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מבט לג'האד העולמי
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עיקרי אירועי השבוע

1

 במוקד אירועי השבוע עמדה התרסקות מטוס ירדני באזור אלרקה ונפילת טייסו בשבי דאעש.
נפילת מטוס ,במסגרת המערכה האווירית נגד דאעש ,הינו אירוע ראשון מסוגו .דאעש ניסה לנצל
אותו לצרכים תעמולתיים וטען ,כי הפיל את המטוס באמצעות טיל נ"מ .צבא ארה"ב וצבא ירדן
הודיעו ,כי עדויות ראשוניות מצביעות על כך שהמטוס התרסק ,ולא הופל ע"י דאעש .מקורות
בתנועה הסלפית בירדן הזדרזו להודיע ,כי הם יהיו מוכנים לתווך במו"מ בין ירדן לדאעש לשחרור
הטיס תמורת תומכי דאעש הכלואים בירדן.
 בעיראק ובסוריה נמשכה הלחימה במוקדי הקרבות העיקריים ,ללא שינויים משמעותיים בשטח.
במהלך הקרבות באזור העיר השיעית סאמראא' ,שמצפון לבגדאד ,נהרג השבוע קצין איראני בכיר
במשמרות המהפכה ,אשר שימש כיועץ לצבא עיראק ולמליציות השיעיות .בהלווייתו בטהראן
השתתפה הצמרת הצבאית-ביטחונית האיראנית .מותו שופך אור על הסיוע האיראני העקיף
למליציות השיעיות הלוחמות בדאעש ,אשר הוקמו והופעלו ע"י כח קדס של משמרות המהפכה
בשנות הלחימה נגד ארה"ב ובעלות בריתה בעיראק.

המערכה הבינלאומית נגד דאעש
תקיפות ארה"ב והקואליציה בסוריה ובעיראק
 גם השבוע ביצעו מטוסי ארה"ב והקואליציה עשרות תקיפות בסוריה ובעיראק תוך שימוש במטוסי
קרב ,מפציצים וכלי טיס בלתי מאוישים .להלן מוקדי התקיפות ומאפייניהן )אתר  ,CENTCOMערוץ
אלחרה(:
 בסוריה התמקדו התקיפות בקובאנה )עין אלערב( ,שם נמשכים הקרבות בין דאעש לבין
הכוחות הכורדים .כמו כן הותקפו יעדים של דאעש במחוזות דיר אלזור ,חלב ,אלחסכה ואלרקה,
"עיר הבירה" של דאעש .צבא ארה"ב דיווח ,כי בתקיפות הושמדו בניינים ,עמדות לחימה ,אתרי
הערכות ,מתקני נפט וכלי רכב של דאעש .התקיפות האוויריות נערכו ע"י ארה"ב ובעלות בריתה
הערביות )בחריין ,ירדן ,סעודיה ,מאע"מ(.
 1הפרסום השבועי "מבט לג'האד העולמי" עוקב אחר ההתפתחויות בקרב דאעש וארגוני הג'האד העולמי במזרח התיכון ואחר
פעילות טרוריסטית ברחבי העולם ,שמקורה בארגוני הג'האד העולמי במזרח התיכון.
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 בעיראק התמקדו התקיפות נגד יעדי דאעש באזורי מוצול ,אלפלוג'ה ,אלקאא'ם ,ביג'י ,שדה
התעופה הצבאי אלאסד )במחוז אנבאר ,מדרום לחדית'ה( וסינג'אר .בין השאר נפגעו ציוד ,כלי
רכב ונקודת ביקורת באלקאא'ם )צפון מערב עיראק ,בקרבת הגבול עם סוריה(; מפקדה צבאית
במוצול; בניינים ,בהם שהו פעילי דאעש ,סמוך לביג'י; כלי רכב וכוח של דאעש סמוך לשדה
התעופה אלאסד ,וכלי רכב ויחידות סמוך לסינג'אר .התקיפות נערכו ע"י מטוסי ארה"ב ובעלות
בריתה המערביות )אוסטרליה ,בלגיה ,קנדה ,דנמרק ,צרפת ,הולנד ,בריטניה(.

