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עדכן פורומים ג'האדים
מחצית שנייה של חודש מאי 4102
עיקרים
 השיח' איימן אל'-טואהירי ,מנהיג ארגון אל-קאעדה ,מדגיש פעם נוספת כי ארגון דעא"ש ( )ISISהינו למעשה
שלוחה של אל-קאעדה בעיראק ושאבו בכר אל-בע'דאדי ,מנהיג  ,ISISנשבע בעבר אמונים למנהיג ארגון אל-
קאעדה ולכן מחויב לשמור עליה .אל-ט'ואהירי קורא עוד להפסקת שפיכות הדמים בין פלגי הג'האד השונים
בסוריה ,להתמקד בלחימה נגד אויבי האסלאם וללבן מחלוקות על-ידי פניה לבתי דין שרעיים מיוחדים.
 השיח' מחמד אל-מקדיסי ,אבי הזרם הסלפי הג'האדי בירדן ,פרסם פסק הלכה בגנות ארגון  ISISוקבע כי
מדובר בארגון סוטה הפועל ללא חת נגד המג'אהדים ומשחיר את דמותו של הג'האד .לפיכך ,קורא אל-מקדסי
שלא לחבור לארגון זה ,להחרימו ולהעדיף על פניו את ארגון חזית אל-נצרה ,.שלוחת אל-קאעדה בסוריה.
 אבו-עאמר אל-נאג'י ,חבר בארגון אל-קאעדה ,מתח ביקורת על ביקורת ,שהשמיעו כמה מחברי הארגון לשעבר
נגד הארגון ,ועל דברי שבח שהרעיפו על ארגון .ISIS
 ארגון אחראר אל-שאם ופלגים אסלאמיים אחרים בסוריה הביעו תמיכה ומחויבות ל"אמנת כבוד של המהפכה
הסורית" ,לפיה יש לקדש את מלחמת המשטר הסורי וארגון  .ISISפעילי ג'האד שונים ביקרו אמנה זו בטענה כי
היא מעורפלת ונגועה ככל הנראה בטביעת אצבע של המערב.
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 ארגון  ISISמפרסם סרטון תעמולה בשם "צחצוח חרבות  ,"2אשר חולל הד תקשורתי נרחב .הסרטון מתעד
פעולות טרור שונות של חברי הארגון כמו הוצאות להורג של חיילים בצבא עיראק ,חטיפות ,התנקשויות,
פשיטות על בתים של אנשי תנועות "התעוררות" ,השמדת כלי רכב צבאיים באמצעות מטעני נפץ ועוד.
 חזית אל-נצרה ,שלוחת אל-קאעדה בסוריה ,מכריזה על הקמת "מוסד בא'ס לייצור ופיתוח צבאי" ,גוף מאורגן
אשר יהיה אחראי על ייצור ופיתוח אמצעי לחימה עבור לוחמי הג'האד בסוריה.
 ארגון אל-קאעדה במגרב האסלאמי קורא לאזרחי לוב המוסלמים להגן על כבודם ועל דת האסלאם מפני
תוקפנותו של שליט לוב ,גנרל חפתר ,אשר פתח במבצע כראמה לביעור קני הטרור במדינה .לדבריו הארגון,
מדובר בקנוניה ציונית-צלבנית הזוכה לתמיכה מצרית ולמימון של מדינות המפרץ ,מכאן שיש לסכל מזימה זו
לאלתר.
 השיח' עבד אל-כרים אל-קרמי ,סגן אמיר ארגון "צבא המהגרים ואל-אנצאר" ,ארגון סלפי ג'האדי צ'צ'ני
בסוריה ,קרא למוסלמים באי קרים לצאת לג'האד נגד רוסיה בעקבות סיפוחה אליה ובשל ציון  01שנה לגירוש
בני המיעוט המוסלמי הטטארי מהאי קרים.
 ארגון "אנצאר אל-תוחיד פי אל-הנד" (תומכי ייחוד האל בהודו) ,ארגון סלפי ג'האדי הודי בעל קשרים עם ארגון
אל-קאעדה ,פרסם סרטון ווידאו ובו קריאה למנהיגי הג'האד בעולם ,בייחוד במזה"ת ובדרום אסיה לתקוף את
הודו ויעדים הודיים ברחבי העולם.

2

תוכן עניינים
פרסומים חדשים

5

אידיאולוגיה 5.....................................................................................................................................................
אסטרטגיה 21 .....................................................................................................................................................
ספרי הדרכה והכוונה 21 ......................................................................................................................................
קידום מיתוס השהיד 22 ......................................................................................................................................
מגזינים21 ...........................................................................................................................................................
דיווחים מהשטח

22

אפגניסטן-פקיסטן 22 ..........................................................................................................................................
ארגון טליבאן אפגניסטן 22 ..............................................................................................................................
התנועה האסלאמית של אוזבקיסטן 25 ............................................................................................................
אחרים 25 ........................................................................................................................................................
חצי האי ערב 21 ...................................................................................................................................................
ארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב 21 ..................................................................................................... AQAP
עיראק 21 ............................................................................................................................................................
"המדינה האסלאמית בעיראק ובאל-שאם" (דעא"ש11 .......................................................................... )ISIS-
אנצאר אל-אסלאם 12 .....................................................................................................................................
אל-שאם 12 .........................................................................................................................................................
סוריה 15 .............................................................................................................................................................
חזית אל-נצרה 15 ............................................................................................................................................
"המדינה האסלאמית בעיראק ובאל-שאם" -פעילות בסוריה12 ........................................................................
ארגונים אחרים11 ...........................................................................................................................................
ירדן 21 ................................................................................................................................................................
רצועת עזה-סיני 21 ..............................................................................................................................................
אנצאר בית אל-מקדס 22 .................................................................................................................................

3

ארגונים אחרים21 ...........................................................................................................................................
אפריקה 21 ..........................................................................................................................................................
אזור המגרב 21 ................................................................................................................................................
ארגון אל-קאעדה במגרב 22 .............................................................................................................................
לוב 22 .................................................................................................................................................................
אנצאר אל-שריעה בלוב 22 ...............................................................................................................................
ארגונים אחרים21 ...........................................................................................................................................
ניגריה 21 .............................................................................................................................................................
ארגון בוקו חראם 21 ........................................................................................................................................
סומאליה 20 ........................................................................................................................................................
אל-שבאב אל-מג'אהדין20 ...............................................................................................................................
הקווקז 22 ...........................................................................................................................................................
תת היבשת ההודית 22 .........................................................................................................................................
הפיליפינים 21 .....................................................................................................................................................
המערב21 ............................................................................................................................................................
שונות 22 .............................................................................................................................................................

4

פרסומים חדשים
אידיאולוגיה
 מוסד התקשורת הג'האדי אל-סחאב פרסם במחצית השנייה של חודש מאי  1122מספר פרסומים ובהם:
 oפרסום חוזר של קלטת ווידאו בשם "אל האמירים של המג'אהדין" מאת השיח' עטיה אללה ,מבכירי
ארגון אל-קאעדה אשר חוסל על-ידי האמריקאים באוגוסט  .1122המסרים העיקריים העולים בקלטת:
שמירה על אחדות השורות בין המג'אהדין ,הפניית הג'האד נגד אויבי האסלאם והפצת מודל אמונה
נאמן לדת האסלאם.
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 oתמלול נאומיו של השיח' ח'אלד אל-חסניאן ,חבר בכיר בארגון אל-קאעדה שחוסל מירי מל"ט
אמריקאי בדצמבר  ,1121לשפה האנגלית סביב מעלותיו של חודש רמדאן.


2

מוסד התקשורת הג'האדי אל-בתאר ,המזוהה עם ארגון  ,ISISפרסם מאמר בשם "מדוע אנו נלחמים" מאת
כותב המכונה מוחד אל-עדנאני .הכותב מנמק את הסיבות אודות חשיבות יישום מצוות הג'האד וסוקר את
זירות הג'האד באפגניסטן ,בצ'צ'ניה ובעיראק תוך כדי התייחסות לקבוצות מוסלמיות שסרחו בשל שיתוף
פעולה עם אויבי האסלאם.



3

גולשים בפורום "חנין" קיימו דיון אודות לגיטימיות איסוף כסף מאזרחים באמצעות איומים או ענישה על מנת
לממן את הפעילות הג'האדית .חלק מהגולשים ציינו כי מוטב שלא לדון בנושא באינטרנט היות ודיון שכזה
עלול לחשוף את מקורות מימון הג'האד .גולשים אחרים מתחו ביקורת על ארגון  ISISאשר עושה שימוש
בשיטה זו על מנת לממן את פעולותיו.
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מחלקת הדעוה של קבוצת התקשורת "פרסאן אל-בלאע'" פרסמה אסופה של שירים בשם "סדרת הזהב סביב
מעשי הלב" מאת השיח' אבו מחמד אל-עדנאני ,דובר  .ISISאסופת השירים מחלוקת לפי נושאים העוסקים
בחשיבות עבודת האל ואופניה.



5

מרכז עאאשה ,מרכז תקשורת המתמקד בסונים ובזרם הסלפי הג'האדי בלבנון ,פרסם איגרת בשם "הרפורמה
בין האנשים נקיי הכפיים" ( 12עמודים) הדנה בתנאים ובנסיבות להחלת דין כופר על מוסלמי ,בדינה של
הדמוקרטיה בעיני ההלכה האסלאמית ,היחס ההלכתי שיש לגלות כלפי הקואליציה הלאומית של כוחות
המהפכה והאופוזיציה הסורית ונושאים נוספים מבחינה הלכתית הקשורים בזירה הסורית.



6

מוסד התקשורת הג'האדי אל-בתאר ,המזוהה עם ארגון  ,ISISפרסם סרטון תעמולה על חשיבות המאבק
לשחרור אסירים ואסירות מוסלמים מבתי-כלא .בסרטון אחר שהפיק מוסד אל-בתאר בשם "אחותנו בבית
הכלא קוראת [לעזרה]" קוראות נשים מוסלמיות לשחרר את בעליהן ומוסלמיות מבתי הכלא.

