דו״ח ג׳האדי
דצמבר 2019
1

עיקריים
האמירות האסלאמית של אפגניסטן מבהיר כי אין בכוונתו להכריז על הפסקת אש עם הכוחות האמריקאיים והכחיש את
הדיווחים בכלי התקשורת על קיומה .כך היא הבטיחה כי היא תעשה את כל הצעדים הדרושים כדי להבטיח את האינטרסים
של אפגניסטן הן במישור הצבאי והן במישור הפוליטי

השיח' איימן אל-ט'ואהירי ( ,)Ayman al-Zawahiriמנהיג ארגון אל-קאעדה ,מתייחס באריכות לסוגיות תיאולוגיות
והלכתיות סביב סוגיית הכפירה באסלאם ,ההתכחשות לאמונה באל והסטייה מדרך האסלאם .לדבריו ,תופעה זו מתקיימת
מאז לאורך כל ההיסטוריה המוסלמית ובעידן המודרני ניתן למצוא לה פנים שונים דוגמת הסתמכות על חקיקה אנושית ולא
שמיימית.

השיח' אבו עבידה יוסף אל-ענאבי ( ,)Abu Obeida Yusuf al-Inabiראש מועצת הנכבדים בארגון אל-קאעדה במע'רב
האסלאמי ,קורא לבני העם האלג'ירי להמשיך במחאה עממית מזוינת נגד המשטר האלג'ירי כדי הפלתו על רקע הבחירות
הקרבות לנשיאות אלג'יריה .לדבריו ,הבחירות נועדו "להרדים" את משתתפי המחאה ולבצר את השלטון .לדבריו ,מדובר
בצומת דרכים היסטורית שיש לנצלה כדי לשנות את עתידה של אלג'יריה לעתיד טוב יותר .כך המליץ למפגינים להקים כמה
ועדות פיקוח כדי לסייע בהצלחת המהפכה נגד המשטר.

ארגון תנועת אל-שבאב אל-מג'אהדין ,שלוחת אל-קאעדה בסומליה ,נוטל אחריות על פיגוע נגד אוטובוס נוסעים במזרח קניה
שלטענתו הסיע סוכני מודיעין ופקידי ממשלה .לדבריו ,הפיגוע נועד להעביר מסר לממשלת קניה כי תושביה הנוצרים לא יהיו
בטוחים כל עוד הם ימשיכו לכבוש את אדמות המוסלמים ולדכא את המוסלמים.

ארגון חראס אל-דין ,שלוחת ארגון אל-קאעדה ,מספיד את זכרו של השיח' בלאל ח'ורסיאת המכונה אבו ח'דיג'ה אל-מהאג'ר
אל-ארדני ( ,)Bilal Kharissat aka Abu Hadijah al-Muhajir al-Urduniחבר בכיר בארגון וכותב בולט במוסד התקשורת
אל-ביאן המזוהה עמו.

ארגון המדינה האסלאמית מכריז על פתיחת קמפיין בשם "פשיטת הנקמה של שני השיח'ים" לציון פתיחת גל מתקפות בנקמה
על חיסולם של השיח' אבו בכר אל-בע'דאדי ,מנהיג הארגון והשיח' אבו אל-חסן אל-מהאג’ר  ,דובר הארגון.

אבו מחמד אל-ג'ולאני ,מנהיג היאת תחריר אל-שאם ,מדגיש כי כוחות המהפכה נחושים להמשיך במאבק ולשחרר את סוריה
מידי הכיבוש הרוסי והאיראני .כך הוא ציין לטובה את הפגיעה ביעדים מרוחקים של האויב כמו שדות תעופה.
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פרסומים חדשים
אידיאולוגיה
פרסומי ארגון אל-קאעדה


מוסד אל-סחאב ( ,)al-Sahabהשייך להנהגת ארגון אל-קאעדה ,פרסם סרטון ווידאו בשם ביחד לאל – חלק
ראשון" מאת השיח' איימן אל-ט'ואהירי ( ,)Ayman al-Zawahiriמנהיג הארגון .בסרטון ערך אל-ט'ואהירי
דיון תיאולוגי נרחב אודות אמונתם של כופרים המתכחשים לאמונה באל או סוטים ממנה .לדבריו ,תופעה זו
נמצאה לאורך ההיסטוריה המוסלמית וניכרת כיום בצורות שונות כמו בפנייה לחקיקות מעשי אדם ולא לצווי
האל1.

השיח' איימן אל-ט'ואהירי



מוסדות התקשורת בית אל-מקדס ( )Bayt al-Maqdisואל-תחאיא ( ,)al-Tahayaהמסייעים בהסברה לארגון
אל-קאעדה ,פרסמו ספר המאגד בתוכו את כלל פרסומיו של השיח' אבראהים אל-רביש (Ibrahim al-
 ,)Rubayshדובר ואסטרטג בכיר לשעבר בארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב ,שחוסל בירי מל"ט אמריקאי
בתימן באפריל

2.2015

עמוד שער הספר הכולל את כלל פרסומיו של השיח אבראהים אל-רביש

27.12.19. Rocket.Chat.
December 2019, Telegram.
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סוכנות הידיעות ת'באת ( )Thubathהמסייעת בהסברה לארגון אל-קאעדה פרסמה דו"ח בשם "הקציר השנתי:
קציר פעולות המג'אהדין בארצות האסלאם לשנת  "2019ובו פירוט אודות סך הפעולות ההתקפיות שביצעו
פעילי הג'האד מבלי לציין את שיוכם הארגוני בזירות הבאות :סוריה ,עיראק ,תימן ,פקיסטן ,הודו ,אלג'יריה,
טוניסיה ,ניז'ר ,סומליה ,קניה ,מאלי ,בורקינה פאסו ,אפגניסטן ,איראן ואף בשטחי עזה והגדה

המערבית3.

עמוד שער הדו"ח אודות היקף הפעילות של פעילי הג'האד המזוהים עם ארגון אל-קאעדה לשנת 2019



אחד ממנהלי פורום אל-פדאא ( )al-Fidaaהמזוהה עם ארגון אל-קאעדה קרא לחברי הפורום לחדש את פעילות
ההסברה שלהם בפורום לטובת הארגון ומלחמת הג'האד .גולשים אחרים הסכימו עם דבריו אולם נראה כי רק
אחוז קטן מחברי הפורום הגיב בחיוב

לקריאה4.

יש לציין ,כי למרות היקף פעילות ההסברה הנמוך בפורום אל-פדאא משקיעים ארגון אל-קאעדה ותומכיו בעיבוי
ההסברה על גבי פלטפורמות אחרות דוגמת טלגרם ו .Rocket Chat

פרסומי המדינה האסלאמית


סוכנות אעמאק והשבועון אל-נבא (גיליון  )214השייכים לארגון ומוסדות תקשורת לא רשמיים המסייעים בהסברה
לארגון הכריזו ב 22 -בדצמבר על פתיחת מסע "פשיטת הנקמה של שני השיח'ים" ,על מות של שני השיח'ים אבו
בכר אל-בע'דאדי ,מנהיג הארגון והשיח' אבו אל-חסן אל-מהאג’ר ,דובר הארגון שחוסלו בסוריה בידי כוחות
אמריקאים באוקטובר  .2019כך נטל הארגון אחריות על מספר מתקפות שערך בעיקר בסוריה ובעיראק אך גם
במחוזות אחרים בשם הקמפיין

הנ"ל5.