התרסקות מטוס קרב ירדני ונפילת טייס בשבי דאעש
 ב 24-בדצמבר  2014התרסק מטוס קרב ירדני מסוג  F-16בעת שהיה במשימת תקיפה בצפון
סוריה באזור העיר אלרקה .הטייס נטש את המטוס .דאעש הודיע ,כי הפיל את המטוס באמצעות טיל
נ"מ ושבה את טייסו .מנגד הודיע מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב ,כי המטוס התרסק ולא
הופל ע"י דאעש"Evidence clearly indicates that ISIL did not down the aircraft as the ,
") terrorist organization is claimingסוכנות הידיעות הצרפתית 24 ,בדצמבר  .(2014גם צבא ירדן
הודיע ,כי עדויות ראשוניות מצביעות על כך ,שההתרסקות לא נגרמה כתוצאה מירי דאעש )סוכנות
הידיעות הירדנית 24 ,בדצמבר .(2014

תמונות הטייס השבוי ,שהופצו על-ידי דאעש ברשתות החברתיות.
הטייס נראה כשהוא עירום למחצה ,נגרר מאגם שבו נחת.
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מימין :פעילי דאעש לצד שרידי המטוס בתמונה ,שהופצה ע"י דאעש ברשתות החברתיות .משמאל :צהלות שמחה של
פעילי דאעש באלרקה בעקבות התרסקות המטוס הירדני )חשבון טוויטר המזוהה עם המדינה האסלאמית,
 24בדצמבר .(2014

זוהי הפעם הראשונה ,שבה מתרסק מטוס של הקואליציה המבצעת תקיפות אוויריות נגד דאעש.
ברשות דאעש טילי כתף נגד מטוסים ,שבאמצעותם יירט מספר פעמים מסוקים עיראקים .עם זאת,
לא מוכרות לנו יכולות של דאעש ליירוט מטוסי קרב .סביר איפא ,כי הגרסה האמריקאית והירדנית
לפיה המטוס התרסק )בשל תקלה טכנית?( היא הנכונה.
 על פי התקשורת הירדנית והערבית הטייס ,שנפל בשבי דאעש ,הינו סגן בשם מעאד' צאפי יוסף
אלכסאסבה ,בן  ,27המשרת במחוז כרכ ,שבדרום ירדן .בכירים בירדן הדגישו ,כי הם שוקדים על
החזרת הטייס השבוי .מקורות בתנועה הסלפית בירדן הודיעו ,שהם מוכנים לתווך בין ממשלת ירדן
לבין דאעש לשחרור הטייס השבוי תמורת פעילים ,תומכי דאעש ,הכלואים בירדן .כמו כן נמסר ,כי ירדן
ביקשה מתורכיה לסייע לה במאמצים להביא לשחרורו של הטייס השבוי )הורייט 29 ,בדצמבר .(2014
בירדן עצורים ,למעלה ממאתיים פעילים סלפים-ג'האדיסטים )אלע'ד 29 ,בדצמבר  .(2014חלקם
עצורים בשל מעורבות בפעילות טרור וחתרנות נגד המשטר .שחרורם תמורת הטייס הירדני השבוי
עלול לחזק את כוחם של תומכי דאעש ותומכי הג'האד העולמי בירדן ,להגביר את הסיכון הנשקף
מהם למשטר ההאשמי ויתכן גם להקשות על מעורבות ירדן בקואליציה שבהנהגת ארה"ב.2

מספרי הנפגעים בתקיפות הקואליציה
 על פי דיווח המרכז הסורי לזכויות אדם שבלונדון ) (SOHRנהרגו מאז תחילת ההפצצות האוויריות
של הקואליציה הבינלאומית כ 1,170-בני אדם ולמעלה מ 800-נפצעו .בקרב ההרוגים  1,046הינם
פעילי דאעש ו 72-פעילי ג'בהת אלנצרה .כמו כן נהרגו בתקיפות הקואליציה  52אזרחים.

