא כוונתו הייתה שלכתביו פרי עטיו יש תפקיד בולט בחינוך זרם המחשבה הסלפי של תקופתו. אל

גם את ההאשמה, שהוא נוטה לצדד בפלג ג'האדי מסוים. לדבריו, הוא איננו דבק באף פלג ג'האדי בסוריה אלא נוטה להלל 

דין -ר לצורה הנכונה של דת האסלאם ודוחים את ההקצנה דוגמת ארגון אנצאר אלולסייע לפלגים הנמצאים קרוב יות

(Ansar al-Dinארגון ג'יש אל ,)-( מהאג'ריןJaysh al-Muhajirinואל )-( אנצארAl-Ansarחזית אל ,)-נצרה וארגון אל-

שהוא דובר, למעשה,  טרטוסי לבחון היטב את כתביו ודבריו ולמצוא-מקדסי לאל-(. לבסוף יעץ אלAl-Ahrarאחראר )

 14דברים עם טעם ודברי אמת.

 חלים )-מקריזי ללימודים היסטוריים בלונדון פרסם הודעה משותפת מאת ד"ר טארק עבד אל-מרכז אלTariq Abd al-

Halimוהאני אל )-( סבאעיHnai al-Sibai בה הם יצאו בהודעת גינוי נגד ארגון המדינה האסלאמית, מנהיגה )

. לדבריהם, מדובר בארגון סוטה המזכיר במעשיו הנפשעים את קבוצת הח'וארג', הפלג הראשון והאידיאולוגיה שלה

בעיקר בשל רצח מוסלמים שאינם מקבלים את תפיסת  ,. זאתלספירת הנוצריםשהתפצל מהאסלאם במאה השביעית 

בייחוס דברים שקריים  עולמו. הם הוסיפו כי הארגון משתמש בדרכים נלוזות ומפיץ שקרים כדי להצדיק את דרכו כמו

מקריזי. לבסוף קראו השניים לאומה המוסלמית להיזהר מהאידיאולוגיה השקרית והארסית של ארגון -למרכז אל

                                              

12
 28.8.14  http://shabakataljahad.com/vb/   

13
 23.8.14. http://abubaseer.bizland.com/  

14
 29.8.14. http://www.tawhed.ws/r?i=29081401  

http://shabakataljahad.com/vb/showthread.php?t=39617
http://abubaseer.bizland.com/
http://www.tawhed.ws/r?i=29081401
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15המדינה האסלאמית וקראו למנהיגיה לחזור בתשובה.
 

 מוסד התקשורת אל-( 'ע'רבאאAl-Ghouraba),וע פרסם מסמך שכותרתו "מד , המזדהה  עם ארגון המדינה האסלאמית

ידי אסלאם עמר -האחים המוסלמים שונאים את הח'ליפות )המדינה האסלאמית( ומתנגדים לה". במסמך, שנכתב על

(Islam Omar .נכתב כי הסיבה הראשונה לכך שהאחים המוסלמים מתנגדים למדינה האסלאמית היא קנאה בהישגיה ,)

המוסלמים ולא ביקשה מהם רשות להכריז על סיבה נוספת לכך היא שהמדינה האסלאמית לא סרה למרותם של האחים 

הח'ליפות. סיבה נוספת היא אידיאולוגית יותר: המדינה האסלאמית מאמינה באיחוד של המוסלמים מכל מדינות 

16העולם, ואילו בארגון האחים המוסלמים קיים רגש לאומי.
 

 

 שבועות אמונים והבעות תמיכה בח'ליפות האסלאמית

  כרוז וסדרת תמונות  0104באוגוסט  05-שבעיראק פרסם באסלאמית במחוז נינוה המדינה המוסד התקשורת של

אסלאם למדינה האסלאמית ולמנהיגּה. -שבועת אמונים של פעילים המשתייכים לארגון ג'מאעת אנצאר אל ותהמתעד

לה ובה קבלת הפנים שנערכה לפעילים, נאומים שנישאו ותפילה משותפת. בסוף הדיווח נכללה טב הבתמונות הוצג

פרסם גם אסלאם" -אנצאר אל תארגון "ג'מאע 17אסלאם.-מפעילי אנצאר אל חמישיםמפורטים כינוייהם ותפקידיהם של 

18על הצטרפותו למדינה האסלאמית.הוא הודעה רשמית 
 

אסלאם יצא בביקורת חריפה בחשבון הטוויטר שלו נגד ארגון -מועצת השורא של ארגון ג'מאעת אנצאר אל עם זאת,

לא הצטרף כלל לאף ארגון אחר ולא ויתר על הוא הארגון האסלאמית והאשים אותו בזיוף הפרסומים. לדברי  המדינה

  19.וכי הפרסומים שהתפרסמו בעניינו מתייחסים לקבוצה אחרת עצמאותו

 

 אסלאם לארגון המדינה האסלאמית-באנר סרטון בו נשבעים, לכאורה, שבועת אמונים פעילי ג'מאעת אנצאר אל

 

                                              

15
 25.8.14. http://www.almaqreze.net/ar/news.php?readmore=2505  

16
 26.8.14  http://alplatformmedia.com/vb/   

17 28.08.14 http://www.hanein.info/vb/    
18

 29.8.14  http://alplatformmedia.com/vb/   
19

 25.8.14  http://shabakataljahad.com/vb/   

http://www.almaqreze.net/ar/news.php?readmore=2505
http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?t=61478
http://www.hanein.info/vb/showthread.php?t=382161
http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?t=61921
http://shabakataljahad.com/vb/showthread.php?t=39560
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 יכלל

 וסד התקשורת הג'האדי אלמ-( סחאבAl-Sahab פרסם )."20סרטון ווידאו בשפת אורדו בשם "נוסעים לעבר יום הדין
 

 

 אסטרטגיה

 ( "גולשים בפורום הג'האדי "חניןHanein קיימו דיון בנושא התקיפות האוויריות כנגד המדינה האסלאמית בעיראק )

יקים בתור מטרות דמה שיסיטו את האש מהלוחמים. עצות אחרות ובסוריה. אחד הגולשים הציע להשתמש ברכבי טנדר ר

כללו: הקפדה על מרחק בין רכב לרכב בנסיעה בשיירה, שמירה על כלי הרכב על מנת שלא יושתלו בהם שבבי מעקב 

21ושימוש במרגלים במדינות מהן יוצאים המטוסים על מנת שיוכלו להתריע מראש על תקיפה.
 

 

 פרי הדרכה והכוונהס

 נצרה ועוסק בייצור ופיתוח אמצעי לחימה עבור לוחמי -ידי חזית אל-ד בא'ס לייצור ופיתוח צבאי", גוף שהוקם על"מוס

תיאורטי בעניין קליעים, הוצג בתור -. המסמך, אשר כולל מידע פיזיקלי, פרסם עלון מידע בעניין קליעיםהג'האד בסוריה

    22נצרה מתעתדת לפרסם עבור המג'האדין.-אל חלק ראשון מסדרת מחקרים בעניין חומרי נפץ אשר חזית

 

 נצרה-שפרסם מוסד "בא'ס" השייך לחזית אלעלון בנושא קליעים 

 ג'האד אל-גולש בפורום "אל-( "עאלמיAl-Jihad Al-Alami פרסם במדור הצבאי אוסף גדול של מדריכים העוסקים )

                                              

20
 19.8.14. http://alfidaa.info/vb/   

21 18.08.14 http://www.hanein.info/vb/      
22 23.08.14 https://ia902302.us.archive.org/8/items/Maqzofat_Baas/Maqzofat.pdf     

http://alfidaa.info/vb/showthread.php?t=102417
http://www.hanein.info/vb/showthread.php?t=380768
https://ia902302.us.archive.org/8/items/Maqzofat_Baas/Maqzofat.pdf


  

  11   
 

ץ באמצעות טלפון וייצור פצצות. חלק מהמדריכים בייצור אמצעי לחימה ובשימוש בהם. בין המדריכים שפורסמו: פיצו

23פורסמו בשפה האנגלית.
 

 

 קידום מיתוס השהיד

 ( "בחשבון הטוויטר "אפריקה היא מוסלמיתAfrica Muslimaפורסמו תמונות השהיד אבו אל )- מעתז עכאשה, אבראהים

קאעדה במגרב -ת ארגון אל(, שנהרג כשלחם בשורוAbu Al-Mo'taz Akasha, Ibrahim Bin Sa'adehסעאדה )-בן

24האסלאמי. לתמונות מצורף גם סיפור חייו של עכאשה, שמונה לתפקיד מפקד פלוגה בגדוד אליו השתייך.
 

 

 סעאדה-אבראהים בן

 עבדאללה אל מנבר פרסם דיווח על מותו של הלוחם אבו-גולש בולט בפורום אל-( עולקיAbu Abdallah Al-Awlaki )

מנת להילחם בשורות המדינה האסלאמית, ואף התנדב -עולקי היגר מתימן לסוריה על-מתימן. בהודעה נכתב כי אל

25טבקה, שם נהרג.-להשתתף בלחימה על שדה התעופה אל
 

 

 עולקי-עבדאללה אל אבו

 מגזינים

                                              

23
 29.8.14 http://shabakataljahad.com/vb/   

24
 16.8.14 https://twitter.com/AfricaMusIIma/status/500774858549383168/photo/1  

25
 22.8.14 http://alplatformmedia.com/vb/  

http://shabakataljahad.com/vb/showthread.php?t=39626
https://twitter.com/AfricaMusIIma/status/500774858549383168/photo/1
http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?t=60896
http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?t=60896
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  'לכתב העת בערבית אל 011האמירות האסלאמית של אפגניסטן פרסמה גיליון מס-( צמודAl-Sumud( )011 ;)26עמודים 

0104.27עבור חודש אוגוסט  "Nawai Afghan Jihad" לכתב העת באורדו 33מס'  ןגיליו
 

 

 "Nawai Afghan Jihad"-צמוד ו-עמודי השער של אל

 מוסד התקשורת אל-( מלאחםAl-Malhimהפועל מטעם ארגון אל ,)- קאעדה בחצי האי ערב, השיק גיליון מיוחד לרגל

לית. בפתח דברי הגיליון נכתב כי על המג'אהדין מוטלת אחריות להגן, המלחמה בעזה תחת הכותר "פלסטין" בשפה האנג

להילחם ולשפוך דם עד שפלסטין תשוחרר. אולם בעת הנוכחית אין זה אפשרי להצטרף למג'אהדין בפלסטין בשל 

אשר המעורבות של ארה"ב ומשטרי ערב הבוגדים בפלסטין. לפיכך, לפי לשון הכתוב, יש להתמקד בלחימה נגד ארה"ב וכ

 תתעורר הזדמנות מתאימה אז יהיה ניתן להכות בישראל.