30.12.19. Telegram.
15.12.19. https://al-fidaaforum.info/vb/node/1146827
 5ליתר פירוט ראו :אל-נבא ,גיליון  ,214עמ' .11-6
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באנר שפורסם ברשתות החברתיות בנושא "פשיטת הנקמה של שני השיח'ים" מצד מוסד התקשורת אל-תקוא המסייע בהסברה
לארגון המדינה האסלאמית



מפרסומי מוסד התקשורת אל-תקוא ( ,)al-Taqwaהמסייע בהסברה לטובת ארגון המדינה

האסלאמית6:

 oמאמר בשם "וכי גדודינו הם אשר יגברו" הלקוח מפסוק קוראני (סורה  :37פסוק  )173מאת כותב בשם אבו
ג'נדל אל-מנאצר ( .)Abu Jandal al-Munasirבמאמר קרא הכותב למוסלמים ברחבי העולם להצטרף אל
שורות ארגון המדינה האסלאמית .זאת מכיוון שהארגון נלחם למען האמת ,נאבק בצלבנים ,במוסלמים
כופרים ,בשיעים ,בעלווים ובכל העדות הכופרות ברחבי העולם .לדבריו ,האל מייעד ניצחון מובטח עבור חברי
הארגון הקנאים באמונתם לדבר האל ,ומכאן שמוטב להצטרף אליו ולהיות חלק מהניצחון המובטח.
בהמשך דבריו ,תיאר הכותב את המערכה שמנהלות ארה"ב והכופרים נגד חברי הארגון כמלחמה אבודה מראש
שכבר עתה נוחלת תבוסה מחפירה ,והדגיש כי הג'האד נגד הכופרים יימשך עד יום הדין .כמו כן ,הוא ביקש
מחברי הארגון להתאזר בסבלנות ולהמשיך בנחישות בג'האד נגד האויב שכן הניצחון האלוהי קרוב מתמיד.
הוא אף הדגיש כי חברי הארגון לא שכחו את המוסלמים היושבים בבתי הכלא מצפון אפריקה ועד מרכז אסיה
והודו והבטיח כי נעשים מאמצים לשחררם.
לקראת סיום המאמר קרא הכותב למוסלמים ברחבי העולם לסייע לחברי הארגון בכל דרך אפשרית וכי אם
אין ביכולתם להגר לזירות הג'האד הרי שעליהם למצוא דרכים אחרות להפחיד ולפגוע באויב .לסיום ,הזהיר
הכותב את כל אותם מרגלים הפועלים בשירות מדינות האויב נגד הארגון ותבע מהם לחזור מדרכם ולחזור אל
דרך הישר ,שכן ביכולת הארגון לחשוף אותם ,ללכוד אותם ולמצה איתם את הדין.
 oמאמר בשם "מסר למי שאיננו מקיים את הג'האד" מאת כותב בשם אבו עבדאללה אל-אפריקי ( Abu
 .)Abdullah al-Ifriqiבמאמר הטיח הכותב דברי תוכחה במוסלמים על אשר אינם מביעים נכונות להגר לזירות

Dec 2019, Telegarm.
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הג'האד להילחם למען האל ולהגן על חיי התושבים המוסלמים המקומיים מפני הדיכוי והרדיפות של
המשטרים המקומיים .כך גם מתח ביקורת על אותם חכמי הלכה מוסלמים על התעלמותם במודע מחובת מילוי
מצוות הג'האד וחמור מכך על הוצאתם פסקי הלכה הקובעים שיש להילחם במדינה האסלאמית ובח'ליפות
שהקימו .בסיום המאמר קרא למוסלמים להיקרא לדגל ולהצטרף לג'האד נגד האויב.
 oשני לקטי מאמרים ישנים מהשבועון אל-נבא ( ,)al-Nabaשופרו הרשמי של ארגון המדינה האסלאמית .הלקט
הראשון ריכז מאמרים בנושא המתודולוגיה הנבואית והדרך האמונה הנכונה על פי הנביא מוחמד וסקירת
הפרשנות המסולפת והדרך השגויה בה בחרו מוסלמים שתעו בדרכם; הלקט השני התייחס למסורות מוסלמיות
אודות סימנים ואירועים הקשורים לאחרית הימים.

עמודי השער של לקטי המאמרים הישנים מאל-נבא

 oלקט המרכז את שבועות האמונים שהביעו תומכי ארגון המדינה האסלאמית על שלוחותיו השונות למנהיג
החדש של הארגון ,השיח' אבו אבראהים אל-האשמי אל-קורשי (.)Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi

באנר המרכז כמה משבועות האמונים של תומכי ארגון המדינה האסלאמית למנהיג החדש של הארגון.

 oסדרת באנרים ובהם מסרים הקשורים לחשיבות מילוי מצוות הג'האד נגד הכופרים .כך לדוגמא ,פורסמו
באנרים בנושא חשיבות ההגירה אל זירות הג'האד השונות ,החנייה באזורי ספר הקרובים לאזורי הכופרים
לקראת יציאה למלחמה נגדם ועוד.
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באנר בנושא חשיבות ההגירה אל זירות הג'האד



ב 13 -בדצמבר  2019פרסם ע'ריב אל-דיאר ( )Gharib al-Diyyarאחד ממנהלי הפורום הג'האדי שמוח' אל-אסלאם
( ,)Shumukh al-Islamהמזוהה כתומך ארגון המדינה האסלאמית ,תכתובת בשם "בנוגע למוסד אאפאק ()Afaaq
ומנהלם החדש" .בתכתובת התייחס מנהל הפורום למחלוקת פנימית שהתגלעה בתוך מוסד התקשורת אפאאק
המזוהה עם ארגון המדינה האסלאמית ומפיץ מידע טכני בנושאי אבטחת סייבר ,כלי עזר לניהול הסברה מקוונת
ועוד .בהתאם לתכתובת ,המחלוקת בתוך מוסד אפפאק כללה חילופי האשמות בין אחראי מחלקת סרטי הווידאו
למנהל החדש של מוסד אפאאק על רקע היעלמותו של מייסד מוסד התקשורת אפאאק המכונה "הטכנאי של
המג'אהדין" (תקני אל-מג'אהדין  .)Tiqni al-Mujahideen /מנהל מחלקת הסרטים באפפאק האשים את המנהל
החדש בהפיכה למשתף פעולה של אמצעי הביון המצרי ובהקמת אתר חדש נגוע בווירוסים המשרת את האויב,
והזהיר שלא להיכנס לאתר.
מנהל פורום שמוח' אל-אסלאם הבהיר כי מדובר ,למעשה ,בהכפשה נגד המנהל החדש של אפאאק והבהיר כי
הפורום איננו תומך בדבריו של מנהל מחלקת סרטוני הווידאו .בנוסף ,הוא הזהיר את חברי הפורום שלא להיכנס
לאתר הישן של מוסד התקשורת



אפאאק7.

בפורום הג'האדי שמוח' אל-אסלאם ( ,)Shumukh al-Islamהמזוהה כתומך ארגון המדינה האסלאמית ,דנו כמה
מגולשי הפורום באילו פלטפורמות מוטב להשתמש כחלופה זמנית ליישום טלגרם ככלי תקשורת והפצת חומרי
הסברה על רקע הסרת אלפי חשבונות תומכי דאע"ש מטלגרם .כך לדוגמא ,הציעו כמה מגולשי הפורום להשתמש
ביישום Tam

8.Tam
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قسم-المنتديات-العامة/منتدى-األخبار-وقضايا-األمة-3561936/مهم-بخصوص-مؤسسة-آفاق-ومديرهم13.12.19. https://alshumukh.net/forum/-
الجديد
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January 2020. https://alshumukh.net/forum/%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9/3562889-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85
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תכתובת מהפורום הג'האדי שמוח' אל-אסלאם ובה דיון למציאת חלופות זמניות ליישום טלגרם ככלי תקשורת והפצת חומרי הסברה
של הארגון המדינה האסלאמית

פרסומים אחרים


מוסד התקשורת אל-ופאא ( )al-Wafaaפרסם מאמר בשם "צעקת אזהרה :מסר למוסלמים באופן כללי ולמוסלמים
באידליב במיוחד" מאת כותב בשם עבדאללה אל-נד'יר אל-עריאן ( .)Abdallah al-Nadhir al-Iryanבמאמר מחה
הכותב על הרגרסיה שחלה בפעילותם של המג'אהדין בחבל אידליב בצפון סוריה ועל הפיכתה לזירה הנתונה כיום
לכלי משחק ביחסים ובמאבקים בין מדינות כמו טורקיה ,רוסיה ,איראן וארה"ב .לדבריו ,אם בעבר פעילי הג'האד
עסקו בכיבושי שטחים והשיגו ניצחונות למען האל ,הרי שכיום הם נאלצים למלא אחר גחמותיהן של טורקיה
ורוסיה .לראיית הכותב ,מי שאחראי ואשם בהתדרדרות למצב זה הם תושביה של אידליב .זאת בשל התלות שיצרו
בקשריהם עם שליטי המדינות השכנות .לטענתו ,בכדי לצאת ממציאות עגומה זאת חובה לנתק קשרים אילו
ולהתמקד בעבודת האל ובלחימה למענו.
מוסד התקשורת אל-ופאא סייע עד לאחרונה בהסברה לטובת ארגון המדינה האסלאמית ,אולם בשל גורמים
שטרם התבררו ניתק אל-ופאא את קשריו עם הארגון ואף החל לפרסם פרסומים

בגנותו9.