7

מאז אפריל  1122חלה עלייה במתיחות בין  ISISלבין ארגון חזית אל-נצרה והנהגת אל-קאעדה .סירובו של אבו בכר
אל-בע'דאדי להישמע לתכתיביו של איימן אל-ט'ואהירי ,מנהיג ארגון אל-קאעדה ,אי נכונותו לחזור בו מהכרזתו על
מינויו לאמיר המדינה האסלאמית בעיראק ובאל-שאם והרחבת פעילות ארגונו מעיראק לסוריה עמדו בבסיס שסע
זה .מאז ,נעשו ניסיונות שונים מצד פעילי ג'האד למצוא נוסחת פשרה מקובלת על שני הצדדים ,אולם ניסיונות אלו
לא צלחו עד כה.

על רקע משבר פנימי זה בקרב חוגי הג'האד ,נמשך גל פרסומים המצדיקים מתן שבועת אמונים לאבו בכר אל-
בע'דאדי ,ראש  ,ISISמחד גיסא ,וחיבורים המותחים ביקורת נגד מהלך זה ותומכים באיימן אל-טו'אהירי .במחצית
השנייה של חודש מאי  1122בא לידי ביטוי שסע זה בחיבורים ובתגובות הבאות:
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מוסד התקשורת הג'האדי אל-סחאב פרסם את תשובתו של השיח' איימן אל-ט'ואהירי ,מנהיג ארגון אל-
קאעדה ,לשאלותיהם של כמה שיח'ים סלפים ג'האדים בכירים לגבי העמדה שיש לגלות כלפי ארגון  ISISולגבי
מאמצי השכנת פיוס בין פלגי הג'האד השונים .את השאילתא הגישו ד"ר טארק עבד אל-חלים ,ד"ר האני אל-
סבאעי ,ד"ר איאד קניבי ,שיח' מחמד אל-חצם ,וד"ר סאמי אל-ערידי .אל-ט'ואהירי ציין כי התייחס לסוגיה זו
בעבר והדגיש שוב כי  ISISהינה שלוחה של ארגון אל-קאעדה ,וכי ראש שלוחה זו וחייליה נשבעו בעבר שבועת
אמונים לראש ארגון אל-קאעדה דאז ,השיח' בן לאדן ,ולכן חייבים לכבדה גם תחת מנהיגותו של אל-ט'ואהירי.
האחרון התייחס לאיגרת שקיבל ,לטענתו ,מאבו בכר אל-בע'דאדי ,מנהיג  ,ISISובה התחייבות כי ארגון ISIS
הינו חלק בלתי נפרד מארגון אל-קאעדה .אל-ט'ואהירי המשיך וציין כי כל שבועות האמונים שניתנו לאבו בכר
אל-בע'דאדי לאחר שהתנער מארגון אל-קאעדה בטלות ומבוטלות ומהוות הפרה בוטה של תכתיביו לשל אל-
ט'ואהירי .בהמשך דבריו הדגיש אל-ט'ואהירי כי הפלגים הג'האדים בסוריה חייבים לחדול מלחימה ביניהם.
הוא ציין כי פנה לאבו מחמד אל-ג'ולאני ,מנהיג חזית אל-נצרה ,וכלל הפלגים לחדול מכך ולרכז את מאציהם
נגד המשטר הסורי .בנוסף ,ציין כי במידה ועולה מחלוקת ,המקום לפתור אותה הוא בבתי דין שרעיים מיוחדים
שיהיו מוסכמים על כולם .לבסוף ,קרא אל-ט'ואהירי לאבו בכר אל-בע'דאדי ולתומכיו להתמקד בזירת הג'האד
בעיראק ולחדול משפיכות דמם של המוסלמים בסוריה.

8

 בגילוי דעת שפרסם מוסד התקשורת הג'האדי אל-סחאב ,מאת אחד מאנשי ארגון אל-קאעדה ,אבו-עאמר אל-
נאג'י הגיב האחרון להודעה שפרסמו בתחילת אפריל תשעה פעילים שפרשו מארגון אל-קאעדה תוך מתיחת
ביקורת על הארגון והבעת תמיכה ב"מדינה האסלאמית בעיראק ואלשאם" .אל-נאג'י התייחס לנקודות
הבאות:
א .בהתייחס להאשמה לפיה אל-קאעדה שינתה לאחרונה את מדיניותה כלפי כלל השיעים והיא כבר אינה
מסווגת אותם ככופרים ,השיב אל-נאג'י כי לא היה שינוי במדיניות אל-קאעדה בהקשר זה שכן מאז
תחילת דרכה ראתה אל-קאעדה בשיעים בורים שלא נחשפו לאמת ולאו דווקא כופרים ממש.
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ב.

בהתייחס להאשמה לפיה אל-קאעדה מסלקת משורותיה פעילים החולקים על מדיניותה ,השיב אל-נאג'י
כי במהלך שנותיו הרבות בשורות אל-קאעדה מעולם לא נתקל באיום לסלק אחד מהפעילים.

ג.

בהתייחס להאשמה לפיה תכפיר של אדם מסוים הינו קו אדום מבחינת אל-קאעדה ,השיב אל-נאג'י כי
הכרזה על אדם מסוים ככופר הינה סוגיה מורכבת השמורה רק לחכמי הדת וכי לא ייתכן שכלל
המג'האדין יעשו שימוש בכלי זה מבלי להיות בקיאים בו.

ד.

בהתייחס להאשמה לפיה אל-קאעדה משבחת אישים שעלו לשלטון באופן דמוקרטי ,השיב אל-נאג'י כי
בנאום המוקלט שלו מפברואר  ,1122אל-ט'ואהרי בסך-הכל הביע את תקוותו כי האל ידריך את נשיא
מצרים הנבחר דאז ,מחמד מורסי ,אל דרך הישר וכי תפילה כזו אין בה טעם לפגם מבחינה הלכתית.

ה .בהתייחס להאשמה לפיה אל-קאעדה משבחת יתר על המידה את "האביב הערבי" ומעודדת את המוני
המוסלמים הלא חמושים להתעמת עם כוחות המשטר החמושים מכף רגל ועד ראש ,השיב אל-נאג'י כי
אין הוא רואה כל פסול בדרבון העמים המוסלמים לצאת כנגד השליטים על מנת לקיים את השריעה
האסלאמית וכי לאל-קאעדה מדיניות ברורה בהקשר זה אשר הופיעה בנאומים של בכירי הארגון בעבר.
ו.

בהתייחס להאשמה לפיה אל-קאעדה אינה אוכפת את עונשי החדוד ,השיב אל-נאג'י כי ישנה מחלוקת
בקרב חכמי הדת באשר לאכיפת עונשי החדוד  -בדאר אל-חרב בית המלחמה.

בסיום דבריו סיכם אל-נאג'י כי מחברי ההודעה אותה ביקר אינם חכמי דת ולכן אל להם לשפוט ולחרוץ בסוגיות
בהן הם אינם בקיאים .אל-נאג'י קרא למחברי ההודעה לשוב ולעיין בדבריהם בתקווה שישובו לדרך הישר.


השיח' אבו-מחמד אל-מקדסי ,בכיר הזרם הסלפי הג'האדי בירדן ומהכותבים הבולטים באתר מנבר אל-תוחיד
ואל-ג'האד ,פרסם איגרת שעוסקת במדינה האסלאמית בעיראק ואל-שאם .באיגרת כותב אל-מקדסי כי הוא
עשה מאמצים רבים על-מנת להפסיק את הלחימה בין הקבוצות הג'האדיות בסוריה ,ובפרט דיבר עם אבו-בכר
אל-בע'דאדי ,מנהיג המדינה האסלאמית בעיראק ואל-שאם ועם אל-עדנאני ,דובר הארגון ,אולם מאמצים אלו
העלו חרס .אל-מקדסי אף עדכן על כך את אימן אל-ט'ואהרי .אל-מקדסי הוסיף כי הוא הזהיר את אנשי
המדינה האסלאמית ואמר להם שסירובם לשתף פעולה עם שיחות הפיוס יוביל לתוצאות קשות .גם אנשי הדת
של המדינה האסלאמית נחשפו כבוגדים והתנהגותם אינה הולמת את המג'אהדין ,לדברי אל-מקדסי שהתכתב

8

עמם .אל-מקדסי מחריף את הטון וטוען כי המדינה האסלאמית שפכה דם טהור ללא סיבה ,והיא ממשיכה
לבצע פשעים שמביישים את הג'האד ואת הרעיון של המדינה האסלאמית; כמו-כן המדינה האסלאמית חצתה
את הגבולות ביחסה למנהיגי הג'האד ,ובפרט לשיח' אימן אל-ט'ואהרי ,כאשר סירבה לציית לו .לפיכך ,אל-
מקדסי מכריז כי המדינה האסלאמית היא ארגון סוטה מדרך הישר ,תוקפן כלפי המג'אהדין ,שופך דם טהור
ומשחיר את דמותו של הג'האד .אל-מקדסי מוסיף וקורא לאנשי המדינה האסלאמית לנטוש אותה ולהצטרף
לחזית אל-נצרה ,והוא קורא לכל האתרים והפורומים הג'אהדיים להפיץ את ההכרזה הזו ולחדול מלפרסם
הודעות של המדינה האסלאמית.

9

באנר ובו קריאה מאת אל-מקדסי בגנות דעא"ש ()ISIS



בנו של השיח' אבו קתאדה אל-פלסטיני ,מבכירי ארגון אל-קאעדה היושב בכלא הירדני ,ציין כי ניהל עם אביו
שיחה אודות דיון שקיים השיח' אבו עזאם אל-שאמי ,הדובר הרשמי של חזית אל-נצרה ,עם חבר בארגון ISIS
סביב אופן ההתייחסות המחמירה לארגונים ג'האדים ולבני העם הסורי נוכח החשבתם לכופרים .השיח' אבו
קתאדה אל-פלסטיני גינה תופעה זו והגיש כי חברי  ISISסטו למעשה מדרכו הנכונה של האסלאם.

10

9

http://shabakataljahad.com/vb/ ; http://shabakataljahad.com/vb/
http://al3aren.com/vb/ ; https://twitter.com/abo_osama_n
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מוסד התקשורת הג'האדי אל-בצירה ,המזוהה עם ארגון חזית אל-נצרה ,פרסם סרטון תעמולה בשם "זוהי
דרכנו  -חלק  ."1בסרטון מגנים כמה מחברי הארגון על דרכו של הארגון ומותחים ביקורת נגד ארגון  ISISבשל
החשבתו מוסלמים לכופרים רק מכיוון שאינם הולכים בדרכו.