בהמשך הגיליון צוטטו דברים שהתפרסמו בגיליונות קודמים של כתב העת בהקשר של פלסטין. יתר הכתבות עסקו 

לאדן למקד -בבגידת המשטרים הערבים בסוגיית פלסטין, בעמידתה של ארה"ב לצד ישראל, בהבטחת השיח' אסואמה בן

שחרור פלסטין ועוד. בנוסף, נכללו בגיליון כמה מדריכים קצרים שהתפרסמו בגיליונות קודמים לגבי הרכבת מאמצים ב

 פצצות ביתיות עבור מוסלמים המבקשים לבצע פיגועים נגד מטרות ישראליות באופן אינדיבידואלי.

                                              

26
 3.8.14. http://justpaste.it/gh3c  

27
 9.8.14. http://nawaiafghan.blogspot.com/2014/08/blog-post.html  

http://justpaste.it/gh3c
http://nawaiafghan.blogspot.com/2014/08/blog-post.html
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 שער הגיליון המיוחד

 

 

 מטרות ישראליות ואמריקאיות העולמי נגד ציר זמן המפרט פעולות שביצעו פעילי הג'האד

  גיליון לכתב העתהאמירות האסלאמית של אפגניסטן פרסמה  InFight  '28בשפה האנגלית. (33)מס
 

                                              

28
 24.8.14. http://www.jhuf.net/showthread.php?21904-Islami-Emirate-Afghanistan-IN-FIGHT-66-(06-2014)  

http://www.jhuf.net/showthread.php?21904-Islami-Emirate-Afghanistan-IN-FIGHT-66-(06-2014)
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 "In Fightגיליון כתב העת "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דיווחים מהשטח

 פקיסטן-אפגניסטן
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ההכנה לעזיבתם של הכוחות בשעה שאפגניסטן מתמודדת עם אתגרים רבים, ביניהם תהליך הבחירות המתמשך לנשיאות ו

 מנצל את אי היציבות לביצוע פיגועים ולהפרות סדר רבות. ריקניים, נראה כי ארגון הטליבאןהאמ

. ת הביטחון האפגניים במחוז לוגאר הסמוך לבירה קאבוללוחמי ארגון הטליבאן על כוחו 011-הסתערו כ 4102באוגוסט  01-ב

תקפו  4102באוגוסט  01-ב 29גניסטן להתנהל בעצמאות ולשמור על ביטחונה.בניסיון לזעזע את ניסיונותיה של אפ ,זאת

שבמזרח אפגניסטן. בפיגוע מודיעין האפגנית בעיר ג'לאלאבאד מחבלים מתאבדים של ארגון הטליבאן משרד של סוכנות ה

 30נהרגו שישה בני אדם, וכן שבעה מלוחמי הטליבאן.

הפגנות גדולות נערכות בכל רחבי המדינה בדרישה  נואז שריף. בפקיסטן מתעורר גל מחאה גדול נגד ראש הממשלה

ההפגנות, שנערכה בעיר באחת  להתפטרותו של שריף בשל שחיתות וזיוף תוצאות הבחירות, לטענת המפגינים.

    251.31ונפצעו  מפגינים העימותים עם כוחות הביטחון נהרגו שני, במהלך אסלאמאבאד

 של אפגניסטןהאמירות האסלאמית 

 אמירות האסלאמית של אפגניסטן גינתה את הודעת הממשל האמריקאי להעלות את גובה הפרס הכספי על מידע ה

חקאני -(, מפקד בכיר ברשת אלSiraj al-Din al-Haqqaniחקאני )-דין אל-אודות חברי האמירות לרבות סראג' אל

ן. לדברי האמירות, צעד זה מסמל קאעדה והאמירות האסלאמית של אפגניסט-פעולה עם ארגון אל-הפועלת בשיתוף

 32חולשה וחוסר אונים מצד ארה"ב למגר את כוחה.

 

 חצי האי ערב

-תימן נמצאת במשבר עמוק והחשש לנפילת הממשל המרכזי מתגבר ומתחזק. התנגשויות בין צבא תימן לפעילי ארגון אל

, 4102במחוז חצרמוות. בסוף אוגוסט בעיקר  4102קאעדה בחצי האי ערב נמשכות גם במחצית השנייה של חודש אוגוסט 

קטן שבמחוז הנ"ל. כתוצאה -, הצליחו אנשי הצבא התימני לבלום מתקפה של פעילי הארגון על מחנה צבאי בעיר אלהלדוגמ

33מחבלים. 00-חיילים ו ארבעהנהרגו 
 

כמה בנקים מחשש ההסלמה הביטחונית משפיעה קשות על כלכלת המדינה ולשיתוקה במיוחד במחוז חצרמוות, בה נסגרו 

לביזה. חשש זה התחזק עם פריצתם של כמה מפעילי הארגון לסניף בנק תימן הבינלאומי במחוז וביזתו. בנקאים תימניים 

ציינו כי פריצה זו הובילה אותם להעביר את המטבעות הזרים לעיר צנעא. עם זאת, התעורר חשש דומה לגבי הבנקים גם 

ה החות'ים ודרישת מנהיגם להפיל את הממשלה אם זו לא תיעתר לדרישותיהם כמו בבירה צנעא נוכח המצור שהטילו עלי

                                              

29
 http://www.reuters.com/article/2014/08/19/us-afghanistan-taliban-offensive-idUSKBN0GJ0SV20140819  

30
 http://www.reuters.com/article/2014/08/30/us-afghanistan-attack-idUSKBN0GU03W20140830  

31
 http://ibnlive.in.com/news/2-killed-450-injured-in-police-crackdown-on-protesters-in-pakistan/495407-56.html  

32
 21.8.14. http://shahamat-english.com/index.php/paighamoona/48332-reaction-of-the-islamic-emirate-regarding-the-

announcement-of-prizes-by-america-on-some-mujahedeen  
33

 30.8.14. http://goo.gl/5fo8fd  

http://www.reuters.com/article/2014/08/19/us-afghanistan-taliban-offensive-idUSKBN0GJ0SV20140819
http://www.reuters.com/article/2014/08/19/us-afghanistan-taliban-offensive-idUSKBN0GJ0SV20140819
http://www.reuters.com/article/2014/08/30/us-afghanistan-attack-idUSKBN0GU03W20140830
http://www.reuters.com/article/2014/08/30/us-afghanistan-attack-idUSKBN0GU03W20140830
http://ibnlive.in.com/news/2-killed-450-injured-in-police-crackdown-on-protesters-in-pakistan/495407-56.html
http://ibnlive.in.com/news/2-killed-450-injured-in-police-crackdown-on-protesters-in-pakistan/495407-56.html
http://shahamat-english.com/index.php/paighamoona/48332-reaction-of-the-islamic-emirate-regarding-the-announcement-of-prizes-by-america-on-some-mujahedeen
http://shahamat-english.com/index.php/paighamoona/48332-reaction-of-the-islamic-emirate-regarding-the-announcement-of-prizes-by-america-on-some-mujahedeen
http://goo.gl/5fo8fd
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 34ביטול ההחלטה להעלות את מחירי הדלק.

זנדאני, מנהיג ארגון העולמא בתימן, בקריאה לממשלה -מג'יד אל-פנה השיח' עבד אל ,בעקבות גל הטרור המתעצם בתימן

זנדאני -קאעדה כדי ליישב את המשבר. אל-ארגון אל ןנה ובראשהתימנית לפתוח בשיח עם כל התנועות המזוינות במדי

 35ליטה וההגמוניה הזרה.שהה נעוץ בהשתחררות הממשל התימני מהדגיש כי תנאי הכרחי לפתיחת מו"מ ז

 שריעה-אנצאר אלארגון 

  שריעה-אנצאר אלארגון (Ansar al-Shariaהמסונף לארגון אל ,)-את סך כל  קאעדה בחצי האי ערב, פרסם דו"ח המפרט

הפעולות שביצע הארגון נגד כוחות הביטחון התימני במחוז חצרמוות כמו הטמנת מטעני צד, התנקשויות באישי ביטחון 

36בכירים ועוד.
 

