מבט לג'האד העולמי
) 29-23ביוני (2016

עיקרי אירועי השבוע
 nבמוקד אירועי השבוע עמד פיגוע הרג ,שבוצע ע"י שלושה מחבלים ,בנמל התעופה הבינלאומי של
איסטנבול .מספר ההרוגים מוערך עד עתה ב ,36-אולם הוא עלול לגדול .עד כה לא נטל אף ארגון טרור
אחריות על הפיגוע ,התואם במאפיינו המבצעיים את דפוסי הפעולה של דאעש )המנהל מתקפת טרור נגד
תורכיה( .ראש ממשלת תורכיה ילדרים מסר ,כי על פי בדיקת גורמי הביטחון ,הסימנים הראשוניים מצביעים
על כך ,שדאעש ביצע את הפיגוע.
 nבשטח ממשיך דאעש לספוג מהלומות באזורי שליטתו הטריטוריאליים בזירות השונות .השבוע הושלם
כיבושה של העיר אלפלוג'ה ,המעוז הבולט שנותר בידי דאעש במחוז הסוני אלאנבאר .אובדן אלפלוג'ה ,עיר
בעלת חשיבות סמלית ,מהווה מכה צבאית ותודעתית לדאעש .ראש ממשלת עיראק חידר אלעבאדי,
שערך "ביקור ניצחון" באלפלוג'ה הצהיר ,כי הניצחון במוצול קרוב .אולם להערכתנו המערכה נגד דאעש
בעיראק רחוקה מסיום .בפועל העיר אלפלוג'ה ומחוז אלאנבאר כולו עדיין לא טוהרו מפעילי דאעש והארגון
ממשיך לנהל לוחמת טרור וגרילה בבגדאד ובאזורים השונים ,אשר שנכבשו ע"י הכוחות העיראקים.
 nבשתי זירות נוספות עומד דאעש בפני איום של אובדן מאחזים חשובים בעתיד הקרוב .בזירה הסורית
מתקדמים כוחות ה SDF-הכורדים לעבר מרכז העיר מנבג' ,מעוז חשוב של דאעש שממערב לפרת .בזירה
הלובית נמשכת הלחימה בתוך העיר סרת ושטח השליטה של דאעש בה הולך ומצטמצם .במקביל פתחו
כוחותיו של הגנרל ח'ליפה חפתר ,מפקד צבא לוב במערב המדינה ,במבצע לטיהור העיר בנע'אזי מידי
הארגונים הג'האדיסטים ,השולטים בחלקה של העיר )דאעש וארגונים המזוהים עם אלקאעדה(.

פיגוע הרג בנמל התעופה הבינלאומי באיסטנבול
)תמונת מצב ראשונית(

 nבליל  29-28ביוני  2016בוצע פיגוע הרג בנמל התעופה הבינלאומי של איסטנבול על שם אתא
תרכ .הפיגוע בוצע ע"י שלושה מחבלים ,שלדברי ראש ממשלת תורכיה הגיע למקום במונית .עד
ראייה סיפר ,כי שלושת המחבלים לבשו בגדים שחורים וכי הם לא היו רעולי פנים )רויטרס 29 ,ביוני
.(2016
 nעל פי התקשורת התורכית התבצע הפיגוע בשני מוקדים:
• המוקד הראשון היה בשער הכניסה של טרמינל הטיסות הבינלאומיות .שני מחבלים פתחו
באש מרובי סער קלצ'ניקוב לעבר הנוסעים ,בעת שהם המתינו בנקודות הבידוק הביטחוניות,
שהיו עמוסות באנשים .אחד המחבלים החל להתקדם לעבר הנוסעים אולם תוך כדי ירי הוא
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נפגע ע"י איש ביטחון שהיה במקום .בעקבות זאת פוצץ עצמו המחבל השני בקרבת מכשיר
השיקוף.
• המוקד השני היה בקומה התחתונה )באזור החנייה( .מחבל שהגיע למקום החל לירות
לעבר אנשים רבים ,שנהרו לעבר מכוניותיהם ,לאחר שכח ביטחון הגיע למקום פוצץ המחבל
את עצמו.
 nשר המשפטים התורכי הודיע על  31הרוגים ו 147-פצועים .ראש הממשלה ילדרים מסר מאוחר
יותר ,שמספר ההרוגים גדל ל) 36-עדכני לבוקר ה 29-ביוני( .עד כה אף ארגון טרור לא נטל
אחריות על הפיגוע ,התואם במאפייניו המבצעיים את דפוסי הפעולה של דאעש ,המנהל מתקפת
טרור נגד תורכיה .ראש ממשלת תורכיה ילדרים מסר ,כי על פי בדיקת גורמי הביטחון ,הסימנים
הראשוניים מצביעים ,כי דאעש ביצע את הפיגוע .ההנחה הראשונית הרווחת בקרב גורמי מודיעין
אמריקאים הינה שדאעש או ארגון הפועל תחת חסותו ביצע את הפיגוע ) 29 ,CNNביוני .(2016