11

מוסד התקשורת הג'האדי אל-בתאר ,המזוהה עם ארגון  ,ISISפרסם כמה פרסומים במחצית השנייה של חודש
מאי השנה:
 oסרט בן שעה תחת הכותרת "למה מדינת האסלאם?" .במסגרת הסרט נסקרה ההיסטוריה של ארגון ISIS
מאז הקמתו תוך מתיחת ביקורת על גורמים מתונים יותר בעולם האסלאמי .כמו כן ,מציג הסרט הסברים
ונימוקים מדוע "המדינה האסלאמית" היא-היא הפתרון למצב בסוריה ולעולם המוסלמי בכללותו.
 oסרטון תעמולה בשם מדוע הגיעה העת להקים מדינה אסלאמית בהנהגת .ISIS

12

13

אסטרטגיה
 כותב בפורום הג'האדי שמוח' אל-אסלאם פרסם תכתובת כיצד ניתן להשבית ולשבש פעילותם של מל"טים.

14

ספרי הדרכה והכוונה
 פורסם החלק השביעי ב"אנציקלופדיה הג'האדית" .המהדורה כוללת חלק ביטחוני ,חלק צבאי וחלק טכנולוגי,
כאשר בזה האחרון נמצאים קורס בסיסי באלקטרוניקה וקורס העוסק בפריצה למחשבים.

15

 מוסד התקשורת הג'האדי אל-בתאר ,המזוהה עם ארגון  ,ISISפרסם בחשבון הטוויטר שלו מדריך ל"מלחמת
עצבים" ( 21עמודים).

16

11

http://al3aren.com/vb/
http://www.hanein.info/vb/
13
https://twitter.com/AL_Bttaar/status/469545436110286848
14
https://shamikh1.info/vb/
15
http://alplatformmedia.com/vb/
16
https://twitter.com/AL_Bttaar/status/468439511806930945
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עמוד השער "מלחמת עצבים"

קידום מיתוס השהיד
 מוסד התקשורת הג'האדי אל-מלאחם ,הפועל מטעם ארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב ,פרסם במסגרת סדרת
הפרסומים "השהידים של חצי האי ערב" ביוגרפיה (מס'  )25של שהיד וחבר לשעבר בארגון בשם אחמד סיד
אבראהים המכונה כאבו מצעב אל-מצרי.

17

אבו מצעב אל-מצרי

 פעילים סלפים ג'האדיים פלסטיניים מרצועת עזה הנלחמים על אדמת סוריה פרסמו בחשבון טוויטר דברי הלל
והספד לזכרו של אחד מחבריהם בשם ערפאת אנור אל-צעידי (אבו ח'טאב אל-מקדסי) ,אשר היגר מהרצועה
לסוריה ונהרג בה ב 1 -במאי .1122

18

17

https://shamikh1.info/vb/
https://twitter.com/gazainsham
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באנר שהופק לזכרו של אבו ח'טאב אל-מקדסי

 ISIS במחוז נינווה שבעיראק פרסם רשימת שהידים אשר נהרגו במהלך פעולות של הארגון במחוז .ברשימה
הופיעו שמו ותמונתו של כל מבצע לצד פירוט הפעולה אותה ביצע ומספר ההרוגים שנגרמו בעקבותיה.

19

הנצחת שהידים בשורות  ISISבמחוז נינווה בעיראק

מגזינים
 מוסד התקשורת של "האמירות האסלאמית של אפגניסטן" פרסם את גיליון מס'  10של מגזין "אל-צמוד"
בשפה הערבית לחודש מאי  .1122בין כתבות הגיליון :ביקורת על הבחירות באפגניסטן ,כתבה על פיגועים
שבוצעו במלונות בקאבול כנגד זרים ונתונים סטטיסטיים אודות פעולות שבוצעו במהלך חודש אפריל .1122

20

בנוסף פורסם גם גיליון מס'  12לכתב העת  InFightבשפה האנגלית 21,וגיליון לכתב העת  Nawaiבשפת אורדו
עבור חודש יוני.

22

19

http://www.hanein.info/vb/
http://www.hanein.info/vb/
21
)http://www.jhuf.net/showthread.php?21529-Islami-Emirate-Afghanistan-IN-FIGHT-64-(04-2014
22
)http://www.jhuf.net/showthread.php?21882-Islami-Emirate-Afghanistan-IN-FIGHT-65-(05-2014
20
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עמודי שער גיליונות אל-צמוד InFight ,וNAWAI-

 מוסד התקשורת אל-חיאת ,המזוהה עם ארגון  ,ISISפרסם גיליון ראשון של עדכן חדשותי באנגלית בשם
 0( )ISN( Islamic State Newsעמודים).

23

עמוד השער של ISN

 התפרסמו גיליונות  2-0לתקופון "חצאד אל-ג'האד" (יבול הג'האד) המוקדש לסקירת האירועים במצרים.

24

23

https://twitter.com/wa3tasimu/
https://shamikh1.info/vb/
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דיווחים מהשטח
אפגניסטן-פקיסטן
ב 12.15.1122-הותקפה הקונסוליה ההודית באפגניסטן :שלושה חמושים תקפו באמצעות רובים ורימונים את
הקונסוליה ,הממוקמת בלב העיר הראט ,ונהרגו לאחר חילופי יריות שנמשכו כמה שעות .טרם התברר מי עומד
מאחורי הפיגוע ,אולם האצבע המאשימה מופנית לרשת חקאני הקשורה לאל-קאעדה.

25

ב 11.15.1122-מחבל מתאבד פוצץ עצמו בקרבת מיניבוס שהסיע חיילים בקאבול ,בירת אפגניסטן .בפיגוע ,עליו נטל
אחריות ארגון הטליבאן ,נהרגו לפחות שני בני אדם ונפצעו תשעה.

26

ב 22.15.1122-שוחרר החייל האמריקני בו ברגדאל ,שהיה שבוי בידי הטליבאן באפגניסטן במשך חמש שנים.
ברגדאל שוחרר בתמורה לחמישה אסירים אותם תשחרר ארה"ב ,המשויכים לארגון הטליבאן וכלואים בכלא
גואנטנאמו .העסקה התנהלה בתיווכה של קטר.

27

ב 12.15.1122-תקף חיל האוויר הפקיסטני באזור שבטי ליד הגבול עם אפגניסטן .במתקפה נהרגו לפחות 11
חמושים ,ביניהם  -לדברי הצבא  -מפקדים בכירים.

28

שלושה ימים לאחר מכן אירעו שני פיצוצים בעיר

איסלאמאבאד ,בירת פקיסטן ,בהם נהרג מאבטח ונפצעו שני אחרים .שני הפיצוצים אירעו זמן קצר זה אחר זה
בשני אזורי קניות שונים בעיר.

29

ארגון טליבאן אפגניסטן
 ארגון טליבאן אפגניסטן התייחס בגילוי דעת שפרסם לנאום שנשא ברק אובאמה ב 15.15.22-ובו הודיע כי כ-
 21,111חיילים אמריקאים יישארו במדינה במהלך  .1125במסגרת דבריו הצהיר דובר הארגון כי כל עוד יישארו
חיילים אמריקאים באפגניסטן ,הג'האד ייחשב למצווה מחייבת המוטלת על כל מוסלמי ומוסלמי .גילוי הדעת

25

http://www.bbc.com/news/world-asia-27533268
http://www.reuters.com/article/2014/05/26/us-afghanistan-blast-idUSBREA4P07820140526
27
http://www.bbc.com/news/world-asia-27651690
28
https://news.yahoo.com/pakistan-air-strikes-kill-32-militants-035947181.html
29
http://www.reuters.com/article/2014/05/24/us-pakistan-blast-idUSBREA4M0RZ20140524
26

14

הסתיים בקריאה לארה"ב להוציא את כל כוחותיה מאפגניסטן על מנת לאפשר לאפגאנים לרפא את פצעי
המלחמה.

30

 מוסד התקשורת הג'האדי עומר ,הפועל מטעם ארגון טליבאן אפגניסטן ,פרסם סרטון ווידאו בשם "פשעיו של
צבא פקיסטן".

31

 מוסד התקשורת הג'האדי מנבע אל-ג'האד ,הפועל מטעם רשת חקאני בארגון טליבאן פקיסטן ,פרסם סרטון
תעמולה בשם "אנשי האמת".

32

התנועה האסלאמית של אוזבקיסטן
 מוסד התקשורת הגה'אדי ג'נדאללה ,הפועל מטעם התנועה האסלאמית של אוזבקיסטן ,פרסם סרטון תעמולה
הסוקר ,לכאורה "פשעי מלחמה של צבא פקיסטן" נגד האוכלוסייה האזרחית בצפון וזיריסטאן .הסרטון
הנוכחי מתייחס להפצצה של צבא פקיסטן נגד בית-ספר דתי שכתוצאה ממנה נהרג תלמיד.

33

אחרים
 ארגון ג'נוד אל-פדאא ,ארגון סלפי ג'האדי בלוצ'י ,פרסם סרט בשם "."Lions from the Land of Khurasan

34

30

http://shahamat-arabic.com/index.php/paighamoona/42457
https://shamikh1.info/vb/
32
https://shamikh1.info/vb/
33
https://shamikh1.info/vb/
34
https://shamikh1.info/vb/
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חצי האי ערב
נחישותו של צבא תימן לבער את מעוזי ארגון אל-קאעדה בדרום המדינה זוכה לתמיכה עממית בשל תחושה כי
כוונת המשטר הינה לפעול באמת ובתמים למען אינטרס המולדת .עם זאת ,בולטים קולות מתנגדים למבצע בצבאי
כמו מצד הגנרל לשעבר עלי אל-אחמר ,אשר ערק משורות הצבא בתקופת נשיאותו של עבדאללה צאלח והצטרף
לכוחות המורדים ,ומצד פעילים של תנועת האחים המוסלמים בתימן הגורסים כי מוטב לפתוח בשיח עם חברי
ארגון אל-קאעדה ולשכנע אותם לזנוח את הנשק.