 2מידע על התמיכה לה זוכה דאעש בירדן ראו עבודת מחקר של מרכז המידע מה 27-בנובמבר " :2014דאעש :דיוקנו של
ארגון טרור" ,ע"מ 191-189
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עיקרי ההתפתחויות בסוריה

מפת סוריה )(GOGLE EARTH

קובאנה )עין אלערב(
 בעיר קובאנה נמשכה הלחימה בין דאעש לבין הכוחות הכורדיים ) ,(YPGעדיין ללא הכרעה .על פי
דיווחים תקשורתיים הרבו פעילי דאעש בירי אש מרגמות לעבר יעדים בעיר ,וביצעו פיגוע התאבדות
) 28בדצמבר  (2014באמצעות משאית תופת .משרד ההסברה של דאעש פרסם את צוואתו של
המחבל המתאבד ,שכינויו אבו נוח האלג'ירי ,בה קרא לפעילי דאעש לבצע פעולות התאבדות,
שתקרבנה אותם לגן עדן .עם זאת ,נחלו הלוחמים הכורדים כמה הישגים נקודתיים בדרומה ובמזרחה
של העיר .על פי מקור כורדי בכיר שולטים הכוחות הכורדים על כ 70%-משטחה של העיר
) 28 ,Independentבדצמבר .(2014

אלרקה
 אתר המזוהה עם דאעש במחוז אלרקה פרסם סרטון ,שלטענתו תיעד הפצצת מסגד בעיר אלרקה
ע"י מטוסי הקואליציה .הדובר טען ,כי אחד המטוסים שיגר בעת התפילה טיל ,שפגע במסגד וטיל
נוסף ,שפגע בבית אזרחי הממוקם ממול למסגד וגרם למותם של נשים וילדים ,אשר שהו בו
)אצדאראת טיוב 26 ,בדצמבר  .(2014אין בידינו אימות למהימנות הסרטון.
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המסגד באלרקה ,שנפגע מטיל ששוגר ,לטענת דאעש ,מהאוויר )אצדאראת טיוב 26 ,בדצמבר .(2014

דיר אלזור
 במחוז דיר אלזור נמשכים מאמצי דאעש לכבוש את שדה התעופה הצבאי ,המעוז המשמעותי של
צבא סוריה במזרח המדינה .על פי העיתון הלבנוני אלספיר ) 25בדצמבר  (2014ניסו פעילי דאעש
לתפוס שטח שולט על שדה התעופה אך כוחות הביטחון הסוריים הצליחו להדוף אותם.
 בני שבטים סונים במחוז דיר אלזור הפיצו הודעה ברשתות החברתיות על הקמת גוף בשם "חזית
ההתנגדות העממית" )ג'בהת אלמקאומה אלשעביה( .מטרת הגוף החדש היא לסייע לצבא סוריה
"להיאבק בארגוני הטרור" בדגש על דאעש .הגוף החדש קרא לתושבי דיר אלזור לשתף עימו פעולה
וקיבל אחריות על פעולות צבאיות נגד דאעש ,שבוצעו במחוז דיר אלזור בחודשים האחרונים )יוטיוב,
 27בדצמבר  ;2014אלוטן 28 ,בדצמבר .(2014

ההודעה של בני השבטים הסונים על הקמת "חזית ההתנגדות העממית" .ברקע ניתן לראות את דגל סוריה
)יוטיוב ,סוריה אלמסתקבל 27 ,בדצמבר .(2014
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בקיץ  2014נמסר ,כי חלק מבני השבטים הסונים במזרח סוריה מסרבים לשתף פעולה עם דאעש.
באוגוסט  2014דווח ,כי דאעש ביצע הוצאות להורג ומעשי טבח בקרב בני שבט אלשעיטאת ,שבמחוז
דיר אלזור .בנובמבר  214נמסר ,כי בני שבט אלשעיטאת ,שנמלטו מארגון דאעש ,החלו לעבור
אימונים באזור תדמור ע"י המשטר הסורי .אחרים העדיפו להימלט לתורכיה )זמאן אלוצל 8 ,בנובמבר
 .(2014להערכתנו ההתארגנות החדשה של בני השבטים ,עליה דווח לאחרונה ,נתמכת ע"י המשטר
הסורי המנסה לתקוע טריז בין דאעש לבין האוכלוסייה המקומית.

מחוז חמאה
 אתר אופוזיציה סורי דיווח ,כי מתקיימת לחימה במרחב שמסביב לשדה התעופה הצבאי בחמאה.
האתר מצטט דיווחים שונים לפיהם מצוי בשדה "נשק אסטרטגי" של צבא סוריה .נמסר ,כי צבא סוריה
החל לפנות מטוסים וחיילים מהשדה מחשש ,שפעילי ג'בהת אלנצרה ,וקבוצות מורדים המשתפות
עימה פעולה ,ישתלטו על השדה לאחר הישגיהם במחוז אדליב )על כיבוש שני בסיס צבא סוריים ע"י
ג'בהת אלנצרה ובעלתי בריתה במחוז אדליב ,ראו מבט לג'האד העולמי משבוע שעבר(.