מימין :כוחות ביטחון והצלה מחוץ לנמל התעופה באיסטנבול .משמאל :רובה הקלצ'ניקוב ששימש את אחד
המחבלים בפיגוע )דף הטוויטר של  28 ,New Straits Timesביוני .(2016
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מימין :הכניסה לשדה התעופה לאחר הפיגוע )וכאלת אלמרצד ללאנבאא' 29 ,ביוני  .(2016משמאל :רגע
הפיצוץ הראשון כפי שנקלט במצלמות האבטחה בשדה התעופה )יוטיוב 29 ,ביוני .(2016

מימין :המוקד הראשון של הפיגוע :שער הכניסה לבידוק הביטחוני בטרמינל הטיסות הבינלאומיות .משמאל:
ההרס באולם הנוסעים ) 29 ,milliyet.comביוני .(2016

המערכה נגד דאעש בהנהגת ארה"ב
התקיפות האוויריות
 nהקואליציה בהובלת ארה"ב ביצעה גם השבוע פעילות אווירית אינטנסיבית בעיראק ובסוריה.
בעיראק התמקדו התקיפות באזור אלפלוג'ה ,כסיוע לצבא עיראק במערכה לשחרור העיר .כמו כן
התבצעו תקיפות בין השאר במקומות נוספים במחוז אלאנבאר ,במרחב העיירה אלקיארה שמדרום
למוצול )שם מכשיר צבא עיראק את הקרקע להתקפה העתידית על מוצול( ובאזור סנג'אר )שבצפון
מערב עיראק( .בסוריה התמקדו התקיפות באלרקה ,דיר אלזור ,אזור העיר מנבג' )כסיוע לכוחות ה-
 SDFהתוקפים( ,ובאזור שמצפון לחלב.
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מעורבות רוסיה בלחימה

 nמערכת התעמולה של דאעש פרסמה צילום ,שבו נראו שלושה קצינים רוסיים שלטענת הארגון
נהרגו בקרבות ,שבין דאעש לבין צבא סוריה .נטען כי השלושה נהרגו במרחב שבין את'ריא
לאלטבקה ,שם מתנהת התקפה של צבא סוריה )אעמאק 23 ,ביוני  .(2016דובר שר ההגנה הרוסי
הזדרז להכחיש את הידיעה .לדבריו כל החיילים הרוסיים ,שצילומיהם פורסמו ע"י דאעש ,חיים
ומצויים ביחידות שלהם )טאס 23 ,ביוני .(2016

שלושה קצינים ,רוסים שלטענת דאעש נהרגו בעימותים מולו במרחב שבין את'ריא לאלטבקה )אעמאק23 ,
ביוני  .(2016דובר רוסי הכחיש את הידיעה.
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עיקרי ההתפתחויות בסוריה