מובילי דעה בשיח הג'האדי

Dec 2020, Telegram.
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בתמונה אידיאולוגים בולטים המזוהים עם ארגון אל-קאעדה ומעליהם הכתובית "לכו בעקבות הדרכתם" .הכרזה פורסמה ברשתות
בחברתיות על ידי קבוצת התקשורת ח'יר אל-אמה ,המסייעת בהסברה לארגון אל-קאעדה

חלק זה עוסק בגילויי דעת של כמה חכמי הלכה ,מפקדי צבא ופובליציסטיים המזוהים עם ארגוני טרור סלפים
ג'האדיים המבקשים לעצב את השיח הג'האדי ולהשפיע על המחשבה והנעשה בשטח .גילויי הדעת ופרסומיהם
זוכים לאחוזי צפייה גבוהים בקרב פעילי הג'האד הגלובאלי ,ומכאן חשיבותם.


מפרסומי השיח' האני סבאעי ,חכם סלפי ג'האדי בכיר המזוהה עם ארגון

אל-קאעדה10:

 oדרשות יום שישי בנושא הבחירות בבריטניה; הבחירות באלג'יריה; ההפגנות בעיראק; המעורבות של טורקיה
בסוריה ובלוב; האשמת סין ברדיפת המיעוט המוסלמי בסין; האשמת המשטר הסעודי בסטייה מדרך
האסלאם והעדפת התרבות המערבית על פניה.


מפרסומיו של שיח' עבד אל-רזאק אל-מהדי ,המקורב לארגון היאת תחריר

אל-שאם11:

 oסרטונים המתעדים ביקורים שערך אל-מהדי בקווי החזית במחוז אידליב בכדי לחזק את מורל הלוחמים.
באחד הסרטונים ,לדוגמא ,ישב אל-מהדי לצד לוחמים אחוזים בנשק והדגיש את חשיבות מילוי מצוות הג'האד
הן מבחינה דתית – לחימה למען האל ,והן מבחינה חברתית – הגנה על תושבי אידליב מפני תוקפנותם של
כוחות בשאר אל-אסד ובעלי בריתו.

תמונה מהסרטון בה נועד אל-מהדי עם לוחמים בקווי החזית באידליב

 oפנייה ל"ממשלת ההצלה הסורית" (איגוד של כמה פלגי ג'האד ובהם היאת תחריר אל-שאם האמון על ניהול
חבל אידליב) להיזהר מפני חדירת מטבע סורי חדש שהטביע משטרו של בשאר אל-אסד .לדברי אל-מהדי,
המטבע הסורי נמצא במגמת ירידת ערך משמעותית והכלכלה הסורית מקרטעת ,ובכדי להקל על המשבר
הכלכלי הטביע אסד מטבע סורי שבעזרתו הוא מבקש לגרוף לקופת המדינה דולרים .נוכח זאת ,הזהיר אל-
מהדי שלא לתת דריסת רגל למטבע זה בחבל אידליב .כך הוא הבהיר כי המלחמה נגד המשטר הסורי אמורה
להתבצע לא רק במישור הצבאי ,הרעיוני והמדיני אלא גם הכלכלי .בסיום דבריו ,ביקש ממשלת ההצלה הסורית
לקבל החלטה במהירות האפשרית כיצד לנהוג מול הפצת מטבע זה.

Dec, 2019. Telegram.
Dec, 2019. Telegram; https://www.youtube.com/channel/UClygxwQ2e5RtNovpVKIZMdg.
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 oהתייחסות למבצע הצבאי של טורקיה בצפון סוריה .לדברי אל-מהדי ,המבצע שנועד לטהר את צפון סוריה
מנוכחותם של הכורדים לא הועיל לא לעם הסורי ולא לטורקיה עצמה .נוכח זאת קרא לכל המורדים הנמצאים
באזורי הפעילות של צבא טורקיה בצפון סוריה להצטרף אל הלוחמים בחזיתות אידליב וחמאה ולסייע להם
להגן עליהן מפני כוחות המשטר הסורי ובעלי בריתו ,רוסיה ואיראן.
 oדרשות יום שישי בנושא הסכנה הגוברת מצד כוחות אסד ובעלי בריתו לחבל אידליב .אל-מהדי קרא לצעירי
אידליב וסביבותיה להתגייס לדגל ולסייע בכל דרך לפעילי הג'האד נגד כוחות האויב שכן השעה דוחקת וסכנת
חיים נשקפת לתושבים.

 מפרסומיו של שיח' עבדאללה אל-מחסיני ( ,)Abdullah al-Muhaysiniחכם הלכה סלפי ג'האדי בכיר באזור אדליב
המקורב לחוגי היאת תחריר אל-שאם:
 oתכתובת אודות חשיבות הפעילות ההתקפית היזומה של המג'אהדין באידליב נגד כוחות האויב .לדברי אל-
מחסייני ,מגמה זו מבורכת וטומנת בחובה כמה יתרונות כמו :ריתוק האויב למשימות הגנה ולהסיטו מתכנון
פעילות התקפית; הביזה הנופלת שלל בידי המג'אהדין; האבדות הקשות בנפש בקרב שורות האויב גורמות לו
לדה-דמורליזציה; העברת מסר לאויב כי פעולותיו נגד המוסלמים באידליב לא יעברו בשתיקה; שמירה על רוח
הלחימה בקרב הלוחמים; שמירה על אידליב המשוחררת; זיכוי הלוחמים בכבוד ובאפשרות ליפול כשהידים
למען האל; צבירת ניסיון חדש בדרכי הלחימה נגד האויב וחשיפת נקודות חולשה אצלו.
 oפנייה למוסלמים ברחבי העולם לסייע למוסלמים בסוריה בין אם דרך הגירה לזירת סוריה כדי להשתתף
במלחמת הג'האד נגד כוחות האויב או בדרכים אחרות כמו מימון.
 oקריאה למג'אהדין באידליב ללמוד מאסטרטגיית ההרתעה של החות'ים בתימן ולדבוק בנחישות בפעילות
התקפית יזומה נגד הכוחות העלווים והרוסים על אדמת סוריה .אל-מוחסייני ציין כי זה חמש שנים שהחות'ים
מנהלים מלחמה נגד מספר כוחות אויב והוכיחו כי ביכולתם לטרוף את הקלפים מחדש ולהוביל את האויב
לשבת אל שולחן המשא ומתן .לדבריו ,למרות שהחות'ים אוחזים באמונה דתית מסולפת וגרורתה של איראן
הרי שיש ללמוד מהם ולנהל מלחמת עיקשת נגד הסורים והרוסים ,שכן בסופו של דבר ייאלצו לסגת.
 oמתיחת ביקורת על כוונתה של מלזיה לערוך בקואלה למפור ( )Kuala Lumpurכנס אסלאמי של כמה מדינות
מוסלמיות באמצע דצמבר בכדי לדון בדרכים לפתור בעיות בוערות בעולם המוסלמי כמו בעיית הפליטים
המוסלמי ,מלחמת האזרחים בתימן ובסוריה ,הסכסוך הישראלי-פלסטיני ועוד .אל-מחסייני העיר כי כנס זה
איננו מתיימר לסייע כלל לתושבי אידליב וכי מדובר בכנס פוליטי בלבד שנועד לקדם את האינטרסים של
המדינות המשתתפות.

ספרי הדרכה והכוונה
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בפורום שמוח' אל-אסלאם ( )Shumukh al-Islamהמזוהה עם ארגון המדינה האסלאמית פורסם מדריך
להכנת חומרי נפץ כמו  TNTו  RDX -בשם "הכוונת האריות בדרכי הייצור וההכוונה" .המדריך פורסם מטעם
מוסד התקשורת "אל-צקרי למדעי מלחמה" (The Al-Saqri Foundation for Military Sciences (The Al-
) )Saqri Foundationהתומך בארגון המדינה האסלאמית ומתמקד בהפצת מדריכים בנושא

לוחמה12.

מגזינים


פורסם גיליון דצמבר של כתב העת אל-צמוד ( ,)Al-Somoodהיוצא לאור מטעם האמירות האסלאמית של
אפגניסטן וטליבן אפגנסיטן.

13

עמוד שער כתב העת אל-צמוד



מוסד התקשורת אל-סחאב השייך להנהגת ארגון אל-קאעדה פרסם גיליון שלישי של התקופון אל-אמה אל-
ואחדה ( .)al-Ummah al-Wahidahמאמר הפתיחה הוקדש לפיגועי ה 11 -בספטמבר  .2001כך לדוגמא עסק
אחד המאמרים בשבח מעלותיהם של חברי הארגון אשר נטלו חלק בפיגועים ומתו כשהידים .לדברי הארגון,
דמויות אילו אמורות לשמש מופת חיקוי עבור בני האומה המוסלמית .כך גם הוקדש דיון אם פיגועי ה11 -
בספטמבר הצליחו להעביר מסר לאזרחי ארה"ב לחדול ממעורבות ארה"ב באדמות המוסלמים .מאמר נוסף
עסק באסטרטגית הלחימה של אל-קאעדה נגד

המערב14.