35

במקביל ,גובר החשש לנפילת מחוז עמראן שבצפון תימן לידי הח'ות'ים ,המיעוט השיעי בתימן הנתמך על-ידי
איראן ,בעקבות עימותים קשים שפרצו בינו לכוחות הצבא התימני .אנליסטים שונים מביעים חשש כי הידרשותו
של צבא תימן להתמודד עם שתי חזיתות ,אחת עם הח'ות'ים בצפון והשנייה עם פעילי אל-קאעדה בדרום ,פוגעת
בחוסנו של הצבא ועלולה להחלישו משמעותית.

36

פעילי אל-קאעדה פתחו ב 12 -במאי  1122במתקפה משולבת נגד מפקדת ההנהגה הצבאית ,מבני מגורי סגל הממשל,
מחנה הצבא של כוחות הביטחון המיוחדים ,הבנק המרכזי ,ומבנה שדה התעופה בעיר סיאון שבמחוז חצרמוות.
התקפה זו החלה בפיצוץ מכונית תופת נהוגה במחבל מתאבד ,לוותה בירי מטילי  RPGולאחר מכן בחילופי יריות.
כתוצאה מהתקפה זו נהרגו  21איש.

37

ארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב AQAP
 מוסד התקשורת הג'האדי אל-מלאחם ,הפועל מטעם ארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב ,פרסם במחצית השנייה
של מאי  1122כמה פרסומים ובהם:
 oקטע שמע בשם "הערה לגבי ההתקפה האמריקאית האחרונה על תימן" מאת חמזה אל-זנג'בארי ,מפקד
בכיר ב .AQAP -בפתח דבריו הבהיר אל-זנג'בארי כי הידיעה שנפוצה בכלי התקשורת התימניים אודות

35

http://www.al-akhbar.com/node/206703
http://goo.gl/PBb8br
37
http://www.alaraby.co.uk/politics/c00a2cca-5d17-41bc-8b0a-43113d51e936 ; http://goo.gl/ZTUnkp
36
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מותם של שלושה מפקדים בכירים בארגון  AQAPכתוצאה מהתקפה אווירית של האמריקאים במחוזות
אל-ביצ'אא ,אבין ושבוה הינה שקרית .לדבריו ,גורלה של ארה"ב בתימן יהיה זהה לזו של בריטניה כאשר
שלטה על תימן ,דהיינו נסיגה מתימן .שיתוף הפעולה בין ארה"ב לממשל התימני במלחמה נגד אל-קאעדה
באזור נדון גם הוא ,לדבריו ,לכישלון חרוץ .כשם שארה"ב זנחה את בעלות בריתה בוייטנאם ,כך חוזר
הדבר באפגניסטן ,בעיראק ובחצי האי ערב .אל-זנג'בארי המשיך ופנה לצבא תימן לבחון את המשך דרכו
ולבדוק אם פניו מועדות להמשך לחימה בסונים או להגנה עליהם מפני הח'ות'ים ,המיעוט השיעי במדינה.
האם הצבא ימשיך לפעול על פי גחמותיה של ארה"ב? לבסוף הודה למג'אהדין על אורך הרוח ונחישותם
להמשיך במאבק נגד האמריקאים והדגיש כי אין בכוונת הארגון להתפרק מנשקו.

38

חמזה אל-זנג'בארי

 oסרטון תחת הכותרת "קציר המרגלים" .הסרטון כלל ריאיון עם פעיל המכונה "אבו-אסלאם אל-מהאג'ר",
אשר זוהה בתור "נציג המנגנון הביטחוני של המג'האדין בחצי האי ערב" .במסגרת הריאיון האשים אבו-
אסלאם את האמריקאים ואת ממשלת תימן בהפעלת מתקפות מל"טים הפוגעות באזרחים על מנת
לסכסך בין אנשי הארגון לבין אנשי השבטים באזורים הללו .בהמשך הסרטון ,הופיעו ארבעה גברים אשר
הוצגו בתור מרגלים והודו כי שתלו שבבים אלקטרוניים בכלי הרכב של פעילים ב AQAP-אשר חוסלו
לאחר מכן במתקפות מל"טים במחוז שבוה שבדרום תימן.

39

באנר הסרטון
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ארגון אנצאר אל-שריעה בתימן פרסם הודעה שכותרתה "כרוז בנושא השקרים של הממשלה התימנית" .בכרוז
נכתב כי ממשלת תימן ,שפועלת בסיוע של ארה"ב ומדינות המפרץ נגד המוסלמים ,טוענת לניצחונות גדולות על
המג'אהדין ,אולם טענות אלו הן שקריות ונועדו רק ליצור רושם תקשורתי .השטחים שהממשלה מצהירה כי
היא כבשה מידי המג'אהדין כלל לא היו בשליטתם לפני כן ,והמג'אהדין שהממשלה טוענת שהצליחה להרוג
כלל לא נהרגו.

40

 סרטון ווידאו שביעי במסגרת סדרת הפרסומים "מחשבות אודות הזיכוך והדרך" מאת השיח' חארת' בן ע'אזי
אל-נט'ארי ,חבר בארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב.

41

 חבר בפורום הג'האדי שמוח' אל-אסלאם העלה לפורום צילומים של חמזה אל-זנג'בארי ,מפקד שטח בכיר של
ארגון  ,AQAPמול ארמון הנשיאות הראשי בסיאון שבחצר מוות .תמונות אלו פורסמו כחלק ממסע תעמולה
של הארגון כדי להוכיח שביכולתו להגיע אל מעוזי אויביו.

42

חמזה אל-זנג'בארי מול ארמון הנשיאות בסיאון

 הושק מוסד תקשורת חדש בשם "אל-חרמין" .לפי הכרוז ,שהתפרסם ברשתות החברתיות ב 22-במאי ,1122
מטרתו של מוסד אל-חרמין לנגח את המשטר הסעודי ולהציג את העוולות הנגרמות מצדו כלפי תושבי
הממלכה הסעודית .חשבון הטוויטר של מוסד אל-חרמין נסגר זמן קצר לאחר פתיחתו.

43
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לוגו מוסד התקשורת אל-חרמין

עיראק
עם סיום ספירת הקולות בעיראק ,הוכרז כי קואליציית מדינת החוק ,בראשות נורי אלמאלכי ,זכתה ב 15-מתוך
 215מושבים בפרלמנט העיראקי 44.נראה כי אלמאלכי זכה לתמיכה בעיקר מהמעמד הנמוך ומעמד הביניים השיעי,
וזאת לאור הצהרותיו על תמיכה בשכבות החלשות מחד ומאבק באלימות של ארגוני הטרור הסוניים מאידך.

45

מהמשך הפעילות הצבאית במחוז אלאנבאר עולה כי אלמאלכי עודנו נחוש במאבקו כנגד ארגון  .ISISב 11-במאי
הודיע המנגנון העיראקי ללוחמה בטרור על השמדת מחנה צבאי של הארגון בעיר פלוג'ה והריגתם של  11פעילים,
ביניהם ממוצא אלג'יראי ומרוקאי.

46

גם בצפון בעקובה נחל הצבא העיראקי הצלחה עם חיסולם של  22פעילי ISIS

והשמדת מספר כלי רכב ששימשו אותם.

47

למרות ההצלחות הנקודתיות של הצבא ,גם חודש מאי הסתיים במספר מתקפות טרור רצחניות .בסדרת פיגועים
שבוצעו ב 12-במאי במקומות שונים בעיראק נהרגו לפחות  02איש על פי דיווחי הרשויות העיראקיות .רוב הפיגועים
בוצעו באמצעות מכוניות תופת ,בבירה בגדאד ובמוסול הצפונית לה 48.שבוע קודם לכן נהרגו ונפצעו עשרות בשלוש
מתקפות שבוצעו כנגד צליינים שיעים שקיימו טקס דתי בבירה בגדאד 49.אירועים אלימים התרחשו כמו כן
במחוזות צלאח אלדין ונינווה.

50
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"המדינה האסלאמית בעיראק ובאל-שאם" (דעא"ש)ISIS-
 מוסד התקשורת אל-פרקאן השייך לארגון  ISISפרסם כמה פרסומים במחצית השנייה של חודש מאי השנה:
 oסרט בן שעה תחת הכותרת "צחצוח חרבות  51."2בסרט שכולל צילומים באיכות גבוהה מתועד מגוון של
פעולות טרור והרג שביצע הארגון ,ביניהן :הוצאות להורג של חיילים בצבא העיראקי ,חטיפות ,פשיטות
על בתים של אנשי תנועות "התעוררות" ,השמדת כלי רכב צבאיים באמצעות מטעני נפץ ,והחזרה המונית
בתשובה של "נוטשי האסלאם" אשר שיתפו פעולה עם השלטון השיעי .בין השאר מוצגים פעילי הארגון
כשהם מחופשים לחיילי הצבא העיראקי ועוצרים "מבוקשים" במחסומים מזויפים או מכריחים
חשודים בשיתוף פעולה עם ארה"ב לחפור לעצמם קבר .הסרט זכה להתייחסות רבה בפורומים
הג'האדיים ואף לסיקור תקשורתי ברשת .CNN

52

באנר הסרטון

 oסרטון תחת הכותרת "הטובה שבאומות" העוסק בפעילות הדעוה של הארגון .בין הפעילויות שנסקרו
בסרטון :מתן תזכורת בעניין תפילת יום השישי לסוחרים בשוק ,הרס של מבנים הקשורים ל"עבודת
אלילים" ,החרמת סמים והשמדת סיגריות ,מעצר וענישה של עוסקים בכישוף ופעילות דעוה לאסירים.

53

באנר הסרטון
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 מוסד התקשורת אל-חיאת ,המזוהה עם ארגון  ,ISISפרסם פרק ראשון בסדרת סרטונים חדשה בשם
 .Mujatweets Episodeבסרטון הראשון שר אחד מחברי הארגון פזמון בשבח הארגון.

54

 גדוד אנצאר אל-אומה אל-אסלאמיה הודיע כי הוא נשבע אמונים למדינה האסלאמית בעיראק ואל-שאם.