 

 מחוז חצרמוות". -חג'ר שריעה על מבנה הביטחון של אזור -תמונה שהעלה הארגון לחשבון הטוויטר שלו. בכתובית: "שרידי התקפת אנצאר אל

 

 קעירא

עם התחזקותה של המדינה האסלאמית בעיראק וההוצאות להורג אשר ביצעה בסוריה, התגברה גם תשומת הלב 

עולה כי  38ושר החוץ העיראקי, הושיאר זיבארי, 37הבינלאומית אל הארגון. מהצהרותיהם של נשיא עיראק, פואד מעצום,

ם המדינה האסלאמית. ואכן מדינות שונות נרתמו הממשל העיראקי הפנים כי עיראק לא תוכל להתמודד לבדה אל מול איו

צ'כיה וגרמניה  40רוסיה העבירה לעיראק מסוקי קרב, 39למאמץ המלחמתי: מלבד המתקפות האוויריות האמריקאיות,

ואילו איראן הכריזה כי תתערב באופן צבאי במידה והמקומות הקדושים  41הודיעו על כוונתן לחמש את הכורדים במדינה

                                              

34
 20.8.14. http://www.almashhad-alyemeni.com/news40429.html  

35
 17.8.14. http://www.eremnews.com/?id=56577  

36
 16.8.14. http://justpaste.it/ghgj  

37 27.08.14 http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/08/140827_iraq_massoum_interview_bbc.shtml  
38 25.08.14 http://onaeg.com/?p=1867740  
39 31.08.14 http://www.vetogate.com/1197099  
40 30.08.14 http://www.eremnews.com/?id=59452 
41 28.08.14 http://www.bbc.co.uk/arabic/multimedia/2014/08/140828_iraq_czech_ammuniation.shtml  

http://www.almashhad-alyemeni.com/news40429.html
http://www.eremnews.com/?id=56577
http://justpaste.it/ghgj
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/08/140827_iraq_massoum_interview_bbc.shtml
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/08/140827_iraq_massoum_interview_bbc.shtml
http://onaeg.com/?p=1867740
http://onaeg.com/?p=1867740
http://www.vetogate.com/1197099
http://www.vetogate.com/1197099
http://www.eremnews.com/?id=59452
http://www.eremnews.com/?id=59452
http://www.bbc.co.uk/arabic/multimedia/2014/08/140828_iraq_czech_ammuniation.shtml
http://www.bbc.co.uk/arabic/multimedia/2014/08/140828_iraq_czech_ammuniation.shtml
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  42יהיו בסכנה.לשיעה בעיראק 

גם במישור הכלכלי משפיעה המדינה האסלאמית על יציבותה של עיראק, בעיקר בתחום הנפט. לצד ידיעות על שריפת 

 011,111-211,111הודיע משרד הנפט העיראקי על הפסד של  43ידי פעילי הארגון באזורים מהם נאלצו לסגת,-בארות נפט על

 44.דין-לאמית על שדות נפט במחוז נינווה וצלאח אלסחביות נפט ליום לאחר השתלטות המדינה הא

ת המצור שהטילה על חרף התחזקותה, חודש אוגוסט הסתיים בהצלחה נקודתית אחת אל מול המדינה האסלאמית: הסר

בצפון עיראק. במבצע משותף של כוחות הביטחון העיראקיים ומתנדבים שיעים הוסר מעל העיירה מצור  העיירה אמרלי

 הצלחה שעשויה להוות ניצוץ של תקווה עבור שאר המיעוטים הנרדפים בעיראק. 45שבועות, שנמשך כשישה

 
 46שליטה של ארגון המדינה האסלאמיתאזורי השפעה ו

 "המדינה האסלאמית"

 מוסד התקשורת הג'האדי "אל-( "פרקאןAl-Furqan פרסם ) סרטון בשפה האנגלית בשם "מסר לארה"ב", שנועד להזהיר

נת בעקבות הודעתו של הנשיא אובאמה על כוו ,קאי להימנע מכל התערבות או פעילות בעיראק. זאתהממשל האמריאת 

                                                                                                                                                            

   31.08.14 http://www.albawabhnews.com/764036        
42 26.08.14 http://www.eremnews.com/?id=58563  
43 28.08.14 http://arabic.rt.com/news/  
44 29.08.14 http://www.bbc.co.uk/arabic/multimedia/2014/08/140829_iraq_oil_exports.shtml   
45 31.08.14 http://www.usatoday.com/story/news/world/2014/08/31/iraq-military-us-airstrikes-amirli/14897741/   
46

 http://www.businessinsider.com/map-of-islamic-state-in-iraq-and-syria-2014-8  

http://www.albawabhnews.com/764036
http://www.albawabhnews.com/764036
http://www.eremnews.com/?id=58563
http://www.eremnews.com/?id=58563
http://arabic.rt.com/news/
http://arabic.rt.com/news/
http://www.bbc.co.uk/arabic/multimedia/2014/08/140829_iraq_oil_exports.shtml
http://www.bbc.co.uk/arabic/multimedia/2014/08/140829_iraq_oil_exports.shtml
http://www.usatoday.com/story/news/world/2014/08/31/iraq-military-us-airstrikes-amirli/14897741/
http://www.usatoday.com/story/news/world/2014/08/31/iraq-military-us-airstrikes-amirli/14897741/
http://www.businessinsider.com/map-of-islamic-state-in-iraq-and-syria-2014-8
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 יימס'גהסרטון מתעד הוצאתו להורג של עיתונאי אמריקאי לבוש בגדים כתומים בשם ארה"ב לצאת במבצע נגד הארגון. 

בשנים האחרונות את מלחמת האזרחים  בידי פעיל ארגון לא מזוהה לבוש בגדים שחורים וסכין בידו. פולי סיקר פולי

 בידי פעילי הארגון. 0100 בסוריה עבור העיתון "גלובל פוסט" עד שנחטף בנובמבר

 נגד שיתקוממו ,וממשפחתי מחבריי מבקש אנילפני הוצאתו להורג הקריא פולי דף ובו מסר לממשל האמריקאי: "

 אנשים מאותם מותי עבור דל בפיצוי תסתפקו ואל כבודי על שמרו, היקרים הוריי]...[.  אותי שרצח האמריקני הממשל

 הארגון פעיללבסוף, פנה  ."בעיראק האחרונות התקיפות באמצעות שלי המתים בארון האחרון המסמר את שנעצו

 לא אנחנו. המוסלמים נגד תוקפנות היא האסלאמית המדינה נגד שלכם התוקפנות" כילארה"ב ולנשיא אובאמה והדגיש 

 של כנפיה תחת בביטחון לחיות זכותם את מהמוסלמים למנוע שלך ניסיון כל]...[. אסלאמית ומדינה צבא אלא כנופיות

. לאחר הוצאתו להורג של העיתונאי נראה בסוף הסרטון עיתונאי " עמך םד את לשפוךשמש סיבה י האסלאמית ליפות'הח

"ב כי גורל דומה מצפה גם לסוטלוף אם ארה"ב אמריקאי נוסף בשם סטיבן סוטלוף ולידו פעיל הארגון ומסר דומה לארה

 47.תפעל בעיראק

  
 ; העיתונאי סטיבן סוטלוףפולי יימס'גהעיתונאי  מימין לשמאל קטעים מסרטון הווידאו ובהם:

  מנבר -גולש בולט בפורום אלבעקבות הסרטון פרסם(Al-Minbar )הפסיקו את המתקפות  -לארה"ב מאיים נוסף  מסר

שאל אחד הגולשים כמה חיילים לכדה המדינה  ,או שנהרוג את כל שאר האסירים שלכם. בהמשךהאוויריות שלכם, 

09.48או  08האסלאמית עד כה, וכמה גולשים בולטים ענו כי המספר הוא 
 

 מ( וסד התקשורת דאבקDabiqמוסד תקשורת לא רשמי המס ,)פרסם סרטון ייע בהסברה למען המדינה האסלאמית ,

  49.הארגוןעבור פעילי  לגיטימי ליעד פיגוענחשב הבית הלבן בוושינגטון כי לנשיא ארה"ב אובאמה  הסברה ובו מסר מאיים

 

                                              

47
 19.8.14. http://www.shamikh1.info/vb/  

48
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49
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 קטע מסרטון הווידיאו בו נראה דגל הח'ליפות האסלאמית מתנופף מעל הבית הלבן

 וקבוצות  ארגון גג של כמה מוסדות תקשורת ג'האדיים בכמה מהפורומים הג'האדיים התפרסמה הודעה על השקת

שם "חזית התקשורת לסיוע המדינה תקשורת ג'האדיים שנועדו לסייע בהסברה ל"מדינה האסלאמית" תחת ה

 מרכז(, Al-Ghuraba) ורבאא'ע-אל(, Al-Battar) בתאר-אל. על ארגון הגג הנ"ל נכללים המוסדות הבאים: האסלאמית"

-Al) 'מנהג-אל(, Al-Wafa) ופאא-אל(, Rabitat al-Ansar) אנצאר-אל ראבטת(, Markaz al-Aysha) עאאשה-אל

Minhaj ,)אנצאר-אל מנבר ורפת'ע (Ghurfat Minbar al-Ansar ,)דאבק (Dabiq ,)Al-Wagha media ,אל פדאאיח-

-Al) רבאט-אל( וShbakat al-Raqqa al-Islamiyya) אסלאמיה-אל רקה-אל שבכת(, Fadaih al-Ulmaniyya) עולמאנייה

Ribat.)50
 

 

 "התקשורת לסיוע המדינה האסלאמיתגל הקמת ארגון הגג "חזית באנרים שהושקו לר

 

 פעילות במחוז נינווה  - "המדינה האסלאמית"

 כמה פרסומים ובהם: 0104במחצית השנייה של אוגוסט  בעיראק פרסמה המדינה האסלאמית במחוז נינוה 

o .זהיר הארגון את ארה"ב מפני במסגרת הכרוז ה כרוז בעניין התנגדות הארגון למתקפות האמריקאיות והכורדיות

חזרה על מעשה האיוולת שהוביל לשקיעתה בבוץ העיראקי, לפציעתם ומותם של עשרות אלפי חיילים ולמשבר 

כלכלי. כמו כן, הכחיש הארגון ידיעות על נסיגה של כוחותיו ממספר אזורים בעיראק ונטל אחריות על מספר פעולות 