12

9.12.2019. https://alshumukh.net/forum
December 2019. https://www.alsomood.com
14
31.12.19. Telegram.
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עמוד שער אל-אמה אל-ואחדה



פורסם גיליון חדש לחודש דצמבר  2019של הירחון נואי אפע'אני ג'האד ( )Nawai Afghnai Jihadהשייך
לארגון אל-קאעדה בתת היבשת

ההודית15.

עמוד שער נואי אפע'אני



מוסד התקשורת אל-חכמה ( )al-Hikmah Mediaהמסייע בהסברה לארגון אל-קאעדה בתת היבשת ההודית
פרסם גיליון מס'  7לכתב העת בלאע' היוצא לאור בשפה

הבנגלית16.

מימין לשמאל :עמוד השער של בלאע'; העמוד האחרון של כתב העת ובו כתוב "אנו באים הודו".

December 2019, Telegram.
9.12.19. Telegram
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פורסמו גיליונות מס'  214 - 211לשבועון אל-נבא ( ,)al-Nabaהיוצא לאור מטעם ארגון המדינה האסלאמית.
בשבועון סוקרו פעולות הארגון בזירות הלחימה השונות לרבות .בין היתר ,נכללו גם מאמרי פתיחה בנושאים
שונים

כדלהלן17:

 oבגיליון  ,211פורסם מאמר פתיחה בשם "מלחמת המעברים והדרכים באידליב" .במאמר מתח הכותב
מתח ביקורת חריפה על פלגי המורדים בחבל אידליב בשל כינון בריתות עם גורמים שונים בעיקר עם
טורקיה ,שותפות להסכמי שביתת נשק עם המשטר הסורי שגובשו בידי רוסיה ושמירה על ניטראליות בעת
לחימת המשטר הסורי ובעלי בריתו בחברי ארגון המדינה האסלאמית .לדבריו ,מדיניות זו הובילה את פלגי
המורדים להפקיר כמה מחזיתות הלחימה ולאובדן האחיזה באזורים שונים כמו חומס ( ,)Homsחמאה
( ,)Hammahסביבות דמשק ועוד .הוא הוסיף כי אותם מורדים שנסו מאותם אזורי מלחמה מצאו מקלט
באזורים הניטראליים שליד גבול טורקיה ומשהגיעו אליהם הם הפכו לכלי משחק בידי המשטר הטורקי.
בהמשך המאמר הדגיש הכותב את חשיבותו האסטרטגית של חבל אידליב בשל הימצאותו על צומת דרכים
חשובה החולשת על דרכי מסחר ,מעברים המגיעים לאזורים שונים ועל משאבי טבע חשובים .נוכח זאת,
הזהיר הכותב כי אם פלגי המורדים לא יחזרו להילחם למען האל הרי שהם ייאלצו להילחם למען פרנסתם
וקיומם תוך כדי שימוש בחבל אידליב כמקור הכנסה.
 oבגיליון  ,212פורסם מאמר פתיחה בשם "עונת הבריחה מ'רשימות הכבוד'" .במאמר לגלג הכותב על רשימת
ארגוני הטרור האסלאמיים שגיבש המשטר האמריקאי והדגיש כי היא איננה מהווה עדות אופי טובה
עליהם וכי היא איננה מעידה על אופיים האמיתי .לטענת הכותב ,הרשימה משקפת יותר את המדיניות
האמריקאית כמו את רצונה להטיל סנקציות על כל גורם שיבוא עימם במגע .לדבריו ,בפועל ארגוני אילו
אינם חותרים להחלת חוקיו של האל ומתהדרים שלא בצדק בכסות אסלאמית.
כותב המאמר העיר כי כמה משטרים מוסלמים המכוננים קשרים עם כמה מארגוני "הטרור" האסלאמיים
מפעילים מכבש לחצים על ארה"ב להוציא אותם מרשימת הטרור של ארה"ב .זאת ,בין השאר ,בשל החשש
כי המשך היחסים עם אותם פלגים מזוינים יעיב על היחסים עם ארה"ב .לטענת הכותב ,אותם משטרים
מנסים לשכנע את הפלגים המזוינים לשנות את דרכם כדי שארה"ב תסיר אותם מרשימת ארגוני הטרור
כדי לרצות את הצלבנים ולשמור על יחסים תקינים עם ארה"ב.
למרות שהמאמר מנוסח באופן כללי ,ניתן להבין כי ארגון המדינה האסלאמית מפנה אצבע מאשימה כלפי
הבריתות בין פלגי המורדים בסוריה למשטר הטורקי הנמצא בקשרי ברית עם ארה"ב .במילים אחרות,
ניכר כאן ניסיון להציג את פלגי המורדים כגורם כוח שסטה מדרכו ומוכן למלא אחר רצונותיה של טורקיה
במקום לדבוק בלחימה למען האל והחלת חוקי השריעה.
 oבגיליון  ,213פורסם מאמר פתיחה תחת הכותר "בשום אופן לא אסתייע בפוליתאיסטי" .המאמר פורסם

September 2019. Telegram.
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על רקע ההפגנות האחרונות של אזרחים כנגד כמה ממשטרי ערב וביקש להבהיר כי יש לראות בצבאות
אותם משטרים כאויב שיש ללחום נגדו.
הכותב הבהיר כי רוב המפגינים אינם מודעים למציאות וכי מאפיינת אותם תמימות ואף איוולת בשל
פנייתם לאנשי הצבא לסייע להם בהפלת המשטרים המכהנים .לדברי הכותב ,הצבא משמש כלי שרת בידי
המשטרים ומגן עליהם ובמקרים מסוימים ישנם אנשי צבא המבצעים הפיכה שלטונית והופכים בעצמם
לשליטים כפי שאירע באלג'יריה ובסודן .ולמעשה ,קציני צבא אילו ממשיכים את אותו סוג משטר קודם
תוך כדי התעלמות מחוקיו של האל .כותב הוסיף כי מרבית המשטרים המוסלמים ואמצעי הביון שלהם
נמצאים בקשר הדוק עם המשטרים במערב ושומרים על האינטרסים של האחרונים .בכלל ,אנשי צבא רבים
במדינות המוסלמיות לומד במוסדות אקדמאיים במערב .עם תום לימודיהם הם חוזרים למדינותיהם,
מגיעים למשרות רמות בממשל ומנהלים מדיניות פרו-מערבית.
הכותב מתח ביקורת קשה גם על אותן מפלגות אסלאמיסטיות שמגנות על הצבא ומזהירות את האזרחים
שלא לפעול נגדו בטענה כי הצבא חיוני לשמירה על דת האסלאם .נוכח זאת ,הבהיר הכותב כי אין להגן על
הצבאות במדינות האסלאם מכיוון שהם שומרים ומגנים על חוקים חילוניים כמו בטורקיה ובטוניסיה.
בסיכומו של דבר ,הדגיש הכותב כי הצבאות במדינות האסלאם נחשבים לכופרים בשל עמדה עוינת
לשריעה ,עידוד דברי כפירה ופוליתיאיזם ונאמנות למשטרים הכופרים .מכאן ,שצבאות אילו אינם יכולים
להיחשב כגורם מסייע אלא אם הם יחזרו בתשובה ,יקטעו את קשריהם עם אותם גורמי כוח כופרים
ויכריזו על נאמנות לאסלאם ולמוסלמים .הכותב הדגיש כי רק מלחמת ג'האד נגד אנשי הצבא תוביל
לאובדן כוח משמעותי של המשטר ,להפלת מערכת השלטון הכופרת ולהחלת דתו של האל.
בגיליון  ,214פורסם מאמר פתיחה תחת הכותר "אידליב מפיקת התועלת ואידליב נעדרת התועלת" .עיקר
המאמר בניגוח השיח' אבו מחמד אל-ג'ולאני ( ,)Abu Muhammad al-Julaniמנהיג ארגון היאת תחריר
אל-שאם באידליב .בתחילת המאמר בחן הכותב באופן השוואתי כיצד חיזק בשאר אל-אסד את כוח
משטרו .וכיצד מנסה אל-ג'ולאני לחזק את כוח ארגונו .לדברי הכותב ,בשאר אל-אסד הצליח לשקם את
כוחו ,בין השאר ,בשל פנייה לסיוע מבעלות הברית שלו דוגמת רוסיה בעוד אל-ג'ולאני אינני מגלה סימני
הצלחה ,בין השאר ,בשל התכתשות ולחימה עם פלגי ג'האד אחרים באידליב ,ירידה במשאבים הכלכליים
ובכלי הנשק ועוד .כך הוא ציין כי כל המאמצים להשקיע משאבים חומרים בביצור חזיתות הלחימה
באידליב נדונו לכישלון בשל מדיניותו של אל-ג'ולאני .בסיום המאמר ,יחל הכותב כי חיילי ארגון המדינה
האסלאמית יצליחו לטהר את אדמת סוריה מנוכחותם של העלווים ופלגי המורדים ולהחיל את חוקיו של
האל על כל פיסת אדמה.
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עמוד שער גיליון  211של השבועון אל-נבא