55

 גולש בפורום הג'האדי "חנין" הציע להקים בפורום זה ובפורומים ג'האדיים אחרים מעין מועצת שורא מקוונת
עבור ארגון  ISISאשר תאפשר לו להיוועץ בעניינים שלהם לא קיים טקסט משפטי מחייב .הגולש הסביר כי
חברות במועצה תתאפשר רק לפעילים התומכים ב ISIS-וכי החלטותיה יהיו מחייבות .כמו כן ,הציע הגולש
רשימה של חברים בפורום "חנין" שיכולים לשמש בתור מועצת שורא שכזו.

56

 קבוצת אקטיביסטים אנונימית המזוהה עם דעא"ש ( )ISISהכריזה על הקמת גוף תקשורתי בשם "חזית
התקשורת לסיוע עבור המדינה האסלאמית" .לדבריהם ,בבסיס הקמת גוף זה גלומה שאיפה להיאבק בתעמולה
של אמצעי התקשורת של האויב ,שאינם זוכים למענה הולם מצד דעא"ש ומוסדות התקשורת שלה .הקבוצה
הוסיפה כי בהקמה זו היא מבקשת להשפיע על מוסלמים נוספים שיגלו גם הם יזומה דומה ויפעלו בזירה
התקשורתית כדי להגן על המג'אהדין ובראשם דעא"ש .יחד עם זאת ,הבהירה הקבוצה ,כי אין בכוונתה לזנוח
או להתעלם מיתר בעיות האומה המוסלמית.

57

הודעה על השקת "חזית התקשורת לסיוע עבור המדינה האסלאמית"
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דעא"ש  -מחוז נינווה
 המדינה האסלאמית בעיראק ואל-שאם במחוז נינוה שבעיראק פרסמה צילומים של פיגוע שביצעו לוחמיה
במחוז :פיצוץ מטען חבלה על כלי רכב מסוג האמר של הצבא העיראקי.

58

בתמונה פיצוץ מטען נפץ נגד כוחות צבא עיראק

דעא"ש  -מחוז בגדאד
 המדינה האסלאמית בעיראק ואל-שאם במחוז בגדד פרסמה במחצית השנייה של חודש מאי  1122כמה
פרסומים ובהם:
 oכרוז העוסק בפעימה השלישית של המסע הצבאי באל-פלוג'ה .בפעולה שביצע לוחם הארגון אבו-איוב
אל-ג'זראוי ,הוא הצליח להסתנן להתאספות של אנשי המשטרה והצבא העיראקיים ולפוצץ בתוכם את
חגורת נפץ שלבש .המדינה האסלאמית בעיראק ואל-שאם מדגישה כי אף מקום אינו בטוח עבור
הכופרים ,ולוחמיה יגיעו לכל מקום ומקום.

59

 oכרוז המתאר פעולות צבאיות שביצעו לוחמיה במחוז .בין הפעולות המתוארות ,פיצוץ מכוניות תופת
במטה גדוד של צבא עיראק ופיצוץ מכונית תופת על חיילי הצבא.

60
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דעא"ש  -מחוז דיאלא
 המדינה האסלאמית בעיראק ואל-שאם במחוז דיאלא פרסמה רשימה של פעולות צבאיות שביצעו לוחמיה
במחוז .בין הפעולות המוזכרות :פיצוץ מטעני חבלה על מכוניות של המשטרה ושל הצבא העיראקיים ופגיעה
בבית ששייך לאנשי הצבא.

61

דעא"ש  -מחוז כרכוכ
 המדינה האסלאמית בעיראק ואל-שאם במחוז כרכוכ שבעיראק פרסמה צילומים של פיגוע שביצעו לוחמיה
במחוז :חיסול  22חיילים בצבא העיראקי.

62

אנצאר אל-אסלאם
 ארגון אנצאר אל-אסלאם פרסם נטילת אחריות על מספר פעולות ,ביניהן :הפעלת מטען נפץ כנגד נקודת
ביקורת של הצבא באיזור מוסול 63,פציעה של קצין בכיר במחוז צלאח אלדין 64וניסיון חיסול של צבאח
אלפתלאוי ,המפקד על המבצעים באיזור סאמראא'.

65
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אל-שאם
המחצית השנייה של חודש מאי עמדה בסימן שתי אבידות כואבות למשטרו של אסד :מותו של הגנרל חוסיין
אסחק 66,מפקד בכיר בצבא סוריה ,בקרבות בקרבת הבירה דמשק ומותו של מפקד משמרות המהפכה בסוריה,
עבדאללה אסכנדרי.

67

מותו של האחרון מהווה לא רק פגיעה אסטרטגית אלא גם מבוכה עבור איראן אשר

הכחישה כל מעורבות בלחימה בסוריה.
למרות האבידות נראה כי בשאר אלאסד נחוש לקיים את הבחירות לנשיאות בסוריה אשר צפויות להיערך ב 2-ביוני.
כצפוי ,נדמה כי הבחירות הפיקטיביות מלבות עוד יותר את המתח בין המחנות ,כפי שהודגם ב 11-במאי כאשר ירו
כוחות המורדים בעיר דרעא פצצות מרגמה אל עבר התקהלות של תומכי אסד לקראת הבחירות ,מה שהוביל
למותם של  12איש ופציעה של יותר מ 21-אחרים.

68

הבחירות הצפויות זכו לקיתונות של ביקורת לא רק מהמערב אלא גם מארגון  .ISISבעיר אלרקה שבצפון סוריה,
המהווה מעוז של  ISISמזה מספר חודשים ,הטילו אנשי הארגון עוצר על התושבים על מנת למנוע מהם להשתתף
במה שכינו "פארסת הבחירות".

69

בתוך כך ,מתגברות הפעולות האלימות של  ISISגם כנגד האוכלוסייה הכורדית במדינה .על פי פרסום של ( Syrian

 ,Observatory for Human Rights (SOHRחטף הארגון כ 111-אזרחים כורדים מעיירה במחוז חלב מסיבות לא
ידועות 70.ידיעה זו מצטרפת לידיעה על הריגתם של  25אזרחים כורדים  -ובהם ילדים  -על-ידי אנשי  ISISבצפון
סוריה.

71

66
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סוריה
חזית אל-נצרה
 מוסד התקשורת הג'האדי "אל-מנארה אל-ביצ'אא'" ,הפועל מטעם חזית אל-נצרה בסוריה ,פרסם במהלך
המחצית הראשונה של חודש ינואר  1122כמה פרסומים ובהם:
 oהודעה על הקמת "מוסד בא'ס לייצור ופיתוח צבאי" ,גוף מאורגן אשר יהיה אחראי על ייצור ופיתוח אמצעי
לחימה עבור לוחמי הג'האד בסוריה .במסגרת הכרוז הוסבר כי הגוף החדש הוקם היות וניסיונות קודמים
לייצור נשק בוצעו באופן עצמאי ובלתי מאורגן .בסוף הכרוז פורסם חשבון הטוויטר של "מוסד באס"
והופנתה בקשה לכל מומחה בעל ניסיון של שנתיים ויותר להצטרף לפרויקט:
.https://twitter.com/BaAs_JN

72

"מוסד בא'ס לייצור ופיתוח צבאי"

 oסרטון המתעד מספר מקרים של הפעלת מטעני נפץ כנגד יעדים שונים ,כגון :נושאת טנקים במחוז חלב,
שני חיילים באיזור דרעא ורכבים של הצבא הסורי והשביחה ברחבי סוריה.

73

http://www.hanein.info/vb/
http://www.hanein.info/vb/
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72
73

 oכרוז (מס'  )221ובו נטלה אחריות על שחרור המחנה הצבאי אלח'זאנאת ב .25.15.22-בכרוז מוסבר כי
המבצע החל בירי מקדים לעבר המטרה באמצעות פצצות מרגמה וטנק .לאחר הירי התפוצצה מכונית
תופת ונשלחו אל המקום חמושים שהשתלטו על המחנה והטילו עליו מצור.

74

מימין לשמאל :תצלום אוויר של המחנה הצבאי אל-ח'זאנאת ומחסומי הצבא הסורי בקרבתו ,חזית אל-נצרה משתלטת על מחנה צבאי באמצעות טנק

 oנטילת אחריות (כרוז מס'  )211על השתלטות מחדש על המחסומים בתל מלח ואל-ג'למה בריף חמה.
בהודעה נכתב כי ב 22.15.1122-חזית אל-נצרה ,בשיתוף עם ארגונים אחרים ,הצליחה לשחרר את
האזור מידי הצבא הסורי לאחר שעתיים של מאבק שבהן נהרגו כ 21-חיילים סורים .במהלך
ההשתלטות הצליחו לוחמי חזית אל-נצרה להשיג טנק  T62מידי הצבא הסורי.

75

 oנטילת אחריות (כרוז מס'  )212על פגוע באמצעות שתי מכוניות תופת נגד כוחות הביטחון הסוריים
בחומס ב 15 -במאי .1122

76

 oנטילת אחריות (כרוז מס'  )211על פיגוע כנגד כוחות הצבא הסורי בהר אל-ארבעין שבמחוז אדלב
בהשתתפות ארבעה מפגעים מתאבדים בשיתוף פעולה עם ארגון צקור אל-שאם של "החזית
האסלאמית" ,ב .15.15.22-החזית פרסמה כי אחד מהמחבלים המתאבדים ,פעיל ממוצא אמריקאי
המכונה "אבו-הרירה אלאמריּכי" ,ביצע את הפיצוץ באמצעות משאית שהועמסה ב 21-טון של חומר
נפץ 77.לאחר הפיגוע פרסמה חזית אל-נצרה סרטון המתעד את הפעולה.

78
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https://twitter.com/JabhtAnNusrah/status/468474911884070912/photo/1
http://shabakataljahad.com/vb/
76
http://www.arrahmah.com/arabic/491-jbht-an-nsrt-asthdaf-tjmat-shbyht-an-nzam-an-nsyry-fy-hy-az-zhraa-bsyartynmfkhkhtyn-hms.html
77
http://www.hanein.info/vb/ ; https://twitter.com/JN_edlib/status/470512650410287104/photo/1
78
http://www.youtube.com/watch?v=26M7UGKFBVo
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"אבו הרירה" ,מחבל מתאבד ממוצא אמריקאי בשורות חזית אל-נצרה

 oנטילת אחריות (כרוז  )212על שחרור העיירה ח'אן שיח'ון שבמחוז אדלב שבצפון מערב סוריה .במבצע
שבוצע ב 15-במאי תוך שיתוף פעולה עם מספר פלגי מורדים אחרים ,שילחו אנשי חזית אלנצרה מחבל
מתאבד ברכב משוריין ממולכד ,הרגו בירי עשרות חיילים והשתלטו על המחסום האחרון אשר היה
בשליטת הצבא.