דרום סוריה
 במרכז רמת הגולן ובדרומה נמשכה הלחימה בין קבוצות המורדים לבין כוחות המשטר הסורי.
נראה ,כי בין ג'בהת אלנצרה ,שלוחת אלקאעדה בסוריה ,לבין לחטיבת חללי אלירמוך הושגה רגיעה
בסכסוך האלים ,שהתחולל ביניהן בשבועות האחרונים .על פי דיווח תקשורתי הושג הסכם בין ג'בהת
אלנצרה לחטיבת חללי אלירמוך ,הקובע הפסקת אש ,חזרת שני הצדדים ללחימה נגד המשטר הסורי
והקמת בית דין ליישוב הסכסוכים ביניהם )זמאן אלוצל 25 ,בדצמבר .(2014
 בכלי תקשורת המזוהים עם האופוזיציה הסורית דווח ,כי ארגון דאעש פוצץ במחצית השנייה של
דצמבר  2014את קברו של סידי סלמאן ,הקדוש לדרוזים ,בכפר אלחקף ,שבמחוז סוידאא' .נמסר כי
דאעש הציב מחסומים במקום וגבה דמי חסות מהתושבים .עוד דווח שניסיון דאעש להרחיב השפעתו
באזור סוידאא' נתקל בהתנגדות של ג'בהת אלנצרה.

קבר סידי סלמאן בכפר אלחקף ,שפוצץ ע"י דאעש )דף הפייסבוק חדשות סוידאא' 26 ,בדצמבר .(2014
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הריסת קברים וניפוץ פסלים הינם דפוס פעולה שיטתי בסוריה ובעיראק ע"י דאעש וארגונים נוספים
המזוהים עם אלקאעדה והג'האד העולמי .לתופעה זאת שורשים היסטוריים אסלאמיים המיוחסים
לדבריו של הנביא מחמד .פיצוץ הקבר של הקדוש הדרוזי ,במחוז סוידאא' ,אם אכן בוצע ע"י דאעש,
עשוי להחריף את יחסיו )הבעייתיים( של הארגון עם בני העדה הדרוזית.

מחוז אלחסכה
 במחוז אלחסכה ,שבצפון מזרח סוריה ,מעוזם של בני המיעוט הכורדי ,התחוללו השבוע תקריות
בין פעילי דאעש לבין הכוחות הכורדים של  YPGבקרבת העיר קאמישלי .דווח שהכוחות הכורדים
השתלטו מחדש על שני כפרים מדרום לקאמישלי .המרכז הסורי לזכויות אדם דיווח ) 25בדצמבר
 ,(2014שדאעש תגבר כוחותיו במחוז אלחסכה בעשרות פעילים ,שהגיעו מעיראק.



עיקרי ההתפתחויות בעיראק

מפת עיראק )(GOGLE EARTH

העיר סאמראא' )צפונית לבגדאד(
 גם השבוע נמשכו הקרבות באזור העיר השיעית סאמראא' ,שמצפון לבגדאד ,עליה מגנים צבא
עיראק ומליציות שיעיות .משמרות המהפכה האיראניים פרסמו ב 28-בדצמבר  2014הודעה על מותו
של חמיד תקוי ) ,(Hamid Taqaviקצין בכיר במשמרות המהפכה בדרגת תא"ל ,אשר שרת
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במשמרות המהפכה בתקופת מלחמת איראן-עיראק .הקצין ,אשר שימש כיועץ לצבא עיראק ולמליציות
השיעיות בסאמראא' ,נהרג ב 27 -בדצמבר  2014מאש פעילי דאעש .הלווייתו נערכה בטהראן ב29-
בדצמבר  2014בהשתתפות הצמרת הצבאית-ביטחונית האיראנית )אהל אלבית 29 ,בדצמבר .(2014