פתחויות בסוריה

מפת סוריה ).(/www.nationsonline.org

המערכה לכיבוש מנבג'
 nכוחות ה SDF-המשיכו להתקדם לעבר מרכז העיר מנבג' .השבוע נכבשה על ידם "כיכר
אלשריעה" ,כ 1.8-ק"מ ממרכז העיר .ב 26-ביוני  2016כבשו כוחות ה SDF-את שכונת
אלחואתמה ,שבצפון העיר .בדיווחים תקשורתיים נמסר ,כי כוחות ה SDF-שולטים עתה על 30%-
 20%משטחה של העיר .בנוסף לכך כבשו כוחות ה SDF-מידי דאעש את "ממגורות מנבג'" ,כ-
 2.5ק"מ מדרום לעיר ,השולטות על חלקה הדרומי של מנבג' )מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם,
 24ביוני  .(2016מתקפת נגד של דאעש לכיבוש אזור הממגורות נבלמה ע"י ה.SDF-
 nמערכת התעמולה של דאעש טענה ,כי בשבוע החולף נהרגו  157לוחמים כורדים בעימותים עם
הכוחות הכורדים באזור מנבג' .כמו כן טען דאעש ,כי פעיליו הפילו ב 22-ביוני מסוק זעיר ללא טייס,
ששימש לאיסוף מודיעין.
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מסוק זעיר ללא טייס לאיסוף מודיעין ,שנטען כי הופל על-ידי פעילי דאעש בפאתי מנבג' )אעמאק 25 ,ביוני .(2016

המערכה במרחב חלב

 nבמרחב העיר חלב נמשכת הלחימה .השכונה הכורדית אלשיח' מקצוד ,שבצפון העיר ,הופגזה
ע"י ארגוני המורדים .בשכונת סיף אלדולה ,שבדרום מערב העיר ,התנהלו עימותים בין ארגוני
המורדים אסלאמים וצבא סוריה )מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם 25 ,ביוני  .(2016נמסר ,כי
ארגוני המורדים סיכלו נסיונות התקדמות של הכוחות הסורים לעבר כמה שכונות ,שבצפון העיר
חלב )ועדות התיאום המקומיות 26 ,ביוני .(2016
 nבנאום שנשא חסן נצראללה מזכ"ל חזבאללה ) 24ביוני  ,(2016הובלטה על ידו חשיבות
המערכה בחלב נגד "קבוצות הטרור" .להלן עיקרי דבריו )ערוץ אלמנאר 24 ,ביוני :(2016
• למרחב חלב הגיעו לאחרונה אלפי פעילים מרחבי העולם בעלי אזרחויות שונות ,הם הגיעו
לשם דרך הגבול בין סוריה לתורכיה ,שהינו פתוח למעברם .מטרתם הינה "להפיל את מה
שנותר מאזור חלב ,ואת העיר חלב בפרט" .לפיכך ,טוען נצראללה" ,הלחימה בחלב הינה
הגנה על שאר חלקי סוריה .היא ]מהווה[ הגנה על דמשק ,הגנה על לבנון ,הגנה על
עיראק וכן הגנה על ירדן"...
• לכן ,קובע נצראללה" ,מחובתו של חזבאללה להיות בחלב ולהישאר בחלב" .הוא מודה כי
המערכה בחלב הינה "מערכה מתישה" ,במהלכה נפלו לחזבאללה מאז תחילת יוני 26 2016
שהידים בנוסף לשבוי אחד ולנעדר אחד .עם זאת הוא טוען כי הידיעות שהופצו ע"י אויבי
חזבאללה על מאות הרוגים הינן מוגזמות.1
• לעומת זאת ,טען נצראללה ,כי מאז תחילת יוני נהרגו במערכה על חלב  617פעילים מקרב
"קבוצות הטרור" .כמו כן היו לקבוצות הללו למעלה מ 800-פצועים והושמדו אמצעי לחימה
רבים ,מול המספרים הללו )שלהערכתנו הינם מוגזמים( טוען נצראללה ,כי "ישנם
]לחזבאללה[  26הרוגים ]בלבד[ ...במערכה שזאת אמורים היו להיות הרבה יותר הרוגים."...
1