 יל'דח ויאן, הפלת מסוק ובו חברת הפרלמנט העיראקית שמרגה במח'מורת הפכנגד הכורדים, ביניהן: מצור כנגד כוחו

   51, הפעלת שני מחבלים מתאבדים עם מכוניות תופת במוסול ועוד.בסנג'אר

o לוחמי  05הכורדית". הסרטון מתעד עריפת ראשיהם של -סרטון בשם "מסר של דם אל מנהיגי הברית האמריקאית

קראו  ,סיכולוגית נגד ארה"ב ובעלי בריתה הכורדיים. טרם הוצאתם להורגהפשמרגה הכורדיים כחלק מלוחמה פ

 הסרטון של השני בחלקוהפעולה בין ארה"ב לכורדיים במתקפות נגד הארגון. -הלוחמים הכורדיים להפסקת שיתוף

 יאלנש מאיים מסר שיגור אגב, פשמרגהה מאנשי אחד של להורג הוצאתו תועדה(, הכורדית לשפה תרגום כלל אשר)
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 שאר של גורלם יהיה זהו לפיו(, Masoud Barzani) ברזאני מסעוד, העיראקית כורדיסטן ונשיא אובמה ברק ב"ארה

52.תיפסקנה לא והמתקפות במידה השבויים
 

 

 באנר הסרטון

o שבצפון עיראק. לאחר הקדמה בה תוארו רות עד מאות מבני המיעוט היזידי סרטון המתעד את התאסלמותם של עש

, אחד האזורים ון עם אחד ממפקדי המבצע בסנג'ארכופרים העובדים את השטן, הציג הסרטון ריאיהיזידים כ

טען  ,המרכזיים של העדה היזידית אותו כבשה המדינה האסלאמית. במסגרת הריאיון המפקד אשר לא זוהה בשם

ליזידים הנצורים כי נלחמו ביזידים רק משום שסירבו להתאסלם והוסיף כי המדינה האסלאמית עדיין קוראת 

באזור ההר לרדת ממנו ולקבל את דת האסלאם. בהמשך הסרטון הוצג תהליך אסלומם של כמה עשרות מבני העדה 

   53היזידית בסנג'אר וכן ראיונות עם כמה מהמתאסלמים הטריים בהם שיבחו את דת האסלאם.

 

 ר הסכימו להתאסלם, באנר הסרטוןמימין לשמאל: אנשי המדינה האסלאמית מחבקים את בני העדה היזידית אש

o ( "גולשים בפורום הג'האדי "חניןHanein העלו רצף קובלנות בעניין )בין התנהלות המדינה האסלאמית במוסול .

ידי אנשי הארגון בזמן ששאר התושבים סובלים ממחסור, יד קשה -התלונות שהועלו: שימוש חופשי בדלק וחשמל על

לה וניהול לקוי של בתי החולים ושאר השירותים בעיר. חלק מהגולשים הסכימו כלפי נשים שלא מקפידות לעטות רע

    54לטענות וסברו שיש להעבירן הלאה בעוד אחרים גרסו שאין לדון בנושאים הללו בזמן מלחמה.

 אעלאמי אל-מנבר אל-גולש בולט בפורום אל-( ג'האדיAl-Minbarפרסם דיווח ע )פיו מטוס אמריקני הופל במוסול-ל ,

                                              

52
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56גם מנהל מדור הדיווחים בפורום דיווח על כך. 55ידי אנשי המדינה האסלאמית.-צוות המטוס נשבה עלו
 

 

 פעילות במחוז בגדאד  - "המדינה האסלאמית"

 8-פרסמה כרוז על פיגוע התאבדות שבוצע באמצעות מכונית תופת. בכרוז נכתב כי ב המדינה האסלאמית במחוז בגדד 

( לוחם של המדינה האסלאמית פוצץ מכונית תופת שעליה Abu-Mosab Al-Shamiאמי )ש-מצעב אל-אבו 0104באוגוסט 

ק"ג של חומרי נפץ, על ריכוז גדול של כופרים ואויבי המדינה האסלאמית. עוד נכתב כי הפיגוע יצא לפועל לאחר  411היו 

57מאמץ מודיעיני רב של לוחמי מחוז בגדד.
 

 

 וכפעילות במחוז כרכ  - "המדינה האסלאמית"

 בירת החבל האוטונומי של אחריות על מתקפה שבוצעה בארביל פרסמה כרוז נטילת המדינה האסלאמית במחוז כרכוכ ,

פעולה עם הכורדים, יצאו שלושה לוחמים של -כורדיסטאן. בכרוז נכתב כי בתגובה לתוקפנות של האמריקנים, המשתפים

וגרמו  , פוצצו עליהם שלוש מכוניות תופתד הפשמרגהלמתקפה נג)שניים מהם מהגרים מגרמניה( המדינה האסלאמית 

. במקביל, לוחם אחר של המדינה האסלאמית פוצץ מכונית תופת באחד איש 011-למותם ופציעתם של למעלה מ

58המחסומים הביטחוניים במחוז כרכוכ.
 

 

 דין-פעילות במחוז צלאח אל  - "המדינה האסלאמית"

 עו אנשיה בבסיס האמריקני ספייכרמה כרוז שעוסק בפיגוע התאבדות שביצדין פרס-המדינה האסלאמית במחוז צלאח א 

 Abu Abdallahאוזבכי )-עבדאללה אל-. בכרוז נכתב כי שני לוחמים של המדינה האסלאמית, אבו0104באוגוסט  21-ב

Al-Uzbikiוח'טאב א )-( רוסיKhoutab A-Roosiפוצצו מכונית תופת בכניסה הצפונית לבסיס האמריקני ס ) פייכר

59.דין ליד העיר תכרית-מחוז צלאח אשנמצא ב
 

 

 פעילות במחוז פראת  - "המדינה האסלאמית"
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  אשר מורכב מטריטוריה סורית ועיראקית כאחת.פראת-על הקמת מחוז חדש, מחוז אל"המדינה האסלאמית" הכריזה ,  

בצעד שהוא המשך לשבירת  בוכמאל,-והעיר הסורית אלקאא'ם -חוז אחד העיר העיראקית אלכך אוחדו למעשה במ

60פיקו עליה הכריז הארגון.-גבולות סייקס
 

 

 ג'נוב-פעילות במחוז אל  - "המדינה האסלאמית"

 "יוספיה מידי כוחות -באל או המתעד את שחרור אזור כראע'ולפרסמה סרטון וויד נוב'ג-אל במחוז "האסלאמית המדינה

61צבא עיראק.
 

 

 אנבאר-פעילות במחוז אל  - המדינה האסלאמית"

  דו"ח ובו תיעוד פיגועי טרור שביצעו פעילי הארגון במחוז בליווי  בעיראק פרסמהאנבאר -אלהמדינה האסלאמית במחוז

62סדרת תמונות.
 

 

 מג'האדין -ג'יש אל

 ג'יש אל-( מג'האדיןJaysh al-Mujahideen ארגון סלפי ג'האדי, הפועל בעיראק פרסם במהלך המחצית השנייה של חודש ,)

 ספר פרסומים, ביניהם:אוגוסט מ

o  כרוז בו האשים את המדינה האסלאמית בכך שהיא תוקפת את אנשיו ומציבה בפניהם שלוש ברירות: שבועת

אמונים למדינה האסלאמית, מסירת הנשק או לחימה. כמו כן, כלל הכרוז התייחסות לכניסת כוחות המדינה 

'האדין כבר שחרר מנוכחות הצבא העיראקי, מג-כרמה שבמרכז עיראק, אזור שג'יש אל-האסלאמית לאזור אל

מג'האדין. הכרוז הסתיים באזהרה כי -תוך האשמתם בביצוע חטיפות, תקיפות והריסת בתים של אנשי ג'יש אל

הפעולות הללו של אנשי המדינה האסלאמית ותומכיה ימיטו בסופו של דבר אסון על הסונים בעיראק ויעניקו 

מתכתובות מאוחרות יותר בפורום הג'האדי "חנין" עלה כי המדינה  63לארה"ב ואיראן אמתלה לתקיפתם.

 64מג'אהדין שנשבו על ידה.-האסלאמית שחררה חלק מפעילי ג'יש אל

o  ת של הצבא העיראקי באזור משחניה שבקרבת העיר " המתעד תקיפת מחנו0סרטון בשם "נגינת הקליעים
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פי אש והסתיים בהשתלטות כוחות הארגון על . בסרטון הוצג מהלך המבצע שכלל ירי פצמ"רים וחילופלוג'ה

המבנים, השמדת כלי רכב ולקיחת שלל. בסוף הסרטון הופיעו תמונותיהם של אנשי הארגון אשר נהרגו במהלך 

65הפעולה.
 

 

 כללי

 בבגדאד. בין השאר האשים הגולש את הצּופים בכך  מו שיח דיון בנושא היחס לצּופיםקיי "חנין" האדי'הג בפורום גולשים

מאלכי כנגד הסונים במשך שמונה שנים אך מיהרו לצאת נגד המדינה האסלאמית כאשר -שתקו נוכח העוולות שביצע אלש

אנשיה פוצצו קברי קדושים המשמשים לפולחן. שאר הגולשים הביעו את תקוותם שהאל ימיט קלון על הצופים במידה 

    66ולא יחזרו בהם מדרכם הרעה.

 

 שאם-אל

תונאי ג'יימס פולי אמנם הביאה לשינוי במדיניות הממשל האמריקאי כלפי המדינה האסלאמית הוצאתו להורג של העי

אך גם אם יורחבו המתקפות, אנליסטים רבים מפקפקים באפשרות  67בסוריה אך המתקפות כנגד הארגון נותרו נקודתיות.