מימין :חמיד תקוי .משמאל :גופתו של חמיד תקוי )(ABN.IR

הלווייתו של הקצין באיראן )אהל אלבית 29 ,בדצמבר .(2014

מותו של הקצין האיראני הבכיר שופך אור על הסיוע העקיף ,שמעניקה איראן לצבא עיראק
ולמליציות השיעיות בעיראק הלוחמים נגד דאעש .מליציות אלו הוקמו והופעלו ע"י כח קדס של
משמרות המהפכה בשנות הלחימה נגד ארה"ב ובעלות בריתה .כח קדס ממשיך להערכתנו ,לתמוך
במליציות השיעיות במלחמתן נגד דאעש .הבולטות שבהן הינם "חבורת אנשי האמת"" ,גדודי
חזבאללה" ו"חטיבת היום המובטח" .הפרסום הפומבי הבולט שניתן ע"י האיראנים למותו של חמיד
תקוי בקרבות נגד דאעש הינו חריג והוא נובע ,להערכתנו ,מדרגתו הבכירה של הקצין ההרוג.
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מחוז כרכוכ
 דאעש פרסם סרטון בו נראית קבוצה של כארבעים פעילים חמושים מקשיבים לנאום שנועד
להגברת המוטיבציה טרם התקפה על מוצב של הצבא העיראקי .הסרטון מתעד את כיבוש המוצב תוך
שימוש במקלעים ,שיגור רקטות  ,RPGהשלכת רימונים וירי נק"ל )אצדאראת טיוב 24 ,בדצמבר
.(2014

מחוז דיאלא
 ב 28-בדצמבר  2014פרסם דאעש סרטון בו נראה כלי טיס בלתי מאויש )כטב"מ( איראני מסוג
"שאהין" .לטענת דאעש הכטב"מ הופל על ידו במחוז דיאלא )יוטיוב 28 ,בדצמבר .(2014

פעילי המדינה האסלאמית בדיאלא לצד הכטב"מ האיראני ,שלטענתם שנפל לידיהם )יוטיוב 28 ,בדצמבר .(2014

העיר בגדאד
 דאעש ממשיך ליזום פיגועי התאבדות בעיר בגדאד נגד יעדים שיעים כדי לשבש בה את חיי היום-
יום ולפגוע באמינות המשטר העיראקי .השבוע הסגיר עצמו לידי כוחות הביטחון העיראקים ,ילד
עיראקי בן  ,14ששוגר למשימת התאבדות במסגד שיעי .הכוחות העיראקים הסירו ממנו את חגורת
הנפץ ,שנשא .בחקירתו טען הנער ,כי התנדב למשימת ההתאבדות כדי להימלט מדאעש )דיילי מייל,
 27בדצמבר .(2014
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מימין :הסרת חגורת הנפץ מהנער לאחר שנאזק .משמאל :חגורת הנפץ לאחר שהוסרה מהנער
)יוטיוב 27 ,בדצמבר .(2014

התנהלות המדינה האסלאמית
בניית תשתית שלטונית באלרקה
 דאעש ממשיך במאמציו לבנות תשתית שלטונית אפקטיבית באלרקה" ,עיר הבירה" של הארגון
בסוריה .העיתון הערבי אלשרק אלאוסט דיווח ) 26בדצמבר  (2014כי דאעש מגייס לשורותיו
באמצעות האינטרנט רופאים ,אחיות ,עורכי דין ,מהנדסים ורואי חשבון כדי לבנות את מוסדות המדינה
האסלאמית .דאעש מעודד משפחות שלמות להצטרף אליו באמצעות משכורות של עד כ$1,100-
בחודש לכל משפחה בתוספת אספקת חשמל ומזון.
 על פי הכתבה באלשרק אלאוסט הקים דאעש בעיר אלרקה בית יולדות ,המנוהל ע"י רופאות,
שהוכשרו בבריטניה .כמו כן מקיים דאעש מוסדות חינוך לנערים ולנערות :הנערים הולכים לבתי ספר
שבהם הם מקבלים חינוך דתי עד גיל  14ואחר כך מצטרפים לשורות דאעש .הנערות הולכות לבתי
ספר ,שבהם הן לומדות לימודי דת וכלכלת בית עד גיל  .18העיתון מצטט פרופסורית ללימודי ביטחון
באוניברסיטת מסצ'וסטס ,אשר ציינה ,שפרשנים סבורים ,שכ 15,000-אנשים היגרו עד כה לשטחים
שבשליטת דאעש .מרבית המצטרפים באו ממדינות ערביות )תוניסיה ,סעודיה ,ירדן ומדינות נוספות(
וכמה אלפים הגיעו ממדינות המערב.