פורסמו גיליונות מס'  81 - 78לכתב העת אבאא ( ,)Ibaaהיוצא לאור מטעם ארגון היאת תחריר אל-שאם ,ארגון
גג של כמה פלגי ג'האד באידליב בראשות השיח' מחמד אל-ג'ולאני  18.בשבועון נכללות סקירות סביב
ההתפתחויות בזירת הלחימה באידליב; ראיונות עם מנהיגים בכירים בארגון; מאמרי דעה ועוד.
כך לדוגמא עסק מאמר הפתיחה של גיליון  79בחיזוק והעלאת המורל של המג'אהדין הלוחמים באדליב תחת
תנאי מזג האוויר קשים והפצצות הכבדות של האויב; במאמר הפתיחה של גיליון  80הוקדש הדיון לדרכי
הלחימה השונות של המשטר העלווי באזרחי סוריה .במאמר נכתב כי המלחמה בסוריה כוללת גורמים
בינלאומיים נוספים כגון הרוסים והמשטר האיראני וכי המשטר העלווי מסתייע בגורמים אלו כדי לנהל נגד
העם לחימה צבאית ,כלכלית ,רפואית ותודעתית .עוד נכתב כי רוסיה משתמשת בשטחה של סוריה כדי לערוך
ניסויים בכלי הנשק שלה ומפנה אותו כלפי האזרחים המוסלמים .כמו כן ,המאמר הוסיף כי המשטר פוגע
במרכזי התעשייה של האזורים המשוחררים כדי לשתק את הכלכלה שלהם וכן במרכזים רפואיים ובבתי
חולים19.

בגיליון  79פורסם ראיון עם אחד ממפקדי השטח הצבאים של הארגון בשם פיצל ח'אלדי ()Faisal Khalidi
אודות סוגי המשוריינים המשתתפים במערכה בסוריה .לדבריו ,המשוריינים נחלקים לטנקים ולנושאי גייסות
משוריינים (נגמ"שים) .כך גם הוא התייחס ליתרונות ולמגבלות השימוש של המשוריינים ,והדגיש כי חובה על
המג'אהדין להיות בקיאים בשימוש במשוריינים ובטכניקות של התקפה והגנה באמצעותם; בגיליון  80התייחס
ח'אלדי לידע של המג'אהדין על ארטילריה ופירט על סוגי המרגמות והתותחים הקיימים .לדבריו המג'אהדין
משתמשים בתותחים מסוגים שונים במערכה נגד האויב בסוריה ולכן חשוב שיהיה להם ידע בנושא; בגיליון
 81התייחס ח'אלדי לידע של המג'אהדין אודות מטוסים ופירט לגבי סוגי המטוסים הקיימים במערכה בסוריה.

December 2019.
20.12.19. Telegram.
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ראיון נוסף נערך עם מחמד עלי אל-עבוד הדובר של רשות הזכאת (מפעל הצדקה) ( )Zakkahשל הארגון .בראיון
התייחס אל-עבוד לזכאת שהתקבל ממגדלי הזיתים באזורים המשוחררים ולזכאת שהתקבל מסוחרי הזיתים
(באמצעות זיתים או כסף) .לדבריו ,סה"כ עבדו  450פקידים באיסוף הזכאת ממגדלי הזיתים וכי הם קיבלו
שכר בסיסי עבור עבודתם המאומצת וכעת ירד מספר העובדים מפני שנגמרה עונת הזיתים .הוא הוסיף כי מי
שאין בידו כמות מספקת של זיתים כדי לתרום זכאת פטור מלתת ואיננו נדרש לשלם כסף לצדקה .בהמשך
הריאיון טען אל-עבוד כי הצדקה שנאספה מהזיתים חולקה לאלפי משפחות נזקקות באזורים המשוחררים וכי
החלוקה עדיין נמשכת .הוא הוסיף כי הארגון פועל על מנת להקים ועדות של זכאת בכל כפר כדי להגיע
למשפחות הנזקקות באותו מקום.
ריאיון אחר נערך עם דובר הזרוע הצבאית של היאת תחריר אל-שאם ,אבו ח'אלד אל-שאמי .הוא הצהיר כי
הארגון לא ימנע מאף אחד מהפלגים להיכנס לאידליב כדי להילחם במשטר העלווי ובעלי בריתו .לדבריו,
הארגון יתאם וישתף פעולה עם כל מי שרוצה להשתתף במערכה .הוא הוסיף כי כל הפלגים הג'האדים רוצים
להילחם במשטר העלווי כגוף אחד אך יש כמה מושחתים שמנסים לחבל בכך.

עמוד שער גיליון  81של השבועון אבאא



ממשלת ההצלה הסורית" פרסמה שלושה גיליונות (מס'  )5-3של השבועון "נבץ' אל-מחרר ()Nabdh al-Muharrir
("הדופק של המשחרר")" .ממשלת ההצלה הסורית" הינה גוף שלטוני שנוסד בשנת  2017ואחראי על ניהול חבל
אידליב ובו חברים מספר פלגי ג'האד ובראשם "היאת תחריר אל-שאם" .השבועון עוסק בסוגיות
אדמיניסטרטיביות ,כלכליות וחינוכיות וכמו גם באיומים הביטחוניים הנשקפים לחבל אידליב מצד כוחות
האויב20.

December 2019. Telegram.
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עמוד שער גיליון  3של השבועון נבד' אל-מחרר



פורסמו גיליונות  7-6של העיתון בלאע' ( )Balaghהיוצא לאור מטעם תומכיו של השיח' אבו יקט'אן אל-מצרי ( Abu
 ,)Yaqdhan al-Masriהוגה סלפי ג'האדי בכיר באידליב שפרש משורות ארגון היאת תחריר אל-שאם בעקבות
מחלוקת עם מנהיג הארגון ,השי'ח מוחמד אל-ג'ולאני .נושאי הגיליונות התמקדו בזירת הלחימה באידליב ובסוגיות
הלכתיות21.

עמודי שער גיליונות  7-6של העיתון בלאע'

9.12.19. Telegram
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דיווחים מהשטח
אפגניסטן-פקיסטן
האמירות האסלאמית באפגניסטן


מפרסומי האמירות האסלאמית באפגניסטן:
 oהודעת התייחסות למתקפה שביצע הטליבן נגד בסיס של חיל האוויר האמריקאי בגראם ()Bagram
באפגניסטן .בהודעה נכתב כי המתקפה החלה באמצעות משאית תופת שהתפוצצה קרוב לחומה של הבסיס
ואפשרה לחברי הארגון לחדור לבסיס ולנהל מאבק עם החיילים בבסיס .ההודעה הוסיפה כי הלחימה
הובילה לפגיעה בעשרות מהכובשים שנמצאים בבסיס וכי הלחימה עדיין נמשכת .בנוסף ,הכחישה
האמירות כי בהתקפה נפגעו אזרחים ואם הייתה פגיעה בנפש כזאת הרי שהדבר נעשה לא

בכוונה22.

 oהודעה לרגל ציון הפלישה הסובייטית לאפגניסטן .בהודעה נכתב כי הפלישה הסובייטית הובילה להרס רב
ולהרג של אזרחים אפגנים ,אבל למרות זאת האפגנים גילו נחישות ואמונה שהובילה בסופו של דבר לגירוש
של הסובייטים מהמדינה .כך נכתב כי האמריקאים צריכים ללמוד מההיסטוריה הזו וללמוד שהאפגנים
לא יוותרו על העקרונות והמולדת שלהם ולכן שעליהם לעזוב את

אפגניסטן23.

 oהודעה המתייחסת לתעמולה סביב הסכם הפסקת האש .בהודעה נכתב כי מספר אמצעי תקשורת
מפרסמים הודעות שקריות לגבי הכרזה של הפסקת אש על ידי הטליבן .הארגון הוסיף כי אין בכוונתו
להכריז על הפסקת אש וכי האמריקאים ביקשו להפחית את האינטנסיביות של המתקפות והשיחות עם
הטליבן נסבו סביב נושא זה אך המנהיג של הטליבן טרם התייחס לכך .עוד נכתב כי הארגון יעשה את כל
הצעדים הדרושים כדי להבטיח את האינטרסים של אפגניסטן הן במישור הצבאי והן במישור

הפוליטי24.