חסן נצראללה מתייחס לאבידות הרבות שספג חזבאללה מידי ארגוני המורדים בקרבות שהתקיימו לאחרונה באזור הכפר
ח'לצה ,שמדרום לחלב .דווח כי לפחות  25לוחמי חזבאללה נהרגו בקרבות הללו )המרכז הסורי לזכויות אדם 18 ,ביוני
.(2016
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 nדבריו של נצראללה משקפים להערכתנו את החשיבות שיש לכיבוש מרחב חלב בראייתן של
איראן וחזבאללה .על פי כתבתו של אבראהים חמידי ,עיתונאי סורי בעל נגישות למשטר ,חותרות
איראן וסוריה להשיב לידם את השליטה על העיר חלב באופן מלא .לעומת זאת ,לדבריו ,תומכת
רוסיה בכיתור חלב אולם סבורה ,כי לצבא הסורי הסדיר אין די כח אדם להשיב לידו את השליטה על
מלוא העיר .לדברי חמידי חוששים הרוסים ,כי כיבוש חלב יהיה כרוך באבידות קשות ויתקל
בהתנגדות קשה מצד ארה"ב והמדינות הסוניות במזה"ת )אלחיאת 24 ,ביוני .(2016

לוחמת טרור וגרילה של דאעש
נטילת אחריות לפיגוע נגד ירדן באלרכבאן
 nסוכנות אעמאק ,זרוע ההסברה של דאעש ,דיווחה ב 26-ביוני  ,2016כי פעיל דאעש הוא זה
שביצע את פיגוע ההתאבדות באלרכבאן ,שבצפון מזרח ירדן ב 21-ביוני  ,2016סוכנות אעמאק
פרסמה סרטון המתעד את הפיגוע )אעמאק 27 ,26 ,ביוני .(2016
 nכזכור ,התפוצצה מכונית תופת ב 21-ביוני  2016בדרך עפר ,המובילה אל מחנה הפליטים
הסורים המצוי באזור אלרכבאן ,שבצפון מזרח ירדן .זהו בסיס צבאי קדמי ,בקרבת מחנה הפליטים
הסוריים ,שהתיישבו בקרבת הגבול .בפיגוע נהרגו שישה אנשי כוחות הביטחון הירדניים ונפצעו 14
נוספים .בעקבות זאת סגרה ירדן את גבולותיה עם סוריה והכריזה על אזור הגבול עם עיראק כשטח
צבאי סגור.

תיעוד של דאעש על פיצוץ מכונית התופת .מימין :המכונית )מסומנת באדום( יוצאת ממחנה הפליטים הסוריים שעל
הגבול .משמאל :רגע הפיצוץ )אעמאק 27 ,ביוני .(2016

" nמקורות ירדניים" מסרו ,שנטילת האחריות של דאעש הינה ראשונה מסוגה .שכן לדבריהם
הארגון לא נטל בעבר אחריות פורמאלית על פיגוע כלשהו נגד ירדן .לדברי אותם מקורות קיימת
אפשרות ,שארגונים בדרום סוריה המזוהים עם דאעש ,כגון חטיבת שהדאא' אלירמוכ ותנועת
אלמת'נא ,הם אלו שביצעו את הפיגוע .לדבריהם פער הזמן מאז ביצוע הפיגוע ועד נטילת האחריות
נובע מבעיות תקשורת בין דאעש לבין הארגונים המזוהים עימו )אלחיאת 28 ,ביוני .(2016
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סדרת פיגועי התאבדות בעיירה אלקאע שבצפון בקעת הלבנון
 nב 27-ביוני  2016ביצעו ארבעה מחבלים ,מצויידים בחגורות נפץ סידרה של פיגועי
התאבדות בעיירה אלקאע ,שבצפון בקעת הלבנון .אחד הפיגועים בוצע ע"י מחבל שרכב על
אופנוע ,השליך רימון יד לעבר אזרחים שהיו בקרבת כנסיה ,ופוצץ עצמו באמצעות חגורת נפץ.
שלושה מחבלים נוספים לא הצליחו לגרום לפגיעות בשל תגובת צבא לבנון )אלנשרה 27 ,ביוני
 .(2016בתקשורת הלבנונית דווח ,כי בפיגועים הללו נהרגו  20-15אנשים .עד כה אף ארגון לא
נטל אחריות על הפיגועים .חזבאללה גינה את הפיגועים וציין כי הם "תוצאה" של האידיאולוגיה
הוהאבית הקיצונית ,אשר מתפשטת באזור כמגיפה )סוכנות הידיעות הלבנונית 27 ,ביוני .(2016