ן השאר, מייחסים זאת הפרשנים שהמתקפות האוויריות של צבא ארה"ב יצליחו להשמיד את הארגון או לנטרל אותו. בי

להיעדרם של מוסדות מדינתיים בסוריה שיוכלו להשליט סדר באזור ולכך שהמתקפות יחלישו את הארגון רק מבחינה 

 68צבאית, מבלי להחליש את האטרקטיביות של האידיאולוגיה שהוא מציע לקיצוניים מוסלמים ברחבי העולם.

גייס לשורותיה בסוריה מוסלמים ממקומות שונים בעולם. בין השאר דיווח ואכן, המדינה האסלאמית מצליחה להמשיך ל

זאת בשעה שתורכיה דיווחה  69הבית הלבן על פעיל אמריקאי החשוד בהשתייכות למדינה האסלאמית אשר נהרג בסוריה,

  70על מעצרם של חמישה פעילים זרים שניסו לחצות הגבול לסוריה במטרה להצטרף לארגון.

המשבר ההומניטרי בסוריה. המשטר הסורי המשיך לתקוף יעדים שונים במדינה )וביניהם אזורים  בתוך כך, נמשך

פי דיווח של האו"ם, חצה מספר הפליטים -על 71עירוניים( באמצעות מתקפות אוויריות, חביות נפץ והפגזות ארטילריות.

תוך סוריה למספר זה תוביל למסקנה כי מיליון עקורים ב 5.5מיליון. הוספה של  0-הסורים במדינות השכנות את רף ה
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69

 27.08.14 http://www.nbcnews.com/storyline/isis-terror/american-douglas-mcauthur-mccain-dies-fighting-isis-syria-n189081   
70

 27.08.14 http://www.alwatan.sy/view.aspx?id=19914  
71

 28.08.14 http://www.assabeel.net/syr/item/ 

http://al3aren.com/vb/showthread.php?t=4002
http://www.hanein.info/vb/showthread.php?t=380431
http://www.netnebraska.org/node/933862
http://www.netnebraska.org/node/933862
http://6abc.com/news/why-us-air-strikes-in-syria-would-damage-but-not-destroy-isis/286594/
http://6abc.com/news/why-us-air-strikes-in-syria-would-damage-but-not-destroy-isis/286594/
http://www.nbcnews.com/storyline/isis-terror/american-douglas-mcauthur-mccain-dies-fighting-isis-syria-n189081
http://www.nbcnews.com/storyline/isis-terror/american-douglas-mcauthur-mccain-dies-fighting-isis-syria-n189081
http://www.alwatan.sy/view.aspx?id=19914
http://www.alwatan.sy/view.aspx?id=19914
http://www.assabeel.net/syr/item/
http://www.assabeel.net/syr/item/
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 72כמעט מחצית מתושבי סוריה כיום נאלצו לנטוש את בתיהם ולהימלט על נפשם.

 

 סוריה

 נצרה-חזית אל

 מנארה אל-מוסד התקשורת הג'האדי "אל-( "'ביצ'אאAl-Manarah Al-Bayda ,)’נצרה בסוריה, -הפועל מטעם חזית אל

 כמה פרסומים ובהם: 0104 וגוסטאשל חודש  שנייהפרסם במהלך המחצית ה

o הכפר הוצג בסרטון לא רק כבעל רהג'אן שבמזרח מחוז חמאה-שתלטות הארגון על הכפר אלסרטון המתעד ה .

אלא גם כבעל  -לאור קרבתו לכביש המשמש להעברת אספקה לכוחות הצבא הסורי בחלב  -חשיבות אסטרטגית 

(. Fahd Jassem al-Freijפריג' )-גנה הסורי, פהד ג'אסם אלחשיבות סמלית היות ומדובר בכפר הולדתו של שר הה

הסרטון כלל את צוואתו של המחבל המתאבד בטרם צאתו לפעולה, תיעוד האימונים וההכנות למבצע וכן צילום של 

   73.ן לעבר כוחות הצבא והשביחההפעולה עצמה אשר בוצעה באמצעות נגמ"ש נפץ וירי של פעילי הארגו

 

 רהג'אן-(, המחבל המתאבד אשר השתתף בהשתלטות על אלAbu Bakr al-Kuwaytiכויתי )-בכר אל-אבו

o  אנשי כוחות  45הודעה בעניין החזקתם שלUNDOF אשר נפלו בשבי הארגון בסוף חודש אוגוסט.  של האו"ם

סד כנגד העם א-בהודעה הובהר כי החטיפה בוצעה כנקמה על התעלמותו של האו"ם מהזוועות שמבצע בשאר אל

74נצרה ברשימת ארגוני הטרור של האו"ם.-הסורי ולהבעת מחאה על הכללתה של חזית אל
 

                                              

72
 24.08.14 http://onaeg.com/?p=1874924  

73 21.08.14 http://www.hanein.info/vb/   
74 30.08.14 http://www.hanein.info/vb/         
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 נצרה-בשבי חזית אל UNDOFאנשי 

 ע'וטה המערבית, פרסם תמונות -קניטרה ואל-ג'נוב הכולל את דרעא, אל-נצרה באזור אל-חשבון הטוויטר של חזית אל

75מדינת ישראל.עם קניטרה הגובל אלחרור מעבר הגבול נצרה משתתף בש-אמיר חזית אלהמתעדות את 
 

 

 קניטרה-נצרה נוטל חלק בשחרור מעבר אל-התמונה שהתפרסמה בחשבון הטוויטר של אמיר חזית אל

 נצרה, פרסמה -, העוקבת אחר המתחולל בסוריה ובייחוד אחר חברי ארגון חזית אלסוכנות הידיעות הג'האדית המם

 ודש דצמבר כמה פרסומים ובהם:במהלך המחצית הראשונה של ח

o '76ר במתחם הרפואי האסלאמי בתפתנאז באזור הכפרי של אידליב.המתעד סיו (90 סרטון )מס
 

o '77.שבפרברי אידליב נצרה בדרקוש-דעוה עבור חזית אל המתעד פעילות (92 סרטון )מס
 

o 'הכפריים של באזורים  קיחנצרה בדוריכה ומג'דל -ווחה מטעם חזית אלהמתעד סיור עם משלחת ר (94 סרטון )מס

78.לאדקייה
 

 

 

 פעילות בסוריה - שאם"-"המדינה האסלאמית בעיראק ובאל

                                              

75
 28.8.14. https://twitter.com/JnDar3a_2/status/504977291613839360  

76
 16.8.14. https://twitter.com/Hemm_Agency/status/500784675854766080  

77
 21.8.14.  https://twitter.com/Hemm_Agency/status/502416072969314304  

78
 27.8.14. https://twitter.com/Hemm_Agency/status/50473651366686310  

https://twitter.com/JnDar3a_2/status/504977291613839360
https://twitter.com/Hemm_Agency/status/500784675854766080
https://twitter.com/Hemm_Agency/status/502416072969314304
https://twitter.com/Hemm_Agency/status/50473651366686310
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 נכבדי שבט אל-( שעיטאתAl-Shu'aytatמהכפרים אבו )-כשכיה פרסמו גילוי דעת מוקלט בו התנערו מבני -חמאם ואל

הכריזו נכבדי השבט כי הם  השבט אשר "נלחמו כנגד דת האל ובגדו בחיילי המדינה האסלאמית". במסגרת ההודעה

הכרוז הופיע על רקע הערכות של  79מאמינים בצדקת דרכה של המדינה האסלאמית ובהחלת השריעה על פני האדמה.

( לפיהן רצחו אנשי המדינה Syrian Observatory for Human Rights, SOHR"המצפה הסורי לזכויות אדם" )

80ת לאחר שאלו מרדו בארגון ויצאו כנגדו.שעיטא-איש מבני שבט אל 111-האסלאמית למעלה מ
 

 

 שעיטאת יוצאים בהודעת גינוי כנגד חברי השבט שמרדו במדינה האסלאמית-נכבדי שבט אל

 

 רקה-פעילות במחוז אל  - "המדינה האסלאמית"

 רקה פרסמה במחצית השנייה של חודש אוגוסט מספר פרסומים, -הזרוע התקשורתית של המדינה האסלאמית במחוז אל

 ביניהם:

o טבקה. התמונות מתעדות בין השאר נאום -דוח מצולם המתעד את השתלטות אנשי הארגון על שדה"ת הצבאי אל

שנישא לפני המבצע לשלהוב הפעילים, מעקב אחר היעד, ירי מטנקים ושיגור פצמ"רים לפני הכניסה לשדה התעופה, 

כן, הוצג בדוח הציוד והאמל"ח הרבים שנפלו שלל הוצאה להורג של קצינים וחיילים וצילומים של גוויותיהם. כמו 

81בידי אנשי המדינה האסלאמית, כגון: כלי טיס, טילים, מכונות ירייה ותחמושת.
 

 

 טבקה-אל הצבאי התעופה שדהאנשי המדינה האסלאמית מוציאים להורג קצינים וחיילים ב

o  באמצע חודש אוגוסט. בסרטון נראים אנשי עליו השתלט הארגון  01צילומי וידאו מתוך הבסיס הצבאי של דיביזיה

                                              

79 16.08.14 http://www.hanein.info/vb/    
80 16.08.14 http://www.alhurra.com/content/isis-mass-murder-syria/255933.html  
81 27.08.14 http://www.hanein.info/vb/ ; http://www.hanein.info/vb/     

http://www.hanein.info/vb/showthread.php?t=380392
http://www.alhurra.com/content/isis-mass-murder-syria/255933.html
http://www.hanein.info/vb/
http://www.hanein.info/vb/showthread.php?t=381962
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(. כמו כן Assadאסד )-הארגון כשהם מברכים על הכיבוש המוצלח תוך שהם משמידים תמונות של נשיא סוריה, אל

   82מציג הסרטון מבנים, כלי רכב, נשק ותחמושת עליהם השתלט הארגון.