חצי האי ערב
ארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב


ארגון אנצאר אל-שריעה ( )Ansar al-Shariaהפועל בחסות ארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב פרסם סרטון
בשם "אביר הקרבות" .בסרטון האשים הארגון את החות'ים בביצוע פשעים נגד האוכלוסייה האזרחית בתימן.
לצד זאת ,תועדו פשיטות שביצעו פעילי הארגון נגד מוצבים של החות'ים.



25

מוסד התקשורת אל-בשאאר ( ,)al-Bashairהשייך לארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב פרסם מזמור בשם
"צבא הרודנים" .במזמור שיבח הארגון את מות הקדושים נגד צבאות

האויב26.

22

11.12.19 Telegram
26.12.19 Telegram
24
30.12.19 Telegram
25
9.12.19. Telegram.
26
23.12.19. Telegram.
23
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עיראק
המדינה האסלאמית


מפרסומי ארגון המדינה האסלאמית במחוז דג'לה ( :)Dijlah
 oסרטון ובו טען הארגון כי המתקפות החוזרות ונשנות שערכה ארה"ב נגד פעיליו במחוז צלאח אל-דין
( )Salah al-Dinבעיראק לא הצליחו לשבור את כוח הארגון וכי כל טענה מצד הממשל האמריקאי על השגת
ניצחון כזה או אחר נועדה לכסות על כישלונותיה של ארה"ב במערכה נגדו .לטענת הארגון ,פעיליו
ממשיכים לפעול ולהתעצם .בסרטון תועדו פעולות התקפיות שערכו חברי הארגון נגד חברי המיליציה
השיעית אל-חשד אל-שעבי ( )al-Hashd al-Shaabiבמחוז

דג'לה27.

באנר הסרטון

אל-שאם
סוריה
היאת תחריר אל-שאם


מפרסומי ארגון היאת תחריר אל-שאם ( ,)Hayat Tahrir al-Shamארגון גג של מספר פלגי ג'האד בראשות
השיח' מוחמד אל-ג'ולאני (al-Julani

28:)Muhammad

 oנאום מאת מנהיג היאת תחריר אל-שאם ,אבו מחמד אל-ג'ולאני ,בעקבות האירועים האחרונים בפרברי
אדלב .לדברי אל-ג'ולאני הטבח המתבצע כיום הוא חלק ממלחמת אין ברירה שיש להתמודד איתה יום
אחר יום .הוא הוסיף כי הסיבות לניצחון ולהפסד במערכה טמונות בתושבי סוריה ,באמונתם ובנכונות
להקריב את עצמם ,לוותר על עבירות ולחזור בתשובה .בהמשך הריאיון טען אל-ג'ולאני כי בתחילה כוחות
המהפכה הסורית הצליחו לפגוע בצבא הסורי ולהשתלט על אזורים בסוריה אך בהמשך המשטר העלווי
הפך להיות "בובה" של גורמים בינלאומיים כמו איראן ורוסיה שרצו דריסת רגל באזור .הוא הוסיף כי
כוחות המהפכה הסורית הצליחו להתגבר על השלב של נפילת המשטר הסורי וכעת מטרת הלחימה היא
שחרור סוריה מהכיבוש הרוסי והאיראני .בהמשך שיבח אל-ג'ולאני את הפעילות של המג'אהדין וציין

14.12.19. Telegram.
December 2019, Telegram.
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לטובה את פגיעתם ביעדים מעבר לקווי האויב כגון שדות תעופה ,בתי זיקוק ושדות גז ואיים להמשיך לפגוע
ביעדים כאלו .עוד קרא אל-ג'ולאני לכל מי שיכול לשאת נשק להצטרף למג'אהדין מפני שהמערכה עדיין
ארוכה ומתמשכת .בסוף דבריו ,ברך אל-ג'ולאני את כל אלו המסייעים לפליטים באזורים המשוחררים.

אבו מוחמד אל-ג'ולאני מעודד את לוחמיו להמשיך הפעילות הג'האד נגד כוחות האויב

 oסרטון ובו נאום שנא השיח' עבד אל-רחים עטון ( ,)Abd al-Rahim Atunראש מועצת השריעה בארגון,
בפני לוחמי הארגון אודות חשיבות מילוי מצוות

הג'האד29.

 oסרטונים המתעדים פעולות התקפיות של חברי הארגון על כוחות ביטחון סוריים סמוכים לאידליב.
 oסרטון מאת מחמוד חביש (  ,)Mahmud Hubayshאחד מחכמי ההלכה של הארגון ,ובו קריאה למוסלמים
לסייע למג'אהדין באידליב בין אם בהגירה לזירת הלחימה באידליב או בדרכים אחרות .כך גם קרא לכל
אותם אזרחים סורים שנאלצו לעקור מבתיהם ולהגר לאידליב לסייע למג'אהדין במאבק המזוין נגד כוחות
האויב.
 oכרוז אינפוגרפיק ובו מידע אודות פעילות הארגון נגד כוחות הצבא הסורי ב 24 -בדצמבר  2019בסביבות
אידליב ובסביבות לאטקיה הצפונית .כך דווח על  18פיגועי התאבדות;  49הרוגים בקרב כוחות האויב;
עשרות פצועים; הריסת טנק אחד ועוד.

28.12.19. Telegram.
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כרוז האינפוגרפיק ובו מידע אודות פעילות הארגון נגד כוחות צבא סוריה ב 24 -בדצמבר  2019בסביבות אידליב ובסביבות
לאטקיה הצפונית

חראס אל-דין


מפרסומי חראס אל-דין ( ,)Hurras al-Dinשלוחת ארגון אל-קאעדה בסוריה:
 oכרוז ובו קריאה לחברי חראס אל-דין וחברי היאת תחריר אל-שאם לחתור לפיוס לסיום השסע ביניהם.
עוד נכתב כי מוטב למנוע שפיכת דמים מיותרת ולהתמקד בלחימה נגד העלווים ובעלי

בריתם30.

 oכרוז ובו דברי הספד לזכרו של השיח' בלאל ח'ורסיאת המכונה אבו ח'דיג'ה אל-מהאג'ר אל-ארדני ( Bilal
 ,)Kharissat aka Abu Hadijah al-Muhajir al-Urduniחבר בכיר בארגון חראס אל-דין וכותב בולט
במוסד התקשורת אל-ביאן .בהתאם לכרוז ,אל-ארדני חוסל ב 22 -בדצמבר  2019בעיירה תרמאנין
( )Tarmaninשאזור מבואות אידליב הצפונית מירי מטוס של כוחות



הקואליציה31.

מפרסומי מוסד התקשורת ביאן (  ,)Bayyanהמזוהה עם ארגון חראס אל-דין ( ,)Hurras al-Dinשלוחת
ארגון אל-קאעדה בסוריה:
 oמאמר מאת עבד אל-חק אל-מהאג'ר (" )Abd al-Haqq al-Muhajirכיצד להיערך לקרב למען אללה
בסוריה" .במאמר נכללו כולל הוראות מפורטות כיצד על הלוחמים להתכונן לקרב מבחינה גופנית
ורוחנית ומבחינת ציוד צבאי .בספר ישנו פירוט על הכללים שחלים על הלוחמים מבחינת האמונה
באללה וקיום המצוות ,האימונים שעליהם לעבור והציות למנהיג וכן ,על הידע שעליהם לרכוש לגבי
האויב והמיומנות בכלי נשק .הספר מפריד בין ההכנות לפני הקרב הכוללות ציות לאמיר שאחראי
לקבל את הלוחמים החדשים ולהקנות להם ידע לגבי נקודות השמירה ,העמדות של האויב והנשק שבו
הוא משתמש ולגבי עזרה ראשונה לבין ציות לאמיר שאחראי על הקרב שמעדכן את הלוחמים על מצב
נקודות השמירה ,מחלק אותם לעמדות השמירה ,מסביר להם איך ליצור קשר מוצפן וכו' .הספר גם
מפרט על ההתנהגות שמצופה מהלוחמים במהלך

הקרב32.

 oקטע שמע מאת השיח' אבו יחיא אל-ג'זאארי מנהיג בכיר בארגון ,ובו מסר למוסלמים לגלות נחישות
ודבקות בלחימה נגד כוחות האויב ובהם העלווים ,הרוסים ,הצלבנים והיהודים .כמו כן ,הזהיר אל-
ג'זאארי את פעילי הג'האד באידליב שלא לשתף פעולה עם טורקיה מכיוון שהיא עושה שימוש בחבל
אידליב לקידום האינטרסים שלה ולשם חיזוק מעמדה והשפעתה באזור .לדבריו ,המג'אהדין אינם
משמשים אלא כלי משחק בידיה .מה גם שטורקיה היא

חילונית33.