הוצאות להורג של משתפי פעולה עם המשטר הסורי ע"י מנגנון
הביטחון של דאעש
 ב 27-בדצמבר  2014פרסם דאעש סרטון ביוטיוב ,אשר תעד הוצאה להורג של  13אנשים,
שהוצגו כמשתפי פעולה עם המשטר הסורי במחוז אלרקה .הדובר בסרטון מסר ,שמנגנון הביטחון של
דאעש במחוז אלרקה לכד חוליה ,שעמדה מאחורי חטיפתם והסגרתם של פעילי דאעש למשטר הסורי
והחדרת שתי מכוניות תופת לעיר אלטבקה )האחת נתפסה והשנייה התפוצצה(.
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אנשי החוליה לפני הוצאתם להורג ע"י דאעש )יוטיוב 27 ,בדצמבר .(2014

 בידיעה שפורסמה בערוץ  20) France24בדצמבר  (2014נמסר ,כי דאעש הוציא להורג כמאה
פעילים זרים במחוז אלרקה ,לאחר שהללו ניסו לעזוב את הארגון .עוד נמסר ,כי דאעש הקים משטרה
צבאית ,שתפקידה לפקח על פעילים זרים ,אשר ערקו משורות הארגון.
ברקע לידיעות הללו עומדת ,להערכתנו ,החמרת צעדי ביטחון-הפנים בשטחי המדינה האסלאמית.
זאת על רקע עניינו של דאעש להשליט משמעת בקרב פעיליו ולהעניש ולהרתיע את אויביו .יתכן גם,
שבקרב הארגון גבר לאחרונה החשש מפני חדירה לשורותיו ,על רקע המערכה המתנהלת נגדו ע"י
ארה"ב והקואליציה וע"י אויביו הרבים מבית.

הוצאות להורג של אזרחים
 דאעש ממשיך לכפות באזורי שליטתו את ההלכה המוסלמית והשריעה באופן ברוטאלי ,על בסיס
התפיסה האסלאמית הסלפית-ג'האדיסטית שלו .השבוע נמסר על מספר הוצאות להורג:


במחוז חלב הוצאו להורג שני גברים ,שהואשמו במעילה בכספי ציבור.

צילוםjustpaste.it :
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בתל אביאצ' ,שבצפון סוריה ,הוצא להורג אדם שהואשם במעשי כשפים.

צילום :חשבון טוויטר המזוהה עם המדינה האסלאמית 26 ,בדצמבר .2014



במחוז חסכה )המכונה אלברכה ע"י דאעש( הוצא אדם להורג ע"י עריפת ראשו משום

שקילל את אללה.

צילום :חשבון טוויטר המזוהה עם המדינה האסלאמית 26 ,בדצמבר .2014

מצרים וחצי האי סיני
 השבוע פורסם גילוי דעת מטעם המדינה האסלאמית ,מחוז סיני ,ובו קבלות אחריות לפיגועים,
שבוצעו נגד צבא מצרים במהלך דצמבר  .2014הפיגועים הללו כוללים ,בין השאר ,הפעלת מטענים
באזור אלעריש ,שהביאו למותם של מספר חיילים מצרים והריגת קציני משטרה מצריים.
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העמוד הראשון של גילוי הדעת מטעם מחוז סיני של המדינה האסלאמית ) 27 ,justpaste.itבדצמבר .(2014

 השבוע נמשכה פעילות אינטנסיבית של כוחות הביטחון המצריים נגד ארגון אנצאר בית אלמקדס
בצפון סיני" .מקורות ביטחוניים" מצריים בחצי האי סיני מסרו לאתרי חדשים מצריים ,כי צבא המצרי
סיכל פיגוע ימי של ארגון אנצאר בית אלמקדס שתכנן לתקוף ספינות של חיל הים המצרי מול רפיח
ואלשיח' זויד באמצעות צוללנים .כוחות הביטחון המצרים חשפו התארגנות ג'האדסיטית ,שברשותה
נמצאו רובי צלפים וכמויות גדולות של ציוד צלילה ,בלוני חמצן ,סנפירים ,משקפות צלילה וצינורות גומי
)אלוטן ,אליום אלסאבע 28 ,בדצמבר .(2014