 סוריים עירומים שנשבו בידם בשדה התעופה  פעילי המדינה האסלאמית העלו לרשתות החברתיות תמונות של חיילים

 83רקה.-טבקה במחוז אל-אל

 

 תמונות שלל שנפלו לידי פעילי המדינה האסלאמית

 

 ח'יר-פעילות במחוז אל  - "המדינה האסלאמית"

 בפי אנשי הארגון( פרסמה כמה זור -שמו של מחוז דיר אלח'יר )-הזרוע התקשורתית של המדינה האסלאמית במחוז אל

 וביניהם: 0104ים במחצית השנייה של חודש אוגוסט פרסומ

o מיאדין ושחיל. לצד הצגת -סקירת וידאו מצולמת על השתלטות הארגון על מספר יישובים במחוז, כגון אל

האמל"ח ושדות הנפט שנפלו שלל בידי הארגון, כלל הסרטון ראיונות קצרים עם מספר תושבים אשר הביעו את 

  84ינה האסלאמית על האזור.שביעות רצונם מהשתלטות המד

o .85סרטון המתעד הוצאה להורג משתפי פעולה עם המשטר הסורי
 

 

 באנר הסרטון

o .86סדרת תמונות ממחנות דעוה במחוז
 

                                              

82 16.08.14 http://www.hanein.info/vb/     
83

 26.8.14. https://twitter.com/shamalmalahem/status/504435737551306754/photo/1  
84 28.08.14 http://www.hanein.info/vb/      
85

 31.8.14. http://al-fidaa.com/vb/   

http://www.hanein.info/vb/showthread.php?t=380470
https://twitter.com/shamalmalahem/status/504435737551306754/photo/1
http://www.hanein.info/vb/showthread.php?t=382049
http://al-fidaa.com/vb/showthread.php?t=102507
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 בתמונה מחנה שהקים הארגון במחוז לקידום האידיאולוגיה שלו בקרב ילדים

 

 פעילות במחוז חלב  - "המדינה האסלאמית"

 "את הפרסומים הבאים: 0104פרסמה במחצית השנייה של חודש אוגוסט  לבח במחוז "האסלאמית המדינה 

o 87.אזור אבו קלקל הקרוב לעיר מנבג'תיעוד הריסת קברי קדושים ב
 

o .88תיעוד קמפיין לניקוי רחובות העיר מנבג' בידי פעילי הארגון המשרתים במשרד השירותים הכללי בעיר  

 

 לי הארגוןבתמונה פעולות ניקיון של רחוב בחלב מצד פעי

 

 אעלאמי אל-מנבר אל-גולש בולט בפורום אל-( ג'האדיAl-Minbarפרסם דיווח על )-איש ההסברה של מוסא-פיו אבו ,

89טבקה.-המדינה האסלאמית שהופיע בסרט התיעודי על הח'ליפות, נהרג במהלך הלחימה בשדה התעופה אל
יום  

 90אנצארי.-עבדאללה אל-איש הסברה נוסף: אבו פיו באותה הלחימה נהרג-למחרת, פרסם אותו הגולש דיווח על

 פיו מחמד אל-פרסם דיווח על ג'האדי-אעלאמי אל-מנבר אל-רום אלגולש בולט בפו-( אנצאריMohammad Al-Ansari ,)

                                                                                                                                                            

86
 30.8.14. http://al-fidaa.com/vb/   

87
 30.8.14. http://alfidaa.info/vb/   

88
 30.8.14. http://alfidaa.info/vb/   

89
 21.8.14  http://alplatformmedia.com/vb/   

90
 22.8.14  http://alplatformmedia.com/vb/   

http://al-fidaa.com/vb/showthread.php?t=102483
http://alfidaa.info/vb/showthread.php?t=102481
http://alfidaa.info/vb/showthread.php?t=102480
http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?t=60731
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נצרה -, החליט לעזוב אותה ולחזור בתשובה, ואף חשף פרטים שנועדו להביך את חזית אלנצרה-אחד מחיילי חזית אל

91ר שלילי מול המדינה האסלאמית.ולהציג אותה באו
 

 נצרה פרסמה כרוז הפונה למוסלמים בלבנון. בכרוז נכתב כי הגיע הזמן שהלבנונים יבינו שחזבאללה, שליחתה -חזית אל

מנת -נצרה פועלת למען הלבנונים, ובין השאר על-של איראן, משחקת בהם וגורמת להם להילחם באחיהם. חזית אל

נצרה פונה ישירות לחזבאללה וטוענת כי זו משקרת ומציגה את -מן הכלא. חזית אל לשחרר את האסירים הלבנונים

92הפסדיה המוחצים כניצחונות, אך לא ירחק היום בו תתגלה האמת.
 

 מחיילי  45פרסמה כרוז העוסק בשבייתם של  נצרה-חזית אלUNDOF  של האו"ם. בכרוז נכתב כי במהלך הלחימה

או"ם התעלם לגמרי מפשעיו של אסד, ובמקביל קיבל החלטות נגד המג'אהדין שהתרחשה בשלוש השנים האחרונות, ה

נצרה שנועדו לחסל את הג'האד בסוריה. -שרק חיזקו את כוחו של אסד. לאחרונה אף קיבל האו"ם החלטות נגד חזית אל

על ישראל.  במטרה להגן 0914, שמוצבים בגבול משנת UNDOFחיילי  45נצרה -בתגובה על כך, חטפו לוחמי חזית אל

93החטופים נמצאים במקום בטוח ומקבלים את כל המזון והטיפולים שהם צריכים.
 

 

 של האו"ם UNDOFחיילי 

 

 סיני-רצועת עזה

הרוגים  4,411ימי לחימה, הגיע לסיומו מבצע "צוק איתן" שהתנהל ברצועת עזה. בקרב הפלסטינים מדווח על מעל  51לאחר 

מנת להציג את התוצאה כניצחון -, אולם מנהיגי התנועה עושים מאמצים רבים עלחמאסעל פגיעה משמעותית בתשתיות וכן 

 של חמאס על ישראל.

, הארגון הג'האדי מקדס-בסיני לא נרשמו התרחשויות רבות בתקופה האחרונה. עם זאת, נראה כי ארגון אנצאר בית אל

נמצאו בסיני  41.8.02-" בעיראק ובסוריה: בממשיך לפעול בשטח ואף שואב השראה מ"המדינה האסלאמית הבולט בסיני'

מקדס סרטון נטילת אחריות לרצח, בו -ארבע גופות של גברים כרותי ראש. כשבוע לאחר מכן, פרסם ארגון אנצאר בית אל

                                              

91
 24.8.14 http://alplatformmedia.com/vb/   

92
 31.8.14 http://shabakataljahad.com/vb/   

93
 30.8.14 http://shabakataljahad.com/vb/   
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הוא טוען כי ארבעת הנרצחים שיתפו פעולה עם ישראל. הארבעה נחטפו באזור שיח' זויד, ואופן רציחתם מזכיר את 

 94סם ארגון המדינה האסלאמית לאחרונה.הסרטונים שפר

 

 בשיח הג'האדי "צוק איתן"מבצע 

 מוסד התקשורת אל-( סחאבAl-Sahabפרסם מסר תמיכה לתושבי עזה מאת השיח' אבו דג'אנה אל )-( באשאAbu 

Dujana al-Bashaגיש באשא סולידאריות עם סבלם של תושבי עזה והד-קאעדה. בפתח דבריו הביע אל-(, בכיר בארגון אל

כי הדרך היחידה להתמודד עם היהודים היא דרך הג'האד. בנוסף, ציין כי המג'אהדין בזירות הג'האד השונות לא שכחו 

את הפלסטינים וכי לבם עמם. לדבריו, הלחימה נגד ארה"ב ובעלות בריתה הצלבניות והמשטרים שמסייעים להם נמצאים 

'אהדין לפלסטינים, "שכן ארה"ב היא התומכת הראשונה בראש סדר עדיפות הלחימה. בלחימה בהם מסייעים המג

בפשעיהם של הציונים נגד אנשינו בפלסטין. דבר זה ברור כשמש ואין צורך בהוכחה". הוא הוסיף כי משטרי ערב דוגמת 

סעוד בערב הסעודית הינם משטרים כופרים שתומכים בגלוי ובסתר וביהודים, טובחים בבני עמם -סיסי במצרים ואל-אל

הם ושותפים לפשעים בפלסטין. נוכח זאת, הדגיש חלה חובה אינדיבידואלית על כל מוסלמי לסייע לפלסטינים בעזה של

ולמוסלמים נרדפים במדינות האסלאם האחרות. זאת על ידי פגיעה ביעדים יהןדיים ואמריקאיים בכל מקום, בג'האד נגד 

גד עזה. רק עם הפלתם יהיה ניתן להסיר את שומרי המשטרים המוסלמים אשר תמכו ותומכים בתוקפנות הציונים נ

באשא לחכמי -גבולות ישראל ורק עם החלשת ארה"ב יהיה ניתן לסייע לאינטרס הפלסטיני. בהמשך דבריו קרא אל

ההלכה המוסלמים למלא חובתם ולהטיף לג'האד  ולמג'אהדין בירושלים וסביבותיה לסייע לתושבי עזה בכל דרך. לבסוף, 

95ידיהם של תושבי עזה. חיזק שוב את
 

  96לעבר יישובי הדרום בישראל. 011ארגון "צבא האומה בירושלים" נטל אחריות על כמה שיגורי טילים מסוג  

 מוסד התקשורת אל-( 'מנהגAl-Manhaj( המזוהה עם המדינה האסלאמית ,)IS הביע תנחומים על מות השהידים פעיל )

 97צוק איתן. הזרם הסלפי הג'האדי ברצועת עזה במהלך מבצע

 

 מנהג' לזכר הסלפים הג'האדים בעזה-באנר שהפיק מוסד אל

                                              

94
 http://www.reuters.com/article/2014/08/28/us-egypt-beheadings-idUSKBN0GS0VM20140828  

95
 31.8.14. http://al-fidaa.com/vb/   

96
 26.8.14. http://www.shamikh1.info/vb/  

97
 27.8.14. https://twitter.com/AlMinhaj_Media2/status/504641022564237312  
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 "פתחו בשיח אודות עמדתה של המדינה האסלאמית כלפי תנועת חמאס הפלסטינית,  גולשים בפורום הג'האדי "חנין

ם ולהיפך. אחד הגולשים ציין כי למרות שאנשי חמאס באו בטענות כלפי אנשי המדינה האסלאמית, אלו האחרוני

מעולם לא פצו את פיהם כנגד חמאס. גולשים אחרים גרסו כי ההנהגה הרשמית של חמאס מעולם לא יצאה בהצהרות 

  98נגד המדינה האסלאמית וכי יש לתמוך בתנועה ללא פשרות לאור מאבקה באויב הציוני.