30

13.12.19. Telegram.
23.12.19; 27.12.29. Rock.Chat.
32
4.12.19 https://bayaan.info/archives/4130
33
13.12.19. Rock.Chat.
31
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 oידיעה על מעבר לשימוש בפלטפורמה חדשה הנקראת  RocketChatבנוסף לחשבון הטלגרם הקיים.
לצד הידיעה פורסמו הוראות כיצד להירשם לערוצי שלוחות ארגון אל-קאעדה השונות בפלטפורמה
הנ"ל34.

באנר ובו כתובת לערוצי שלוחות ארגון אל-קאעדה בRocket.Chat -

אחרים


פורסמה ביוגרפיה על דמותו של השיח' אבו ח'אלד אל-סורי ( ,)Abu Khalid al-Suriאיש ארגון אל-קאעדה
אשר נשלח בידי השיח' איימן אל-טו'אהירי ,מנהיג הארגון ,לסוריה כדי לתווך ביו המורדים בשנת .2014
הלה נרצח בסוריה בהוראת ארגון המדינה האסלאמית .כמו כן ,כיהן כמפקד בכיר באחראר א-שאם
( ,)Ahrar al-Shamארגון סלפי ג'האדי בולט



בסוריה35.

מפרסומי סוכנות הידיעות המקוונת  OGN TVהמנוהלת בידי בלאל כרים (( )Bilal Karimאזרח
אמריקאי שהתאסלם) וסוקרת את מלחמת האזרחים בסוריה:
 oריאיון עם לוחם ג'האד שהיגר לפני כשנתיים מהאיים המלדיביים לסוריה .בריאיון התייחס לוחם
הג'האד לסיבות שהובילו אותו להגר לסוריה כמו הרצון לעזור לאחיו המוסלמים הנתונים למעשי דיכוי
מצד המשטר הסורי; לסטיגמה השלילית שמדביקים מדינות במערב ללוחמים בזירות הג'האד
המתוארים כרדיקלים; לחשיבות מילוי מצוות הג'האד

ועוד36.

 oריאיון עם לוחם ג'האד באחת השוחות בדרום אידליב אודות תנאי הלחימה בשטח .כך לדוגמא ,ציין
הלוחם כי תנאי מזג האוויר הסגרירי תורם לתנועת לוחמי הג'האד בשטח ומקשה על האויב להבחין
בהם בשל מוגבלות המל"טים של האויב לטוס בתנאי מזג האוויר קשים ופגיעה ביכולת ירי מדויק של
הסורים והרוסים .בסוף הריאיון מתח לוחם הג'האד ביקורת על המדינות המוסלמיות על שאינן
מתערבות לטובת המוסלמים החיים באידליב המשוחררת ואינם מגיבים ביד קשה נגד המשטר הסורי
34

5.12.19 https://bayaan.info/archives/4138; 6.12.19 https://bayaan.info/archives/4141
Dec 2019. Telegram.
36
12.12.19. https://www.youtube.com/watch?v=uggFhKOWYRU
35
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אשר הביא אל סוריה כוחות רוסים ,איראנים ,סינים וצ'צ'נים כדי להגן

עליו37.

מימין לשמאל כרים בלאל מראיין לוחם ג'האד שהיגר מהאיים המלדיביים לסוריה ולוחם ג'האד באחת משוחות דרום אידליב

רצועת עזה-סיני
המדינה האסלאמית בחצי האי סיני


השבועון אל-נבא היוצא לאור מטעם מחלקת ההסברה של ארגון המדינה האסלאמית פרסם בגיליון 211
אינפוגרפיק ובו מידע אודות פעילות שלוחתו בחצי האי סיני נגד כוחות צבא מצרים במהלך ארבעת החודשים
האחרונים .כך דווח על  60מתקפות 6 ,פיגועי צליפה 9 ,שיגורי מרגמות ועוד .עוד נכתב כי מתקפות אילו הובילו
לפציעתם ולמותם של יותר מ 15 -איש ,ובהם  5קצינים ו 4-מרגלים; והובילו להריסה של יותר מ 41 -כלי רכב
משוריינים38.

אינפוגרפיק שפרסם ארגון המדינה האסלאמית אודות סך המתקפות שערך נגד כוחות צבא מצרים במהלך ארבעה חודשים

אפריקה
אזור המע'רב

13.12.19. https://www.youtube.com/watch?v=Gw-bRgHiFLM
Al-Naba, issue 211, p.12.
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ארגון אל-קאעדה במע'רב האסלאמי


מפרסומי מוסד התקשורת אל-אנדלס ( )al-Andalusהשייך לארגון אל-קאעדה במע'רב האסלאמי:
 oנאום מאת השיח' אבו עבידה יוסף אל-ענאבי ( ,)Abu Obeida Yusuf al-Inabiראש מועצת הנכבדים
בארגון .הנאום פורסם על רקע הבחירות הקרבות לנשיאות אלג'יריה ב 12 -בדצמבר  2020שנקבעו לאחר
הדחתו של הנשיא לשעבר ,אל־עזיז בוטפליקה בעקבות מחאה עממית נרחבת של אזרחי אלג'יריה בפברואר
השנה שדרשו לערוך שינוי יסודי של השיטה הפוליטית לרבות סילוק אנשי הצבא מעמדות כוח.
בפתח דבריו ציין לשבח אל-ענאבי את הפגנות המחאה העממיות נגד המשטר האלג'יראי .לדבריו ,המחאות
העממיות באלג'יריה פרצו לאחר דיכוי ושעבוד של למעלה ממאה שנים .כך שלטה על אלג'יריה במשך 130
שנים צרפת ומאז  1962שולטים עליה קציני צבא אלג'יריה בתמיכת צרפת .לדבריו ,במהלך  60שנות
המשטר הצבאי על אלג'יריה פשתה במדינה שחיתות ,חוקי האל הומרו בחוקים מעשי ידי אדם ,הדת אבדה,
התא המשפחתי התפרק ,העוני וממדי האבטלה גברו וכך גם שיעורי ההתאבדות והגירושים ,רמת החינוך
ירדה וחלומותיו ותקוותיו של בני העם האלג'יראי התרסקו.
אל-ענאבי המשיך וציין כי למרות המחאה העממית הייחודית ששטפה את אלג'יריה בתקופה האחרונה
מתעקשים בכירי הצבא לשמור על שלטונם בכל מחיר ,כאשר הם מבקשים להוביל את המחאה לסיום
באמצעות תרגיל שקרי של קיום בחירות דמוקרטיות ,לכאורה" .ואם הוא לא יצליח להם הרי שהם יפנו
לשימוש בטנקים".
נוכח זאת ,קרא אל-ענאבי לאזרחי אלג'יריה שלא להפקיר את גורלם וגורל הדורות הבאים בידי קבוצה
קטנה של גנרלים המבקשים לרדות בהם ולשמור על האינטרסים שלהם ,אלא להמשיך במחאת הזעם
שלהם עד להפלת המשטר המכהן .לדבריו ,העם האלג'יראי ניצב כיום על פרשת דרכים היסטורית שבה
הוא מתבקש לקבל החלטה שתעצב ותשפיע על עתידו" ,אסור לכם בשום פנים ואופן לסגת אחורה [ ]...זוהי
הזדמנות היסטורית שאין לאבד אותה [ "]..ולהוביל לשינוי יסודי של המשטר .לראיית אל-ענאבי ,יש לנקוט
בשלוש דרכים כדי שהמחאה העממית הנוכחית תצליח ותוביל לשינוי המיוחל כדי שהמחאה העממית
תצליח:
א .הקמת גוף פיקודי שיפקח על ניהול וארגון השלב הבא של המחאה ,ושחבריו יהיו נאמנים לדת
האסלאם ולאומה המוסלמית.
ב .הקמת ועדה עממית בכל השכונות והעיריות שתפקח על ניהול השלב הבא של המחאה ותעקוב אחר
ההתפתחויות.
ג .הקמת ועדות פעולה בכל המישורים החיוניים בחברה כמו במישור החברתי ,התרבותי והחינוכי.
משימתה תהיה לעקוב אחר המצב ,לתאם ולהגיש סיוע ותמיכה.
בסוף נאומו עודד אל-ענאבי את בני העם האלג'יראי וביקש מהם לגלות נחישות במאבק והדגיש כי האל

25

מייעד להם

ניצחון39.