המערכה התודעתית ,שמנהל דאעש
דאעש קורא לטייסים ערביים לערוק ולהצטרף לשורותיו
 בהודעה של דאעש ,אשר פורסמה בפורומים ג'האדיים וברשתות החברתיות ,קרא הארגון לטייסים
ממוצא ערבי הנשלחים למשימות מטעם מדינות הקואליציה "לחזור בתשובה" ולהצטרף לשורות
המדינה האסלאמית .בהודעה צוין ,כי שדה התעופה אלטבקה ,שבמחוז אלרקה ,פתוח לנחיתת
מטוסים ,שטייסיהם החליטו לערוק.
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פנייה לטייסים ערביים "לחזור בתשובה" תחת הכיתוב" :שדה התעופה של אלטבקה פתוח לכל טייס ערבי המעוניין
לערוק מהקואליציה הערבית-צלבנית) "...מתוך חשבון טוויטר המזוהה עם המדינה האסלאמית 26 ,בדצמבר .(2014

ניצול תעמולתי של התרסקות המטוס הירדני
 דאעש הזדרז להפיץ בכלי התקשורת ידיעות על הפלת המטוס הירדני ,זמן קצר לאחר האירוע ,כדי
להשיג את מירב האפקט התעמולתי .כדי להעצים את ההישג הוא טען ,שהמטוס הופל על ידו ע"י טיל
נ"מ )בפועל המטוס כנראה התרסק( .כמו כן פרסם דאעש ידיעה כוזבת ברשתות החברתיות ובאחד
הפורומים שלו ,לפיה דאעש הפיל מטוס נוסף של הקואליציה בעיראק ושבה את טייסו.
 דאבק ,הביטאון האינטרנטי של דאעש ,פרסם ב 29-בדצמבר  2014ראיון עם הטייס הירדני
השבוי .הראיון נוצל להפצת מסרי התעמולה של דאעש .בין השאר ציין הטייס ,כי מטוסו הופל ע"י
טיל וכי הוא "שמע והרגיש את הפגיעה" .הוא גם ציין ,כי פגש כמאתיים טייסים אמריקאים בבסיסו
בירדן ומסר פרטים על חילות האוויר הערבים המסייעים לארה"ב.

ראיון עם הטייס הירדני ,שהופיע בעמוד הראשון בראיון בגיליון דאבק האחרון.
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דאעש מאיים להרוג יהודים
 בחשבון הטוויטר המזוהה עם המדינה האסלאמית ב 21-בדצמבר  2014הופיע ציוץ )בשפה
האנגלית( ,המאיים להרוג יהודים .בתמונה נראה פעיל דאעש רעול פנים אוחז בסכין בצרוף הכיתוב:
"."We are coming to kill you, O Jews

פעיל דאעש רעול פנים האוחז סכין בידו בצירוף הכיתוב" :הו יהודים ,אנחנו באים להרוג אתכם"
)חשבון טוויטר המזוהה עם המדינה האסלאמית 21 ,בדצמבר .(2014

גילויי תמיכה והזדהות במערב
מותם של פעילים אירופאים בשורות דאעש
 השבוע נמסר על מותם של שני אזרחים בריטים ,שהצטרפו לדאעש ,האחד בסוריה והשני
בעיראק:


אזרח בריטי המכונה אבו עבד אלמלכ הבריטי ,נהרג בסוריה )אתר החדשות דות מצר25 ,

בדצמבר .(2014
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אבו עבד אלמלכ הבריטי )אתר החדשות דות מצר 25 ,בדצמבר .(2014



אזרח בריטי המכונה אבו האג'ר הבריטי ,נהרג בפיגוע התאבדות בביג'י ,שבעיראק

)חשבון טוויטר המזוהה עם המדינה האסלאמית 28 ,בדצמבר .(2014

אבו האג'ר הבריטי )חשבון טוויטר המזוהה עם המדינה האסלאמית 28 ,בדצמבר .(2014

בריטניה הינה אחת ממדינות המערב המובילות בהצטרפות לדאעש ולארגונים נוספים המזוהים
עם הג'האד העולמי .ראש ממשלת בריטניה דיווח לפני כשלושה חודשים כי כ 500-פעילים מבריטניה
הגיעו לסוריה ולעיראק )נאום ראש ממשלת בריטניה בפני עצרת האו"מ ,אתר משרד החוץ הבריטי,
 24בספטמבר  .(2014דאעש מרבה לעשות שימוש במתנדבים זרים ,ערבים/מוסלמים ומערביים,
לביצוע פיגועי התאבדות בסוריה ובעיראק.

210-14