עיקרי ההתפתחויות בעיראק
עיקרי ההתפתחויות בעיראק

מפת עיראק ).(www.nationsonline.org

השלמת כיבוש אלפלוג'ה
 nהמערכה לכיבוש העיר אלפלוג'ה ,שהחלה ב 22-במאי  ,2016הגיעה השבוע לסיומה
)הפורמאלי לפחות( .ב 25-24-ביוני השתלטו הכוחות העיראקים על השכונה אלג'ולאן ,שבצפון
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מערב העיר ,שבה התבצרו פעילי דאעש .ב 25-ביוני הודיעה מפקדת המבצעים בבגדאד ,כי שכונת
אלג'ולאן שוחררה .בכך נפל לידי הכוחות העיראקים מוקד ההתנגדות האחרון של דאעש באלפלוג'ה.
ב 26-ביוני  2016הודיע עבד אלוהאב אלסאעדי ,המפקד העיראקי של המבצע ,כי העיר שוחררה
לחלוטין .לדבריו נהרגו במהלך המבצע לפחות  1,800פעילי דאעש )חשבון הטוויטר של האגף
למבצעים מיוחדים של צבא עיראק 26 ,ביוני  .(2016בעקבות זאת הודיע ראש ממשלת עיראק,
חידר אלעבאדי על הניצחון באלפלוג'ה בציינו ,כי הניצחון במוצול יהיה קרוב ,ובעקבותיו יסולק
דאעש מאדמת עיראק )ערוץ אלעראקיה 26 ,ביוני  .(2016ב 26-ביוני  ,2016ביום ההכרזה על
שחרור העיר ,הגיע ראש ממשלת עיראק לביקור מתוקשר באלפלוג'ה בלוויית קצינים בכירים
מצבא עיראק.

מימין :עבד אלוהאב אלסאעדי )בטי-שירט משמאל( ,מודיע על שחרורה המלא של אלפלוג'ה מידי דאעש )חשבון
הטוויטר של האגף למבצעים מיוחדים של צבא עיראק 26 ,ביוני  .(2016משמאל :ראש ממשלת עיראק חידר
אלעבאדי מכריז על שחרור אלפלוג'ה )ערוץ אלעראקיה 26 ,ביוני .(2016

מימין :חיילי צבא עיראק חוגגים את הניצחון באלפלוג'ה )חשבון הטוויטר של האגף למבצעים מיוחדים של צבא
עיראק 26 ,ביוני  .(2016משמאל :צבא עיראק בין חורבות אלפלוג'ה )אלערביה 26 ,ביוני .(2016
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מימין :ראש ממשלת עיראק חידר אלעבאדי )במרכז( מבקר באלפלוג'ה בלוויית קצינים בכירים מצבא עיראק )חשבון
הטוויטר של האגף למבצעים מיוחדים של צבא עיראק 26 ,ביוני  .(2016משמאל" :תמונת ניצחון" :אלעבאדי מניף
את דגל עיראק באלפלוג'ה )ערוץ אלעראקיה 26 ,ביוני .(2016

 nערוץ אלג'זירה ,המסתמך על מקורות המקורבים לדאעש ,מסר כי בעקבות כיבוש העיר פינה
דאעש מוצבים שהחזיק בסביבת אלפלוג'ה ללא לחימה )אלג'זירה 27 ,ביוני  .(2016ב 27-ביוני
דווח ,כי דיוויזיה של חי"ר ממוכן מצבא עיראק פתחה במבצע להשלמת טיהור הגדה המערבית של
נהר הפרת ,ממערב לאלפלוג'ה .מטרת המבצע הינו לכבוש את אזור חלבסה ,שממערב לעיר
) 27 ,Iraqi Media Networkביוני .(2016