 

 מקדס-אנצאר בית אל

  ובהם: 0104ש אוגוסט פרסם כמה פרסומים במחצית השנייה של חוד מקדס-אל בית אנצארארגון 

o .בחלקו הראשון של הסרטון הוצגו קטעי וידאו שונים המתעדים  סרטון תעמולה כנגד חיילים המשרתים בצבא המצרי

התעללות ומעשי אלימות מצד כוחות הצבא כלפי אזרחים מצרים בכלל ונשים בפרט. חלקו השני של הסרטון כלל 

-של ארגון אל הדעות הוגה, רביש-אל סלימאן בן אבראהיםל מסר מאיים כלפי חיילים אשר נלקח מתוך נאום ש

קאעדה בחצי האי ערב. חלקו השלישי והאחרון של הסרטון כלל תיעוד של הוצאות להורג של חיילים ופעולות כנגד 

99מקדס.-כוחות הצבא אשר בוצעו על ידי אנשי אנצאר בית אל
 

 

 קדס" שירתו בצבא המצרימ-הוצאה להורג של ארבעה צעירים שלטענת "אנצאר בית אל

o  בסרטון תועדה הוצאתם להורג ועריפת ראשיהם של ארבעה  לכן הישמר מפניהם". -סרטון תחת הכותרת "הם האויב

אנשים אשר הואשמו בריגול עבור ישראל. חלקו הארי של הסרטון כלל תשאול מצולים של הארבעה בו סיפרו כיצד 

מקדס" וסייעו לו לחסל אותם באמצעות -ים ב"אנצאר בית אלהעבירו למוסד הישראלי מספרי טלפון של פעיל

    100כטב"מים.

                                              

98 24.08.14 http://www.hanein.info/vb/   
99 19.08.14 http://www.hanein.info/vb/   
100 30.08.14 http://www.hanein.info/vb/      
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 מקדס-הוצאה להורג של ארבעה תושבי סיני שהואשמו בריגול כנגד אנצאר בית אל

 

  מג'אהדין בסביבות ירושלים-מועצת שורא אל

 ( מוסד התקשורת ע"ש אבן תימיה, המשוייך למועצת השורא של המג'אהדין בקצווי ירושליםMujahideen Shura 

Council in the Environs of Jerusalemפעיל בארגון  צהיב",-(, פרסם הודעה על מותו של מחמד מחמוד רשואן "אבו

צהיב אשר עמד "בחזית הלחימה מול -. במסגרת ההודעה חלק הארגון תשבחות לאבושנהרג בהפצצה ישראלית בעזה

 0100.101בהפצצה קודמת בשנת  היהודים", שאף למות קדושים כל חייו ואף נפצע
 

  'לכלול את הארגון ברשימת ארגוני טרור.  0104באוגוסט  09 -( על החלטת משרד החוץ האמריקאי מה48הודעת גינוי )מס

לדברי הארגון, מדובר במדיניות תוקפנית ומתמשכת נגד המוסלמים ודת האסלאם. כמו כן, טען הארגון כי מהלך זה 

ה"ב ומדינת היהודים. בכדי להשמיד את מדינת היהודים, הדגיש הארגון, יש לחתוך תחילה את מצביע גם על הברית בין אר

ראש הנחש, קרי קידוש מלחמה נגד ארה"ב. לבסוף הדגיש הארגון כי להחלטה הנ"ל אין כל ערך וכי פעילות הג'האד 

 102תמשיך ביתר שאת.

 

 אחרים

 עוסק במותו של אחד מאנשיה. בכרוז נכתב כי המהנדס ארגון "תומכי המדינה האסלאמית בירושלים" פרסם כרוז ה

(, שהיה Mohammed Nayef Al-Qarinawi, Abu Al-Bura Al-Ghaziע'זי )-בראא' אל-קרינאוי, אבו אל-מחמד נאיף אל

מנת לשלוח נציג חלופי במקומו. מובהר כי כעת אין -וכעת הארגון פועל על –נציג הארגון בח'ליפות האסלאמית, נהרג 

 103לפלסטין( אדם שמייצג את ארגון תומכי המדינה האסלאמית בירושלים. )מחוץ

                                              

101 31.08.14 http://www.hanein.info/vb/     
102

 21.8.14. http://www.shamikh1.info/vb/  
103

 16.8.14 , http://alplatformmedia.com/vb/   
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 אפריקה

 אזור המגרב

בטריפולי בירת לוב הולכת ומתחזקת השפעתן של קואליציית המיליציות האסלאמיות "פג'ר ליביא" )'השחר של לוב'(, 

יות חמושות משבטים יריבים. אשר השתלטו למעשה על חלקים מהעיר לאחר קרב בין חמישה שבועות בינן לבין מיליצ

הצליחו אנשי "פג'ר ליביא" להשתלט על שדה   104בנוסף להטלת מורא והריסת בתיהם של משפחות מהשבטים המתחרים,

במקביל טענו גורמים באנצאר   106ביולי. 45-וכן על מבנה שגרירות ארה"ב אשר פונה מעובדים ב  105התעופה של טריפולי

מטוס השייך לכוחותיו של הגנרל ח'ליפה חפתר, הגם שגורמים  ביצ'אא'-להפיל בעיר אלשריעה במזרח לוב כי הצליחו -אל

 107רשמיים טענו כי המטוס התרסק בעקבות כשל טכני.

לאור הכאוס בלוב, ממשיכה אלג'יריה להקדיש מאמצים למאבק בטרור. על פי אחד הניתוחים אלג'יריה היא שעמדה 

גד המיליציות האסלאמיות באיזור טריפולי, ולא מצרים או האמירויות מאחורי התקיפה האווירית מסוף אוגוסט כנ

באוגוסט רמטכ"ל צבא אלג'יריה, אחמד קאיד צאלח, עם  40-בתוך כך, נפגש ב 108המאוחדות כפי שטענו בכירים אמריקאים.

ובשת"פ ל מנת לדון במצב הביטחוני בסאהל (, הגנרל דיוויד רודריגז עAFRICOMראש פיקוד אפריקה של ארה"ב )

תוך הבהרה שלא  4104-כמו כן, דיווחה אלג'יריה על שחרורם של שני דיפלומטים אלג'יראים שנחטפו במאלי ב 109צבאי.

תוניסיה ומרוקו זכו החודש לסיוע אל מול איום  110שולם כופר לארגון החוטף, "תנועת ייחוד האל והג'האד במערב אפריקה".

מיליון דולר  51ל האמריקאי כי יעביר לתוניסיה חבילת סיוע צבאי בשווי של הטרור. לקראת סוף חודש אוגוסט הודיע הממש

 111על מנת לעזור לה במאבקה בטרור. בין השאר ישמש הסכום לרכישת ציוד לזיהוי מטעני נפץ, כלי שיט חדשים ואימונים.

בנושא שיתוף הפעולה בין באוגוסט קיימו שר הפנים המרוקאי ומקבילו הספרדי פגישה בנושא המאבק בטרור, ובפרט  40-ב

מלבד קיום שיחות, נקטה מרוקו גם בצעדי מנע לקראת  112המדינות על מנת להילחם במערך הגיוס לארגוני הטרור השונים.

פעולה שיוחסה בתקשורת המקומית לחשש מפני השתלטות  -איומים אפשריים, כגון פרישת סוללות נ"מ בעיר קזבלנקה 

 113גורמי טרור על כלי טיס אזרחי.
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 לוב

 שריעה בלוב פרסם גילוי דעת בשם "מבט על הלחימה -ראיה הפועל מטעם ארגון אנצאר אל-מוסד התקשורת אל

114המתחוללת בזירת לוב ]בראי[ השריעה: הג'האד הלגיטימי מול הלחימה הפוליטית".
 

ילונית למלחמת גילוי הדעת הוצג בתור מסמך, שמטרתו להבהיר לאשורו את הסכסוך במדינה ולהבדיל בין לחימה ח

 קודש. על פי המסמך, הסכסוך בלוב מתחלק לשני סוגים:

 סכסוך מדיני בין המפלגות והקבוצות השונות הנאבקות על השלטון.  .א

 סכסוך דתי בין החילונים לאסלאמיסטים. בסכסוך זה מעורבים שלושה גורמים: .ב

ת השריעה, למשל, אנצאר ( אשר מתכחשים לחילון ולדמוקרטיה וקוראים לאכיפMujahideenמג'אהדין ) .0

 שריעה ואחרים. -אל

מפלגות אשר מייחסות את עצמן לאסלאם אך למעשה נאבקות על השלטון, למשל, האחים המוסלמים או  .0

 ( לשעבר. LIFGכמה ממנהיגי "הקבוצה הלובית הלוחמת" )

מית" החילונים וכמה מבעלי בריתם הלאומנים והליברלים אשר מיוצגים על ידי מפלגת "הברית הלאו .2

 וכיו"ב.

