55דצמבר, 5102

צוות ניטור אתרי ג'האד

על המוקד
האיחוד בין ארגון אל-מראבטון וארגון אל-קאעדה במגרב
האסלאמי :התחזקות או ביטוי מצוקה? 


ב 4-בדצמבר 5102הכריזמנהיג ארגון אל-קאעדה במגרב האסלאמי,עבדאל-מלכדרוכדאלאבומצעב
עבד אל-ודוד ( ,)Abd al-Malik Droukdel Abu Mus‘ab ‘Abd al-Wududעל הצטרפות ארגון אל-

מראבטון בראשותו של השיח' מח'תאר בלמח'תאר ( )Mukhtar BelMukhtarלארגונו :"אנו מבשרים
לאומת האסלאם על הצטרפותם של אריות האסלאם וגיבורי המאבק בגדוד אל-מראבטון לארגון אל-
קאעדהבמגרב האסלאמי".דוברארגון אל-מראבטון ,אבודג'אנהאל-קצמי(,)Abu Dujana al-Qasmi
אישר את ההכרזה והסביר כי ההצטרפות נועדה לשמור על אחדות השורות ולמנוע פרוד בקרב

המג'אהדין :"הצטרפותנו לאחינו ולאהובינו בארגון אל-קאעדה במגרב האסלאמי נועדה [לשמור] על
עמידה בשורה אחת נגד האויב הצלבני הכובש" ,והזהיר כי מלחמת אחים בין פעילי הג'האד תהיה
בעוכריהםותשרתאתהאויבהצלבני1. 
האיחוד מבשר ,למעשה ,על סיומו של פיצול ושסע
עמוקים שנמשכו כמה שנים בין שני הארגונים .יחד עם
זאת ,נשאלת השאלה אם האיחוד מצביע על התחזקותו
של ארגון אל-קאעדה במגרב או על מצוקה בקרב
שורותיו?

באנר הכרזתו של דרוכדאל על איחוד אל-מראבטון עם ארגון
אל-קאעדה במגרב הסאלאמי

ארגון אל-מראבטון נוסדבאמצעשנת 5102בעקבותמיזוגביןשתיקבוצותג'האדבצפוןאפריקה:ארגון
"הרעולים"(אל-מלת'מון/)Al-Mulathimunאו"החתומים בדם"ו"תנועת הג'האד וייחוד האל במערב
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אפריקה" ( .")Movement for Oneness and Jihad in West Africa - MOJWAהשתיים התפצלו
מארגוןהאם,ארגוןאל-קאעדהבמגרבהאסלאמי,עלרקעיריבויותאישיותעםדרוכדאל,טעמייוקרה
ושאיפותלהנהיגארגוןג'האדעצמאיעםקשריםלארגוןאל-קאעדהבאפגניסטן2. 
ניתןלזהותכמהשיקוליםאפשרייםבבסיסהחלטתהאיחוד ביןאל-מראבטוןלארגוןאל-קאעדהבמגרב
האסלאמי .ראשית ,מאמץ לבלום את השפעת ארגון
המדינה האסלאמית באזור אשר הפכה לאיום של
ממש על האינטרסים של ארגון אל-קאעדה .עדות
בולטתלהתחזקותזוניכרהבשבועתהאמוניםשנשבע
עדנאןאבוולידאל-צחראוי( Adnan Abu Walid al
 ,)Sahrawiמנהיג בכיר בקבוצת אל-מראבטון (Al-
 ,)Murabitunבמאי השנה לאבו בכר אל-בע'דאדי
ובקריאתו לפעילי ג'האד נוספים לנהוג כמוהו.

תמונה שפרסם ארגון אל-מראבטון ברשתות
החברתיות בחודש דצמבר השנה ובה שניים מחבריו
אשר ביצעו את פיגוע הטרור במלון רדיסון

בלמח'תארגינהאתשבועתהאמונים והדגישכיהיאמייצגתרקאתאל-צחראויואת "התנועה לייחוד
האל והג'האד במערב אפריקה" ולא את קבוצת אל-מראבטון 3.מכאן ניתן להצביע על חשש גובר מפני
הצטרפותשלפעיליג'האדלמדינההאסלאמיתעלחשבוןארגוןאל-קאעדה,ולכןנועדהאיחודלמנועסחף
בכיווןזה.שנית,ייתכןכיבלמח'תארהסכיםלאיחודלאחרשקיבלהבטחהמפורשתמדרוכדאל לאייש
תפקידבכירבארגוןהאם,אוליאףכיורשפוטנציאלילדרוכדאל,ובכךליישראתההדוריםלאחרשנות
איבה.שלישית ,רצוןלהגדילאתכוחמשיכתושלהארגוןעבורפעיליג'האדנוספיםבאזורולאפשרבכך
הוצאהנרחבתיותרשלפיגועיטרור.רביעית,אפשרותעיבוימערךהבריתותעם השבטיםבאזורהסאהל
ויצירתעומקאסטרטגישיאפשרחופשתנועה,הברחותכלינשקואזורימחסה. 
עלכלפנים,האיחודביןהשנייםאיננומבשרטובעבורמדינותהאזור,בייחודעבורמאלי,אשרסובלת
בלאוהכימביטחוןמתדרדר.ב 55-בנובמבר 5102נטלו ארגוןאל-קאעדהבמגרב האסלאמי וארגוןאל-
מראבטוןאחריותעלפיגועטרורקשהשביצעופעיליהםנגדזריםבמלוןרדיסון()Radisson hotelבעיר
הבירהשלמאלי,באמאכו(.)Bamakoדרוכדאלצייןכיפיגועזההיווהציוןדרךחשובשבישרעלתחילת
שיתוף-הפעולהביןשניהארגונים.הואאףאייםבפיגועיטרורנגדבניהעםהצרפתיוהבטיחכיהםישלמו
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בחודש אוקטובר  2102פרש מארגון אל-קאעדה במגרב האסלאמי והכריז על הקמת ארגון הגה'אד "הרעולים" .זאת ,לאחר בחירתו של
דרוכדאל למנות את יחיא אבו אל-המאם לראש אמירות הסהרה במקומו של בלמח'תאר .ארגון "הג'האד וייחוד האל במערב אפריקה"
נוסד בחודש אוקטובר  2100בעקבות סירוב פעיליו להקים שלוחה מיוחדת שתהא מורכבת מלוחמים ערביים.
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מחיריקרעלאדמתצרפתומחוצהלהבשלפשעיממשלתצרפתנגדהמוסלמים.כמוכן,הבטיחלשחרר
אתחבריהארגוןהאסוריםבבתיהכלא 4.
הצטרפותםשלפעיליג'האדנוספיםלשורותארגוןאל-קאעדהבמגרבהאסלאמי,עיבוימערךהבריתות
עםהשבטיםבמרחבהסהרהוהסאהלבעקבותהאיחוד,והיריבותעםארגוןהמדינההאסלאמיתעשויים,
קרובלוודאי,לדרבןאתארגוןאל-קאעדהלהוציאפיגועיטרורנוספיםבמאמץלמנףעצמוכארגוןהטרור
המובילבאזור. 
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