יצירת בסיס שליטה טריטוריאלי לקראת המערכה על מוצול
 nצבא עיראק המשיך השבוע לטהר את מרחב העיירה אלקיארה ,הנמצא  63ק"מ מדרום
למוצול ,מפעילי דאעש .זאת במטרה )מוצהרת( להכשיר מרחב זה על מנת שיוכל לשמש בעתיד
כנקודת זינוק לעבר כיבוש העיר מוצול .הפעילות הצבאית במרחב זה מתבצעת בסיוע אווירי של
הקואליציה הבינלאומית )אלערביה 26 ,ביוני .(2016

הדיפת מתקפה של דאעש על אלרטבה
 nב 27-ביוני  2016נכשל ניסיון של דאעש לכבוש מחדש את העיר אלרטבה ,שבקרבת משולש
הגבולות עיראק-סוריה-ירדן .כזכור נכבשה העיר ע"י צבא עיראק ב 17-במאי  .2016נמסר ,כי כוחות
משטרה עיראקיים ,בסיוע פעילים משבטים סונים ,בלמו התקפה של דאעש מכוון מערב .מכונית
תופת נהוגה בידי מחבל מתאבד הושמדה טרם הפעלתה .מספר פעילי דאעש נהרגו והשאר ברחו
)אלסומריה 27 ,ביוני  .(2016דאעש מצידו טען ,כי בהתקפה שבוצעה מצפון לאלרטבה נהרגו 26
חיילים עיראקים )אעמאק 27 ,ביוני .(2016
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הג'האד העולמי במדינות נוספות
המערכה לכיבוש סרת

לוב

 nהמערכה לשחרור העיר סרת מידי דאעש נמשכת בתוך סרת ודומה ,כי היא מתקרבת לשלביה
הסופיים .השבוע דווח כי בשליטת דאעש נותר אזור ,ששטחו כ 10-קמ"ר ,במרכז העיר .שטח זה
כולל מתקני תשתית )מרכז הכינוסים ובית החולים אבן סינא( ומספר שכונות .הלחימה בשטח זה
עודנה נמשכת.
 nבמהלך הקרבות השתלטו הכוחות הנלחמים בדאעש על מתקני ממשל )בניין הנהלת חברת
החשמל ,בניין תחנת הרדיו( .כמו כן הם השתלטו על סדנא של דאעש לייצור חומרי נפץ )דף
הפייסבוק של מרכז ההסברה של מבצע "הבניין הבנוי לתלפיות" 21 ,ו 22-ביוני .(2016

המערכה לשחרור בנע'אזי
 nב 22-ביוני  2014החלו כוחותיו של הגנרל ח'ליפה חפתר ,מפקד צבא לוב במערב המדינה
התומך בממשלת טברק ,במבצע לטיהור מערב העיר בנע'אזי מידי הארגונים הג'האדיסטים,
השולטים בחלקה של העיר )דאעש ו"מועצת השורא של מהפכני בנע'אזי"( .דומה כי מבצע זה שואב
השראתו מההצלחות של כוחות ממשלת ההסכמה בכיבוש חלקים נרחבים במרחב סרת,
ומההערכה ,כי הארגונים הג'האדיסטים בעיר בנע'אזי ודאעש במרכזם נמצאים עתה בעמדת
חולשה ,שראוי לנצלה.
 nדוברי כוחותיו של ח'ליפה חפתר מסרו ,כי הכוחות התוקפים השתלטו על כמה אזורים
בשכונותיה המערביות של בנע'אזי וכי הם מתקדמים לעבר כביש החוף )פורטל אלוסט 23,24 ,ביוני
 ;2016אלערביה .נט 25-24 ,ביוני  .(2016דובר בכוחותיו של חפתר מסר כי בקרבות ב 24-ביוני
 2016נהרג אמיר דאעש בבנע'אזי המכונה "איוב התוניסאי" )בואבה אפריקיא אלאח'באריה25 ,
ביוני  .(2016דאעש מצדו פירסם ב 24-ביוני  2016הודעה בה נטען ,כי פעיליו הדפו ניסיון התקדמות
של כוחות חפתר באזור "הבניינים הסיניים" במערב בנע'אזי ) 24 ,justpaste.itביוני .(2016
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צילומים מהקרבות ,שמנהלים פעילי דאעש נגד כוחותיו של ח'ליפה חפתר באזור "הבניינים הסיניים" ,שבמערב
בנע'אזי ) 24 ,justpaste.itביוני .(2016