פי המסמך, זוהי מהות הסכסוך בלוב וטעות בידו של מי שמייחס למג'אהדין ניסיון להיאבק על השלטון כאילו היו -על

שריעה, מתרחקים -כשאר הגורמים הניצים במדינה. במסמך הובהר כי "מג'אהדין אמתיים", דוגמת אנצאר אל

שר המיטה אסון על ראשי המוסלמים( ומסכימים אך ורק מהסכסוך הפוליטי, מביעים את התנגדותם לדמוקרטיה )א

 להחלת השריעה האסלאמית.

ובני בריתם לבין החילונים  בתחילת מסע  LIFG-החל הסכסוך בין האחים המוסלמים, ה 0100פי המסמך, בשנת -על

קד'אפי. , הרשות המחוקקת של לוב בשנתיים שאחרי נפילת והקמת "הקונגרס הלאומי הכללי"  הבחירות במדינה

שריעה מעולם לא נאבקו למען הדמוקרטיה, השתתפו בקונגרס הלאומי או ראו בו ריבון -במסמך הודגש כי אנצאר אל

שריעה מסבירים כי הם דוחים את הרעיון הדמוקרטי מכל וכל וכי לחימה למען -לגיטימי למדינה. אנצאר אל

 הדמוקרטיה כמוה כלחימה למען הרודן.

להימנע מבלבול ולהציג את הלחימה כלחימה למען  לוחמים במסגרת "מבצע פג'ר ליביא"ם ההמסמך הכיל קריאה לפלגי

השריעה האסלאמית ולא למען שמירה על המשטר הדמוקרטי. המסמך מחדד כי לא כל לחימה נחשבת לג'האד ולא כל 

 . ען האסלאם נחשבים לג'האד ושהאדהרק לחימה למען אללה ומוות למ -לשהיד מי שנהרג נחשב 

( שכן Zintan and Misrataכמו כן, מזהיר המסמך מלחימה בין שבטים או ערים דוגמת הקרבות בין זנתאן למצראתה )

 אם המטרה היא השבת הדמוקרטיה. כשם שאסור להילחם בח'ליפה חפתר  לחימה מסוג זה אסורה, בדיוק
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המערב, במידה והם אכן מעוניינים  חלק מרכזי במסמך הכיל קריאה למנהיגי "פג'ר ליביא" להתנער מהקשר שלהם עם

 א" להתאחד עם המג'אהדין בבנגאזיבשריעה ומתנגדים למיזמים מערביים בלוב. המסמך קרא למנהיגי "פג'ר ליבי

 . "מועצת השורא של מהפכני בנגאזי"ולהביע הזדהות עם הצהרותיהם כפי שבאו לידי ביטוי בגילוי הדעת של 

לוב", טען כותב המסמך באריכות כי המערב יצר וטיפח סכסוכים פנימיים בעולם הכותרת "המערב ותכניותיו ב-תחת תת

האסלאמי רק על מנת להציע את הדמוקרטיה כפתרון וזאת תוך הצגת המג'אהדין בתור טרוריסטים בעוד הגורמים 

 מוצגים בתור שותפים של המערב.   -דוגמת האחים המוסלמים  -האסלאמיים המתונים יותר 

מול מי ואיך הוא מתנהל?". בחלק זה הובהר כי מבחינה  -הכותרת "הקרב האמתי -ם בחלק שנפתח בתתהמסמך מסתיי

אסלאמית ניתן לחלק את הלוחמים לשני סוגים בלבד: אלו שנלחמים למען אללה ואלו שנלחמים למען הרודן. במסמך 

הילחם בנציגיהם ובני בריתם הודגש כי הקרב האמתי צריך להתנהל מול היהודים והנוצרים אלא שלעת עתה יש ל

בארצות האסלאם, וביניהם חפתר. גילוי הדעת נחתם בהבטחה שהניצחון כבר נראה באופק וכי לוב תזכה לשלווה 

 וביטחון רק כאשר תוחל עליה השריעה.

 

 באנר המסמך

  "ופי שמייצג את גוף חל -מועצת השורא של מהפכני בנגאזי פרסמה כרוז המודיע על הקמת "מועצת השורא של בנגאזי

האינטרסים של המוסלמים והמג'אהדין בפרט בעיר. הארגון מחדש את קריאתו לכל מי שמעוניין לסייע בבנייתה של 

בנגאזי ובהכוונתה לכיוון הנכון, לבוא ולסייע לארגון, שידיו פתוחות לקבל כל אדם. הכרוז פורסם בחשבון הטוויטר של 

115ו מדווחות ידיעות על הג'האד באפריקה.(, שבIfrikyaמוסד התקשורת "אפריקיה" )
 

 קבוצת "מועצת שורא שבאב אל-( "אסלאם בדרנהShura Shabab al-Islam הפועלת במזרח לוב, פרסמה כמה פרסומים ,)

 :0104במחצית השנייה של אוגוסט 

o  כרוז בשם "מה אנו חושבים על הבחירות". הכרוז מותח ביקורת נגד המערכת הדמוקרטית ומספק הוכחות

 116מההלכה האסלאמית כי מערכת זו נוגדת את עקרונות האסלאם והינה בגדר כפירה.

o  סרטון המתעד הוצאה להורג של אזרח מצרי אשר הואשם ברצח בכוונה תחילה. ההוצאה להורג, בה נכחו
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  117וקדמה לה הקראה של גזר הדין בפני הקהל. , בוצעה במגרש כדורגל בעיר דרנהקרובי משפחתו של הנרצח

 

 

 אסלאם-אל שבאב שוראצאה להורג של אזרח מצרי על ידי הו

 

 ניגריה

 בוקו חראם

יחו פעיליו להשתלט על העיר בוני ארגון בוקו חראם ממשיך לזקוף לזכותו הישגים במסגרת התרחבותו. כך לדוגמא, הצל

רגון בא בהצהרתו של ביטוי לתחושת החוזק של הא 118שבצפון ניגריה ולכבוש את מבנה הממשל הניגרי במקום.במחוז יובי 

בצפון מזרח ניגריה, לחלק  כריז על הפיכתה של העיירה ע'וזא, שבמחוז בורנומנהיג ארגון בוקו חראם, אבו בכר שיכאו, עת ה

-מהח'ליפות האסלאמית. מהכרזה זו לא ניתן להבין אם התכוון לח'ליפות האסלאמית שתחת הנהגתו של אבו בכר אל

עצמאית בניגריה. ההכרזה ניתנה על רקע מסע כיבושים מוצלח בחודשים האחרונים בע'דאדי או לח'ליפות אסלאמית 

בנוסף  ו גם על העיירה הנ"ל במחוז יובי.שבמהלכם השתלטו פעילי הארגון על אזורים נוספים בדרום ובצפון מחוז בורנו וכמ

   119הבטיח כי אנשיו לעולם לא יעזבו את האזור ויפעלו להעמקת אחיזתם באזור. 

תושבים ניגריים, שנחטפו בידי הארגון באזור צפון מזרח ניגריה והועברו בסירות  85יל הצליחו חיילי צבא צ'אד לשחרר במקב

 120לצ'אד.

 

 

 

                                              

117 21.08.14 http://www.hanein.info/vb/       
118

 21.8.14. http://goo.gl/1yvUrY  
119

 24.8.14. http://goo.gl/1XO2sz ; http://goo.gl/KuSWni  
120

 17.8.14. http://goo.gl/lmQkl9  

http://www.hanein.info/vb/showthread.php?t=381075
http://goo.gl/1yvUrY
http://goo.gl/1XO2sz
http://goo.gl/KuSWni
http://goo.gl/lmQkl9


  

  36   
 

 סומאליה

דואג לשמור  ,מג'אהדין, הארגון הג'האדי הבולט בסומאליה-שבאב אל-הזירה הסומאלית שקטה מהרגיל, אולם ארגון אל

 על נוכחות ולהפגין את כוחו.

שבאב מכונית תופת וכן פתחו באש על מבנה של סוכנות המודיעין הסומאלית -פוצצו חמושים של אל 4102באוגוסט  00-ב

פי דובר משרד -בני אדם. לאחר פיצוץ המכונית ניסו החמושים לחדור לבניין, אך על 04במוגדישו. בתקיפה נהרגו לפחות 

עזיז -ין. השיח' עבד אלחבריהם לארגון שמוחזקים בידי המודיע שחרור -הביטחון הסומאלי הם לא הצליחו להגיע ליעדם 

שבאב עומד מאחורי המתקפה, וטען כי אנשי הארגון ניסו להגן על מוסלמים תמימים -אישר כי ארגון אל מצעב-אבו

 121שסובלים מעינויים מצד הכופרים.

 

 המערב

  תכתובות שנויות במחלוקת מעל חשבון , מטיף אסלאמיסטי רדיקלי באנגליה, ממשיך לפרסם חודריהשיח' אנג'ם

בנושאים שונים )ראו דוגמאות מטה( וביניהם, חודרי עסק  0104 אוגוסטשל חודש  שנייההטוויטר שלו. במהלך המחצית ה

הצורך לשחרר את השיח' עמר בכרי, מורו הרוחני, מבית הכלא בלבנון, בחינת הלגיטימיות של הקמת מדינה אסלאמית 

, מעמדם של נוצרים ויהודים תחת שלטון הח'ליפות האסלאמית,  ביקורת נגד הממשל הבריטי בשל בראי הקוראן והסונה

122פעילותו, לכאורה, נגד מוסלמים על אדמות המוסלמים, עליונותה של דת האסלאם על פני הדמוקרטיה ועוד .
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