לוב
המדינה האסלאמית במחוז לוב


ארגון המדינה האסלאמית במחוז לוב פרסם סרטון בשם "הוצא אותם מכל מקום שממנו הם הוציאו אתכם".
הסרטון מתעד פעולות התקפיות של חברי הארגון נגד כוחות הביטחון הלובי כמו מארבים ,מחסומי פתע,
ההוצאות להורג ,פשיטות על בתים של אנשי ביטחון ועוד.

40

מאלי


מפרסומי מוסד התקשורת אל-זלאקה ( )al-Zallaqaהשייך לארגון ג'מאעת נצרת אל-אסלאם ואל-מסלמין
( ,)Jamaat Nusrat al-Islam wal-Musliminארגון גג של פלגי ג'האד במאלי ובהם ארגון אל-קאעדה במע'רב
האסלאמי:
 oכרוז ובו נטילת אחריות של הארגון על שתי מתקפות שביצעו חבריו נגד שני מוצבים צבאיים בשם ב'תויני'
( )Toeniוב'באן' ( )Banשבבורקינה פאסו" ב 3 -בדצמבר  .2019בכרוז דווח גם על מספר הנפגעים בנפש ועל
הנשק שנפל בידי הארגון 41.בכרוז אחר נטל אחריות על מתקפה שביצע נגד פטרול של צבא בורקינה פאסו
ב 24 -בדצמבר

42.2019

סומאליה


מפרסומי סוכנות הידיעות "שהאדה" ( ,)shahadaהמזוהה עם ארגון "תנועת אל-שבאב אל-מג'אהדין":
 oהודעה בנוגע לתקיפה האחרונה של הארגון בצפון מזרח קניה .בהודעה נכתב כי הארגון פגע באוטובוס
נוסעים שכלל סוכני מודיעין ופקידי ממשלה .ההודעה הוסיפה כי המתקפה נועדה להעביר מסר לממשלת
קניה כי תושביה הנוצרים לא יהיו בטוחים כל עוד הם ימשיכו לכבוש את אדמות המוסלמים ולדכא את
המוסלמים43.

 oחלק  16בסדרה  Punish them severely to disperse those who are behind themהמתעד את המתקפה
של פעילי "אל-שבאב" על בסיס של כוחות הביטחון הסומליים בדרום מערב סומליה .הוידאו מראה כיצד

39

8.12.19. Telegram.
4.12.19. Telegram.
41
6.12.19. Telegram.
42
29.12.19. Telegram.
43
7.12.19 https://shahadanews.com/?p=5523
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פעילי הארגון מתכוננים למתקפה לפי טקטיקה של לוחמת

גרילה44.

 oהודעה בנוגע למתקפה שביצע הארגון נגד חברים בממשלת סומליה במתחם הצמוד לארמון הנשיאות
בבירת סומליה ,מוגדישו .בהודעה נכתב כי המתקפה הובילה ליותר מ 25-הרוגים ביניהם עובדי צבא
ומשטרה ,עובדי ממשלה וסוכני מודיעין .ההודעה הוסיפה כי יותר מחצי מההרוגים היו כוחות שאומנו על
ידי תורכיה .בסוף ההודעה התחייב הארגון להמשיך במתקפות נגד הממשל הסומלי עד שסומליה תשוחרר
מהכיבוש הנוצרי והשריעה תיושם

במדינה45.

 oסרטון רביעי בסדרה "פירות השריעה" שמתעד את חלוקת הזכאת -גמלים ,צאן ובקר  -בשנת 2019
במחוזות האסלאמיים הנמצאים תחת השליטה ארגון

"אל-שבאב"46.

 oדו"ח ובו פירוט אודות סך כל הפעולות ההתקפיות שביצעו חברי הארגון בין ה 10 -באוקטובר ל11 -
בנובמבר  .2019כך דווח על פיגועים שביצע הארגון בעיקר נגד כוחות הביטחון בסומליה אך גם

בקניה47.

 oחלק  17בסדרה  Punish them severely to disperse those who are behind themהמתעד את מספר
מתקפות של פעילי "אל-שבאב" נגד כוחות הביטחון הסומליים .הסרטון מציג מארבים של חברי הארגון
וכן ,מתקפות נגד מחסומים של כוחות הביטחון הסומליים ברחבי

סומליה48.

 oחלק  18בסדרה  Punish them severely to disperse those who are behind themהמתעד את מספר
מתקפות של פעילי "אל-שבאב" על בסיסים צבאיים של כוחות הביטחון הסומליים במחוז שבלי התחתון
שבדרום

סומליה49.

 oהודעה בנוגע לפגיעה של חברי ארגון "אל-שבאב" בשיירה תורכית במוגדישו ,בירת סומליה .לפי ההודעה,
הפיגוע הנ"ל הוביל לנפגעים מוסלמים אזרחיים ,אך התקשורת ניפחה את המספרים כדי להטעות את
הציבור .לפי ההודעה ,במהלך הפיגוע נהרגו  23אזרחים מתוך  84כאשר השאר היו חברי השיירה התורכית
או חלק מכוחות הביטחון הסומליים שליוו אותם .ההודעה הוסיפה כי ההגנה על האסלאם קודמת להגנה
על חיי אדם ולכן הארגון מתכוון להגביר את הג'האד נגד הכובשים .יחד עם זאת ,הדגיש הארגון כי הוא
עושה מאמצים ככל הניתן כדי להגן על חיי האזרחים המוסלמים ולהימנע מפגיעות אזרחיות .הארגון שב
ומזהיר את האזרחים להתרחק מהגורמים הזרים במדינה ומבעלי בריתם מפני שהם מטרות לגיטימיות
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8.12.19 https://shahadanews.com/?p=5544
11.12.19 https://shahadanews.com/?p=5596
46
12.12.19 https://shahadanews.com/?p=5626
47
15.12.19. Rocket.Chat
48
25.12.19 https://shahadanews.com/?p=5963
49
29.12.19 https://shahadanews.com/?p=6063
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של

הארגון50.

המערב


במהלך חודש דצמבר  2019פרסמו תומכי ארגון המדינה האסלאמית תכתובות ובאנרים שונים המעודדים
מוסלמים במערב לצאת לפיגועי "זאב בודד" במיוחד על רקע ציון חג המולד הקרב .ראוי לציון ,מוסד התקשורת
"קורייש" הבולט בתקופה האחרונה כמוסד מוביל האמון על הפצת חומרי תעמולה מסוג אילו ,כפי שניתן
לראות בבאנרים

הבאים51.

31.12.19 https://shahadanews.com/?p=6128
Dec 2019, Telegram.
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50
51

באנרים של תומכי ארגון המדינה האסלאמית המעודדים להוציא פיגועים על אדמות המערב
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ABOUT THE ICT

Founded in 1996, the International Institute for Counter-Terrorism (ICT) is
one of the leading academic institutes for counter-terrorism in the world,
facilitating international cooperation in the global struggle against
terrorism. ICT is an independent think tank providing expertise in
terrorism, counter-terrorism, homeland security, threat vulnerability and
risk assessment, intelligence analysis and national security and defense
policy.
ICT is a non-profit organization located at the
Interdisciplinary Center (IDC), Herzliya, Israel which
relies exclusively on private donations and revenue
from events, projects and programs.

ABOUT THE JIHADI MONITORING GROUP

The Jihadi Websites Monitoring Group (JWMG) is a
specialized research and analysis team at the International
Institute for Counter-Terrorism (ICT). Composed of
researchers fluent in Arabic, the JWMG monitors websites
that support and serve the Global Jihad organizations. The
unique
characteristic of JWMG publications is the team's integration of diverse materials
from a wide variety of Arabic sources. JWMG connects each source to larger trends,
providing a complete understanding of events on both a local and a global scale.

30