 nהעיר בנע'אזי ,השוכנת במזרחה של לוב ,נשלטת בחלקה ע"י פעילים ג'האדיסטים .חלק מהם
הינו בעל זיקה לאלקאעדה ,חלקם בעלי זיקה לדאעש וחלקם עצמאיים .דאעש סובל מעמדת
חולשה בבנע'אזי בשל ניתוקה של העיר ממוקד שליטתו בסרת ,קרבתה של העיר לצבא לוב הנאמן
לממשל טברק וריבוי המיליציות היריבות בעיר .להערכתנו בעקבות נפילת מרחב השליטה של דאעש
בסרת עשויים להיחלש או אף ליפול מאחזי דאעש במקומות נוספים בלוב ,והעיר בנע'אזי
בתוכם.
n

פעילות תודעתית

הודעה על הקמת מחוז חדש של דאעש בפיליפינים
 nב 24-ביוני  2016פירסם אתר המזוהה עם דאעש סרטון ,שבו הוכרז על הקמת מחוז חדש של
דאעש בפיליפינים .בסרטון )שאורכו  21דקות( נראו פעילים ג'האדיסטים נשבעים אמונים למנהיג
דאעש .השבועה בוצעה ע"י פעילים מארבעה "גדודים" ,שפעלו קודם לכן במסגרת ארגון אבו
סיאף )ארגון טרור הפועל בפיליפינים ,שהיה מזוהה עד לאחרונה עם אלקאעדה( )אתר Bayan
 ,Radioהמזוהה עם דאעש ואתר שיתוף הקבצים  21 ,openload.comביוני .(2016
 nבסרטון הופיעו כמה פעילי דאעש ,שמוצאם מדרום מזרח אסיה :פעיל ,שכונה אבו וליד
האינדונזי ,שיבח את הח'ליפות של דאעש .פעיל אחר ,המכונה אבו עין המלזי ,קרא למוסלמים
בדרום מזרח אסיה להישבע אמונים לדאעש והבטיח להלחם ב"כופרים" .פעיל נוסף ,המכונה אבו
עבדאללה הפיליפיני ,2מנה שמות שבטים פיליפינים ,הנחשבים ל"כופרים" וכאלו שהינם מוסלמים.
לאחר מכן הופיעו שלושה פעילים ממוצא דרום אסיאתי ,שהוציאו להורג שלושה אנשים ,שהואשמו
על ידם כסוכנים של הקואליציה הבינלאומית ,ע"י עריפת ראשם בסכין.

2

על פי האתר " ,"The Long War Journalהפעיל המכונה אבו עבדאללה הפיליפיני הינו "אמיר" המחוז החדש של דאעש
בפיליפינים.
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מימין :סמל המחוז החדש של דאעש הפיליפינים )אתר  Bayan Radioואתר שיתוף קבצים  21 ,openload.coביוני
 .(2016משמאל :דובר בגדוד אבו דג'אנה של ארגון אבו סיאף בבסילאן שבפיליפינים ,מקריא את שבועת האמונים
לדאעש )אתר  Bayan Radioואתר שיתוף קבצים  21 ,openload.coביוני .(2016

מימין :פעיל דאעש באלרקה המכונה ,אבו וליד האינדונזי ,משבח את הח'ליפות האסלאמית .משמאל :פעיל דאעש
באלרקה המכונה אבו עבדאללה הפיליפיני מונה שבטים פיליפינים ,הנחשבים ל"כופרים" ואחרים שהם מוסלמים
)אתר  Bayan Radioואתר שיתוף קבצים  21 ,openload.coביוני .(2016
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שלושת הנאשמים על-ידי דאעש כסוכנים של הקואליציה הבינלאומית ,טרם הוצאתם להורג באלרקה .ההוצאה להרוג
בוצעה על-ידי שלושת הפעילים הדרום-מזרח אסייתים שהופיעו בסרטון
)אתר  Bayan Radioואתר שיתוף קבצים  21 ,openload.coביוני .(2016
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