79

 פעיל תקשורת חזית אל-נצרה בדרעא ,שבדרום-מערב סוריה ,פרסם תמונות ממחנה אימונים עבור
ילדים בשם "מחנה אבן תימיה לנערים" בעיר דרעא .בתמונות שפרסם הארגון נראו נערים רעולי פנים
כשהם אוחזים ברובי דמה מעץ ,מתאמנים בטיפוס על חבלים וקופצים דרך חישוקים בוערים.

80

מחנה אימונים לילדים של חזית אל-נצרה בעיר דרעא

http://www.hanein.info/vb/
http://www.hanein.info/vb/
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79
80

 סוכנות הידיעות הג'האדית המם ,העוקבת אחר המתחולל בסוריה ובייחוד אחר חברי ארגון חזית אל-נצרה,
פרסמה סרטון (מס'  )22המתעד סיור שטח של חברי חזית אל-נצרה בנקודות המשקיפות על מחסום אל-
ח'זאנאת.

81

 אחד ממנהלי המדורים בפורום  Al-Platform Mediaפרסם דיווח על הקמת "מועצת השורא של המג'אהדין"
בדיר א-זור .המועצה ,שאליה הצטרפו ארגונים בולטים כמו חזית אל-נצרה ,ג'יש אל-אסלאם ,תנועת אחראר
אל-שאם ותשעה נוספים ,הוקמה במטרה להילחם באופן משותף בחייליו של אסד בדיר א-זור ולהסיר את
המצור מעל העיר .כותב ההודעה אף טוען כי המועצה נועדה להילחם נגד המדינה האסלאמית בעיראק ואל-
שאם.

82

לפי פרסומים נוספים ,המועצה החדשה נקראת גם "מועצת השורא של המג'אהדין באזור המזרחי",

ולעתים מכונה גם לפי ראשי התיבות שלה בערבית "משמש".

83

"המדינה האסלאמית בעיראק ובאל-שאם" -פעילות בסוריה
 ארגון  ISISבמחוז חומס ,שבמרכז סוריה פרסם תמונות מפשיטה לילית שביצעו פעילי הארגון על כפרים שיעים
במזרח המחוז לקראת סוף חודש מאי .על פי הפרסום נהרגו בפשיטה אנשי שביחה רבים התומכים במשטר
אסד וכן נאספו כמויות גדולות של כלי נשק בתור שלל.

84

 ארגון  ISISפרסם צילומים ממפגש שנערך עם אנשי שבט אל-בו בנא שבקרבת העיר מנבג' שבצפון סוריה.
במסגרת המפגש נישאו נאומים ונערכה ארוחה משותפת שבסופה הכריז ראש השבט על שבועת אמונים לארגון
.ISIS

85

 הרשות השרעית של ארגון  ISISפרסמה כרוז בעניין החזית האסלאמית ומנהיגיה .במסמך בן למעלה מ21-
עמודים (הכולל נספחים ,הערות שוליים וציטוטים) ,הואשמה החזית האסלאמית בשיתוף פעולה עם הצבא
החופשי ושאר "נוטשי האסלאם" ,דבר ההופך אותה לאויב מבחינת .ISIS

86
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https://twitter.com/Hemm_Agency
http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?t=48162
83
http://shabakataljahad.com/vb/
84
https://twitter.com/w_homs1/status/472478639196741632; http://www.hanein.info/vb/
85
http://www.hanein.info/vb/
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ארגונים אחרים
 חסאן עבוד ,מנהיג ארגון אחראר אל-שאם ,הכריז על "אמנת כבוד של המהפכה הסורית" בה קרא לפלגים
השונים הפועלים בסוריה להילחם יחד כנגד המשטר הסורי וארגון  .ISISבמסגרת דבריו הדגיש עבוד כי
המהפכה ומטרותיה מזוהות אך ורק עם סוריה וכי ההחלטות הצבאיות והמדיניות יתקבלו על-ידי גורמים
סוריים בלבד .על האמנה חתמו עד כה הארגונים הבאים :אל-אתחאד אל-אסלאמי לאג'נאד אל-שאם ,ג'יש אל-
מג'אהדין ,בריגאדות אל-פרקאן והחזית האסלאמית 87.האמנה זכתה לביקורת ממספר אושיות בעולם הג'האד,
כגון איאד קניבי 88,אכרם חג'אזי 89האני סבאעי 90וחסין בן מחמוד 91אשר טענו כי האמנה נוסחה באופן מעורפל
ורמזו כי ייתכן וגורמים מערביים היו מעורבים בניסוחה .חזית אל-נצרה פרסמה גם היא התייחסות למסמך זה
(כרוז תקשורתי מס'  )1ומתחה עליו ביקורת רבה .לדבריה ,לא העקרונות המוזכרים בו אינם ברורים,
והעקרונות הדתיים של מחברי המסמך אינם ברורים ,ומה גם שלא התקיימה שום התייעצות בעניין המסמך.
לפיכך חזית אל-נצרה מבקשת מהחותמים על המסמך לחזור בהם ולתקנו כך שיתאים לרוח הג'האד.

92

אמנת הכבוד והפלגים החתומים עליה
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http://www.hanein.info/vb/
http://www.hanein.info/vb/ ; https://www.youtube.com/watch?v=yGAWqHgEXzg
88
https://twitter.com/EYADQUNAIBI/status/468121609262202881/photo/1
89
http://www.hanein.info/vb/
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91
https://shamikh1.info/vb/
92
http://shabakataljahad.com/vb/
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 ארגון בשם "אנצאר אל-אמה אל-אסלאמיה" הפועל במחוז ריף דמשק שבדרום מערב סוריה פרסם שבועת
אמונים למנהיג ארגון  ,ISISאבו-בכר אל-בע'דאדי .בכרוז ,עליו חתום מנהיג אנצאר אל-אמה אל-אסלאמיה,
"אבו-מחמד אל-שאמי" ,פורסמו גם עמודי הפייסבוק והטוויטר של הארגון:
.https://twitter.com/AnsarAlUmmah ; https://www.facebook.com/ansarummah

93

 חזית אל-נצרה וג'יש אל-אסלאם ,יחד עם עוד עשרה פלגים אחרים הפועלים באיזור דיר אלזור ,הכריזו על
הקמת מועצת שורא משותפת ,שתאפשר שיתוף פעולה בין הארגונים .בכרוז שפורסם הובהר כי מטרותיה של
מועצת השורא הינן הפלת משטר אסד ,הרחקת אנשי ארגון  ISISמסוריה והסרת המצור מעל העיר דיר אל-
זור.

94

ירדן
 הפורטל הסלפי הג'האדי מנבר אל-תוחיד ואל-ג'האד ,המשמש ספרייה ג'האדית מקוונת ,פרסם סרטון ווידאו
מס'  21בשם "הפצת דעוה בבתי המשפט" במסגרת סדרת פרסומים בשם "הביוגרפיה של חייו של אבו מחמד
אל-מקדסי" .האחרון יסד את הפורטל הנ"ל ונחשב לבכיר הזרם הסלפי הג'האדי בירדן .היה מורו הרוחני של
אבו מצעב אל-זרקאוי ,ראש שלוחת אל-קאעדה בעיראק.

95

רצועת עזה-סיני
רוחות בעולם הג'האדי בכלל ובחצי האי סיני בפרט סערו עם ההודעה הדרמטית של צבא מצרים על חיסולו של
שאדי אל-מניעי ,מנהיג קבוצת אנצאר בית אל-מקדס ,הארגון הג'האדי הפעיל ביותר בסיני .ב 12.15.1122-דיווחו
אנשי צבא מצרים על חיסולו של אל-מניעי ,יחד עם שלושה בכירים נוספים בארגון ,כאשר הארבעה שהו יחד
במכונית במרכז סיני .על-פי הגורמים הצבאיים ,הארבעה היו בדרכם לפגוע בצינור גז כאשר נורו 96.עם זאת ,כמה
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https://twitter.com/AnsarAlUmmah/status/470899094068936704
http://www.hanein.info/vb/
95
http://www.tawhed.ws/dl2?i=17051401
96
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/05/23/Head-of-Egypt-s-militant-group-killed.html
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ימים לאחר מכן פרסם ארגון אנצאר בית אל-מקדס כרוז בו הוא מכחיש את מותו של אל-מניעי .בכרוז נכתב כי אל-
מניעי לא נהרג בהתקפה ,וכן כי הוא אינו מנהיג הארגון.

97

ב 12.15.1122-התפוצצה מכונית תופת ופגעה ברכב ביטחון בסיני .הפיגוע הוביל למותו של אדם אחד ולפציעתם של
שישה אחרים .לפי שעה לא ידוע מי עומד מאחורי הפיגוע.

98

אנצאר בית אל-מקדס
 ארגון אנצאר בית אל-מקדס הפעיל בסיני פרסם הודעה שכותרתה "כרוז הכחשת השמועה על מות מפקדים
ובכירים בארגון" .בכרוז נכתב כי כוחות הביטחון המצריים מפיצים שקרים וטוענים שהם הצליחו לגרום
לאבדות קשות עבור אנצאר בית אל-מקדס ,בשעה שהצבא עצמו הוא זה שספג כל הזמן אבדות .הצבא טען כי
הוא הצליח לחסל את אבו עבדאללה ואת שאדי אל-מניעי ,ואף טען כי הם מנהיגי הארגון; שניהם לא נהרגו,
ושניהם כלל אינם מנהיגי הארגון ומעולם לא היו מנהיגיו .ארגון אנצאר בית אל-מקדס מצהיר כי מנהיגו
ומפקדיו הבכירים במצב טוב ,והם בטוחים ומסתובבים בין אחיהם המג'אהדין.

99

תמונות של חברי ארגון אנצאר בית אל-מקדס
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http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/05/25/Egypt-s-Ansar-Bayt-al-Maqdis-denies-leader-waskilled.html
98
http://www.albawaba.com/main-headlines/egypt-sinai-peninsula-578156
99
http://alplatformmedia.com/vb/
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ארגונים אחרים
ארגון "אנצאר אל-שריעה בית אל-מקדס" ,ארגון סלפי ג'האדי ברצועת עזה ,חילק מאה עלונים בשם "הלחימה
בעלווים הינה מצווה אינדיבידואלית החלה על כל המוסלמים" מאת השיח' אבו אל-מנד'ר אל-שנקיטי ,חכם הלכה
התומך בדעא"ש.

100

בתמונה עלונים לחלוקה אודות מצוות הלחימה בעלווים

אפריקה
אזור המגרב
בלוב הולכת ומסלימה ההתנגשות בין הגורמים הרדיקליים במזרח המדינה לבין כוחות הצבא .ב 21-במאי פתח
האלוף ח'ליפה חפתר ,איש צבא שהכריז על הפיכה עוד בפברואר  101,1122במבצע " ,"Operation Dignityבערבית
מבצע כראמה ,כנגד המיליציות החמושות בעיר בנגאזי וסביבתה.

102

במבצע שכלל גם מתקפות אוויריות 103נהרגו

לפחות  11איש ונפצעו למעלה מ 104.251-התגובה מצד הארגון האסלאמיסטי "אנצאר אלשריעה" בלוב לא איחרה
לבוא :הארגון תיאר את המבצע כחלק ממסע צלב כנגד האסלאם וטען שארה"ב ובנות בריתה עומדות מאחוריו.
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http://www.cbsnews.com/news/libya-major-general-khalifa-haftar-declares-govt-suspended-in-apparent-coup-bid/
102
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103
http://edition.cnn.com/2014/05/18/world/africa/libya-violence/
104
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105
http://www.libyaherald.com/2014/05/28/ansar-al-sharia-denounces-operation-dignity-as-a-crusade-againstislam/#axzz33NBxX6Dx
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בתוך כך ,ב 10-במאי נהרגו בתוניסיה ארבעה שוטרים בהתקפה שבוצעה כנגד ביתו של שר הפנים .בניתוח של
הפיגוע ,טען אנליסט לתנועות אסלאמיות כי לא ניתן להפריד בין האירוע לבין ההתרחשויות בלוב והצביע על שת"פ
בין ארגוני הטרור הפועלים בלוב ,תוניסיה ואלג'יריה 106.יש לציין כי האירוע התרחש חרף מאמציה הרבים של
תוניסיה לאבטח את הגבול עם לוב ולמנוע זליגה של אלימות וכאוס ביטחוני אל תוך המדינה.

107

גם אלג'יריה החלה בנקיטת צעדי מנע אל מול המצב בלוב :החזרת השגריר האלג'יראי ,וסגירת הקונסוליה בבירה
טריפולי וכן סגירה של כל מעברי הגבול בין שתי המדינות 108.ואכן הנושא הלובי תפס את מרבית הדיונים בכנס
השרים ה 20-של " המדינות הבלתי-מזדהות" שנחתם ב 21-במאי באלג'יר .בין השאר התקיימו דיונים בנושא בין
שר החוץ הלובי לבין נציגי המדינות הגובלות בלוב.

109

צפון מאלי הינה זירה נוספת בה ניכרת עלייה במפלס האלימות :ב 12-במאי הרגו מורדים טוארגים מספר חיילים
בצבא מאלי בעיירה כידאל שבצפון המדינה 110.כמו כן ,בעימותים עם כוחות הצבא הצרפתי בצפון מאלי ספג ארגונו
של הטרוריסט האלג'יראי מח'תאר בלמח'תאר מכה נוספת עם מותו של בכיר בארגון ,אבו בכר אל-נצר ,אשר היה
אחראי על רכש נשק.

111

ארגון אל-קאעדה במגרב
 מוסד התקשורת הגה'אדי אל-אנדלס ,הפועל מטעם  ,AQIMפרסם במחצית השנייה של חודש מאי השנה כמה
פרסומים ובהם:
 oמאמר בשם "מסרים ממחברתו של מג'אהד ( 15( ")2עמודים) מאת מחבר המכנה עצמו "המהגר לאל".
הכותב משתף את הקוראים בחוויותיו ,ברשמיו ובסדר יומו כלוחם לצד המג'אהדין במגרב.
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http://magharebia.com/en_GB/articles/awi/features/2014/05/30/feature-01
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 oהודעת תמיכה והבעת סולידאריות עם תושבי לוב בעקבות המבצע הצבאי בו פתח גנרל חפתר במדינה.
לדברי הארגון ,מבצע זה הינו חלק מקנוניה ציונית-צלבנית וזוכה לתמיכה מצד גנרל אל-סיסי ממצרים
ומדינות המפרץ .המבצע נועד ,לדברי הארגון ,לטרפד את המאמצים להחיל את חוק השריעה בלוב ולכן
שומה על כל תושביה המוסלמים של לוב לצאת במחאה ולהגן על השריעה וכבודם ,לסכל את ההתערבות
הזרה בענייניה הפנימיים של לוב בראשות צרפת וארה"ב ולנקוט משנה זהירות מפני הקנוניה היהודית
הנוצרית לכבוש מחדש את האזור.

113

 בחשבון הטוויטר הנושא את הכותר "אפריקה היא מוסלמית" ומנוהל על-ידי ארגון  AQIMהתפרסמה הודעה
ובה הבעת תנחומים על מותו של מערוף ולד אל-היבה ,שיח' סלפי ג'האדי מאוריטני שנפטר בעת ישיבתו בבית
הכלא המאוריטני .שלטונות מאוריטניה הואשמו בכליאתו שלא בצדק באחריות למותו בטענה שכליאתו נועדה
לשרת את צרפת.
סלפים ג'האדים.

114

מלבד זאת תבע הארגון משלטונות מרוקו לשחרר מבית הכלא המרוקאי כמה אסירים

115

מערוף ולד אל-היבה

לוב
אנצאר אל-שריעה בלוב
 מוסד התקשורת "אל-ראיה" ,השייך לארגון אנצאר אל-שריעה בלוב ,פרסם ריאיון במספר חלקים עם מחמד
אל-זהאוי ,האחראי הכללי בארגון .בין השאר התייחס אל-זהאוי למבצע כראמה בראשות האלוף חפתר אותו
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https://twitter.com/AfricaMusIIma/status/472707012518637569
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תיאר כסוכן של ארה"ב 116ואף הכחיש כי הארגון עומד מאחורי החיסולים האחרונים בעיר בנגאזי 117.כמו כן,
בהודעה לעיתונות ,הזהיר אל-זהאוי את חפתר כי לוחמים מכל העולם יגיעו להילחם בו וכי סופו יהיה כשל
מעמר קד'אפי וכן התריע בפני ארה"ב לבל תתערב במצב בלוב.

118

 ארגון אנצאר אל-שריעה בלוב פרסם ב 21 -במאי גילוי דעת בעניין האירועים האחרונים אשר התרחשו בעיר
בנגאזי שבמזרח המדינה .במסגרת הכרוז ,הביע הארגון הזדהות עם דרישות העם לביטחון ויציבות אך התנה
זאת באכיפת חוקי השריעה וקרא לראשי השבטים לתמוך באכיפת השריעה האסלאמית ולהתנגד לח'ליפה
חפתר (גנרל לשעבר בצבא לוב שהודיע על הפיכה במדינה ב 21-במאי).

119

 ארגון אנצאר אל-שריעה בלוב פרסם הודעה נוספת ,שכותרתה "כרוז חשוב בנושא נפילת פגזים על העיר
בנגאזי" .בכרוז נכתב כי אנצאר אל-שריעה מגנים את ירי הרקטות שבוצע על העיר בנגאזי ,וטוענים כי הירי
בוצע על-ידי כוחות אל-צאעקה ,תחת האמתלה של מלחמה בטרור .אנצאר אל-שריעה מבהירים כי אין להם כל
קשר לירי ,שהיה חסר הבחנה וגרם נזק רב למוסלמים בעיר 120.הארגון טען כי מקור הירי הוא מחנה צבאי של
הכוחות המיוחדים הממוקם בפרברי העיר 121.בתוך כך ,פרסם הארגון צילומים של פעילים חמושים בSA--
"7על מנת להדוף כל מתקפה אווירית כנגד בנגאזי".

122

פעילי אנצאר אל-שריעה מציגים היערכות למתקפה אווירית
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ארגונים אחרים
 ארגון חדש בשם אג'נאד אל-ח'לאפה המזוהה ככל הנראה עם  ,ISISנטל אחריות על פיצוץ מבנה המפקדה
הצבאית של האזור המזרחי בעיר טברק .הארגון הכריז כי הוא מקדש מלחמה נגד כוחות המשטר הלובי תחת
הנהגתו של חפתאר ונגד כל מי שמשתף עימו פעולה.

ניגריה
חטיפתן של יותר מ 111 -נערות נוצריות בידי ארגון בוקו חראם בחודש אפריל מבית ספר נוצרי בניגריה עורר מחאה
חובקת עולם .אחת מביטויי המחאה כלפיה התבטא בכינון מפגש פסגה בין נציגי מדינות מערב אפריקה אשר כללו
את ניגריה ,בנין ,קמרון ,ניז'ר ,צ'אד ונציגים מצד בריטניה ,ארה"ב והאיחוד האירופאי סביב האיום הגובר מצד
הארגון .חברי המפגש הכריזו מלחמה נגד הארגון והסכימו לחלוק ביניהן מידע מודיעיני ,באופן שיאפשר להן
להילחם טוב יותר בארגון .גודלאק ג'ונתן ,נשיא ניגריה ,הדגיש כי הצלחת ריסוק הארגון תלויה בשיתוף פעולה מצד
כל מדינות מערב אפריקה 123.סלטאן סוכותו ,הסמכות הדתית העליונה האסלאמית בניגריה הכריז גם הוא מלחמה
על הארגון וקרא לכל המוסלמים להתאחד ולפעול נגד ארגון הטרור.

124

ארגון בוקו חראם
 מוסד התקשורת הג'האדי אל-צוארם פרסם ראיון עם אחד הלוחמים בשם אבו סמיה אל-ניג'רי בארגון "אהל
אל-סנה ואל-ג'האד הידוע כבוקו חראם בניגריה .בפתח הריאיון נכתב כי הריאיון התקיים בעקבות ההשמצות
ומסע ההכפשות שמנהלת התקשורת נגד ארגון בוקו חראם .אל-ניג'ירי גולל בקצרה את תולדות הארגון ,דרכו,
אמונתו ,יחסו לדמוקרטיה ,למייסד הארגון ולסוגיית חטיפת הנערות הנוצריות.
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http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2014/05/140517_boko_haram_african_leaders_wage_war.shtml
/مرجع-إسالمي-نيجيريا-حرب-بوكو-حرامhttp://www.france24.com/ar/20140525-
125
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עמוד שער הריאיון

סומאליה
ארגון אל-שבאב אל-מג'אהדין ,הארגון הג'האדי הפעיל בסומאליה ,מוסיף לשים את הדגש על פעולות איכותיות .ב-
 12.15.1122ביצע ארגון אל-שבאב פיגוע משולב בפרלמנט הסומאלי במוגדישו .הפיגוע כלל מכונית תופת ,מחבל
מתאבד וכן מחבל שירה בנשק קל .בפיגוע נהרגו לפחות שבעה בני אדם :שישה מהתוקפים וחייל אחד ,שניסה למנוע
בעדם להיכנס לבניין הפרלמנט .בשעה בה אירע הפיגוע שהו בתוך הבניין חברי פרלמנט רבים .כאמור ,ארגון אל-
שבאב נטל אחריות על הפיגוע זמן קצר לאחר התרחשותו.

126

אל-שבאב אל-מג'אהדין
 תנועת אל-שבאב אל-מג'האדין הפעילה בסומאליה פרסמה נטילת אחריות על שני פיגועים שבוצעו כנגד מסעדה
מערבית בבירה ג'יבוטי ב 12.15.22-ובה נהרגו שלושה אנשים ונפצעו  25אחרים .בהודעה לעיתונות ,הסביר דובר
הארגון ,כי המסעדה נבחרה כיעד למתקפה היות ומבקרים בה מפקדים בצבא צרפת אותה האשים בהרג של
מוסלמים ברפובליקת מרכז אפריקה ובאימון של כוחות צבא מג'יבוטי בסומאליה.
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http://www.theguardian.com/world/2014/may/24/somalia-militants-mogadishu-parliament-attack
; http://www.somalimemo.net/index.php/kiswahili/9182-al-shabab-wadai-kuhusika-na-shambulio-iliyofanyika-nchi-ya-djibuti
http://allafrica.com/stories/201405291275.html
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הקווקז
 השיח' עבד אל-כרים אל-קרמי ,סגנו של אמיר ארגון "צבא המהגרים ואל-אנצאר" ,קרא למוסלמים באי קרים
לצאת בג'האד נגד רוסיה לרגל ציון  01שנה לגירוש בני המיעוט המוסלמי הטטארי מהאי קרים בידי רוסיה.
לדבריו ,קיים חשש לשלומם של המוסלמים באי קרים מידי הרוסים על סמך ניסיון העבר ולכן שיש לצאת
בג'האד נגד הרוסים כדי לסכל תכנית כזאת .הוא הדגיש שרוסיה איננה מבינה אף שפה מלבד שפת הכוח
והבהיר כי אין לסמוך השלטון החדש באי קרים ,אין לסייע לו או אפילו להיכנס אתו למו"מ .ארה"ב וכל מי
שמסייע לרוסיה ,לדבריו ,נחשב לאויב .ארגון "צבא המהגרים ואל-אנצאר מורכב מלוחמים צ'צ'ניים וטטארים.
הוא נוטל חלק בלחימה נגד משטר הסורי על אדמת סוריה.

128

קטע מקלטת הוידאו בו נראה עבד אל-כרים אל-קרמי

תת היבשת ההודית
 מוסד התקשורת הג'האדי אל-עצאבה ,הפועל מטעם ארגון "אנצאר אל-תוחיד פי אל-הנד" (תומכי ייחוד האל
בהודו) ,ארגון סלפי ג'האדי הודי שלו קשרים עם ארגון אל-קאעדה ,פרסם סרטון ווידאו ובו קריאה ל"מנהיגי
הג'האד בעולם" ,בייחוד במזה"ת ובדרום אסיה לתקוף את הודו ויעדים הודיים ברחבי העולם.

129

הסרטון

התפרסם יום אחד לאחר ניצחונה של המפלגה ההינדית בהראטה ג'נאטיה ( )BJPבראשותו של של נרנדרה
מודי ,שנודע כבעל קו תקיף כלפי האוכלוסייה המוסלמית בהודו ,בבחירות שנערכו לפרלמנט בהודו .ייתכן
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https://twitter.com/RevOfIslam
https://shamikh1.info/vb/
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שהקלטת שוחררה בעקבות התחזקות כוחה של המפלגה ההינדית הלאומנית אשר הכרזה כי תאבק
בפונדמנטליזם האסלאמי הגואה.

קטע מסרטון הווידיאו

 מוסד התקשורת  ,MIT Pressהפועל מטעם המג'אהדין במזרח אינדונזיה (תימור) ,פרסם הודעה מאת השיח'
אבו ורדה אל-שרקי ,מפקד בכיר בארגון .אל-שרקי בירך בהודעה את מאמציהם של המוסלמים להפיץ את דת
אללה באיי אינדונזיה השונים בעיקר בעיר מסאמבה הנמצאת בדרום האי סולאווסי.

130

בתמונה השיח' אבו ורדה אל-שרקי

הפיליפינים
 קבוצת פעילים בפיליפינים הכריזה על תמיכתה בארגון  .ISISבסרטון ,בו מופיעים מספר פעילים רעולי פנים על
רקע דגל הארגון ,הצהיר הדובר כי הוא ואנשיו נשבעים אמונים למנהיג  ,ISISאבו-בכר אלבע'דאדי ,והביע

130

https://shamikh1.info/vb/
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תקווה כי "המדינה האסלאמית" תלך ותתרחב וקרא למאמינים ברחבי האומה המוסלמית להצטרף לארגון.
הסרטון הסתיים באיום שהופנה לכופרים ולנוטשי האסלאם כי המג'אהדין עוד "יבואו לשחוט אותם".

131

פעילים בפיליפינים מביעים תמיכה בISIS-

המערב
 השיח' אנג'ם חודרי ,מטיף אסלאמיסטי רדיקלי באנגליה ,פרסם בחשבון הטוויטר שלו תמונות מהפגנה ,שערכו
פעיליו בעיר סאות'הול שבאנגליה בגנות ההשתתפות בבחירות הדמוקרטיות .המפגינים נופפו שלטים וכרזות
בגנות הדמוקרטיה והבחירות בטענה שמקור החקיקה היחיד שייך לאל .בנוסף ,קרא חודרי לקיים הפגנות בגין
מעצרו של השיח' עומר בכרי מחמד בידי כוחות הביטחון הלבנוניים ,כמו מול שגרירות לבנון בלונדון.

132

בכרי ,מטיף אסלאמי קיצוני ,הקים בשנת  2111את ארגון המהאג'רון בבריטניה לאחר שפרש מעל ארגון חזב
אל-תחריר .בשנת  1115גורש מבריטניה בשל הסתה ומצא מקלט בלבנון .במאי  1122נעצר על-ידי כוחות
הביטחון הלבנוניים בשל חשש שינסה לברוח לאחר שנגזר עליו עונש מאסר עולם באשמת סיוע לארגון אל-
קאעדה.

http://www.hanein.info/vb/ ; https://www.youtube.com/watch?v=Cx85CFxbZ7Y
https://twitter.com/anjemchoudary
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תמונה שהעלה אנג'ם חודרי לחשבון הטוויטר שלו ,מההפגנה של פעיליו נגד השתתפות בבחירות באנגליה

שונות
 הנהלת הפורום הג'האדי שמוח' אל-אסלאם בירכה כמה מחברי הפורום על זכייתם במספר התכתובות הגבוה
ביותר שכתבו בפורום 133.מדובר בניסיון מצד הנהלת הפורום להגביר את פעילות החברים בפורום ולעורר שיח
ער.
 הנהלת הפורום הג'האדי שמוח' אל-אסלאם הכריזה כי מאפשרת לחברים הרשומים להפנות שאלות למג'אהדין
הנלחמים בסוריה בכל הקשור לשסע המעמיק בין ארגון אל-קאעדה וחזית אל-נצרה ל.ISIS -
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באנר ההודעה

" סדנת שמוח' אל-אסלאם" ,קבוצת תקשורת ג'האדית בפורומים הג'האדים וברשתות החברתיות ,הכריזה על
השקת קמפיין הסברה מקוון למען שחרורה של פעילה סלפית ג'האדית בשם אם לקמאן ,הנמצאת בבית כלא
133

https://shamikh1.info/vb/
https://shamikh1.info/vb/
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בגרמניה  .הקמפיין לווה בפרסום באנרים עם מסרים לשחרורה ויצירת האשטאגים בנושא ברשתות החברתיות
כמו .Um_Luqman_gefangene_in_Deutschland#
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באנר שהושק במסגרת הקמפיין לשחרורה של אם לקמאן מכלאה בגרמניה

 מנהל הפורום  Al-Platform Mediaפרסם הודעה לכל באי הפורום בה הוא מברך על חידוש פעילותו של
הפורום ברשת ,לאחר שהיה לא פעיל במשך כמה ימים .מנהל הפורום טוען כי אויבי האל ,ובפרט אויבי המדינה
האסלאמית בעיראק ואל-שאם ,מנסים שוב ושוב לפרוץ לפורום ולהפיל אותו .לפיכך המנהל ממליץ לכל חברי
הפורום לשנות את סיסמתם לפחות פעם בשבוע ,ולגלוש לפורום רק באמצעות תוכנות בטוחות כמו .TOR
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 מוסד התקשורת "דעוה אל-מקאומה אל-אסלאמיה אל-עאלמיה" הודיע כי שינה את שמו ל"מוסד התקשורת
אל-מנהאג'" .בנוסף הארגון הודיע כי הוא מגייס פעילים חדשים לשורותיו.
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לוגו מוסד התקשורת אל-מנהאג'

135

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