מרכז המידע למודיעין ולטרור
המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(
 21בספטמבר2008 ,

בשנה האחרונה ניהל אסאמה בן לאדן ,מנהיג אלקאעדה,
קמפיין תקשורתי ,לאחר שתיקה ממושכת .הקמפיין נועד
לשמש מקור השראה ועידוד לפעילי הג'האד העולמי
ולהגביר את הפעילות הטרוריסטית בזירות השונות .הוא גם
נועד ליצור לחצים מבית על ארה"ב ומדינות אירופה ועל
המשטרים הערביים והמוסלמים הפרו-מערביים ,ולקדם את
תפיסת "שחרור פלסטין" באמצעות ג'האד

אסאמה בן לאדן פונה לעם האמריקני בקלטת וידיאו שהופצה ב 8-בספטמבר ,2007
וסימנה את פתיחת הקמפיין התקשורתי .קלטת וידיאו קודמת שלו הופצה על ידו כשלוש שנים לפני כן
)מקור.(http://u2r2h-documents.blogspot.com/2007/09/2007-osama-bin-laden-video-watch-it.html :
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מבוא
מבוא
 .1ב 8-וב 11-בספטמבר  ,2007בסמיכות זמנים ליום השנה השישי לביצועי פיגועי ה11-
בספטמבר בארה"ב ,פרסם אסאמה בן לאדן מנהיג אלקאעדה שתי קלטות :האחת קלטת וידאו
)חוזי( והשנייה קלטת שמע )אודיו( .פרסום קלטת הווידיאו מטעמו היה אירוע חריג ,באשר
קודמתה פורסמה כשלוש שנים קודם לכן .קלטת השמע פורסמה כשנה לאחר פרסום
קודמתה .פרסום הקלטות הללו היווה אות לקמפיין תקשורתי ,שבמהלכו ביטא אסאמה
בן לאדן מחדש את האידיאולוגיה והאסטרטגיה של ארגון אלקאעדה בפני קהלי יעד
שונים ,מוסלמיים ומערביים .זאת ועוד ,בן לאדן מרחיב ומעמיק בקלטות אלה את המסרים
המופצים באינטרנט ע"י דוברים בכירים נוספים של אלקאעדה )אך הדיון בכך חורג מתחום
עבודת מחקר זו(.
.2

קלטת

הוידיאו,

שאורכה

כ27-

דקות,

פורסמה

ב8-

בספטמבר

2007

באתרי אינטרנט המזוהים עם הג'האד העולמי .היא נועדה לשכנע את הציבור האמריקני ,אליו
היא כוונה ,להפעיל לחצים מבית על הממשל האמריקני להפסיק את המלחמה בעיראק
נוכח המחיר הכבד שהיא גובה מהצבא האמריקני .יצוין ,שזו אינה פנייתו הראשונה של בן
לאדן לדעת הקהל האמריקנית ,אליה כבר פנה בעבר "מעל ראשי" הממשל האמריקני .הקלטת
השנייה )שהייתה קלטת השמע הראשונה מתוך תשע קלטות שמע נוספות שפורסמו
מאז( ,פורסמה ב 11-בספטמבר  .2007היא כוונה לציבור המוסלמי הרחב ונועדה לקדם את
פעילות הג'האד העולמי ע"י הפיכת אבו מצעב וליד אלשהרי  -פעיל אלאעדה ממוצא סעודי,
שהתרסק עם מטוס חטוף על מגדלי התאומים  -למודל לחיקוי .באופן חריג ,עיקר הקלטת
)כשני שליש ממנה( הייתה צוואה שהוקלטה ע"י טרוריסט זה ,אך לא פורסמה עד כה(1) .
.3

עד לפרסום שתי הקלטות הללו עסקו רוב פרסומי אלקאעדה בשנים האחרונות בהיבטים

ספציפיים של האידיאולוגיה והאסטרטגיה של הארגון ,בעיקר עפ"י התבטאויותיו של אימן
אלט'ואהרי ,סגנו של בן לאדן (2) .שתי הקלטות שהופצו ע"י אסאמה בן לאדן )וחלק מקלטות
נוספות ,שהופצו על ידו לאחר מכן( ביטאו פריסה רחבה ושיטתית של האידיאולוגיה של
ארגון אלקאעדה ,כפי שהיא מנוסחת ע"י מנהיגו .תכני הקלטות מבטאים היכרות טובה,
מפורטת ומעודכנת )אם כי לא תמיד מדויקת( ,ביחס למתרחש בזירה הפוליטית ,האמריקנית
והבינלאומית .הן ביטאו גם בקיאות בשפה הערבית הספרותית ובמקורות האסלאם ,דבר המקנה
לו יוקרה רבה וכריזמה בקרב קהלי היעד המוסלמים שלו .בעקבות פרסום שתי הקלטות הללו,
פורסמו ,כאמור ,שמונה קלטות שמע נוספות ע"י בן לאדן בפרקי זמן קצרים יחסית ,דבר העשוי
להצביע על עניינו לתת תנופה מחודשת ל"מלחמה על התודעה" ,שמנהל ארגונו )פרסום
הקלטות הללו פסק במאי  2008מסיבה שאינה ברורה לנו(.
.4

בדברי ההקדמה שלו לקלטת הווידיאו ,מכריז בן לאדן על אמונתו האסלאמית-דתית
העמוקה לפיה ,קיים הכלל של "עין תחת עין ,שן תחת שן ,והרג תחת הרג" .כמו כן ,הוא מציין
כי כל עבדיו של אללה יגיעו לגן עדן ,למעט אלה הממרים את פיו .בדברי ההקדמה
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אללה והמסביר ,כי פועלם לא היה לשווא הואיל ושכר ראוי נמצא בצידו .מכאן ,שחרף הנימה
המתחשבת ,כביכול ,בקהל היעד האמריקני שלו ,מטרת בן לאדן היתה ונותרה קידום
האידיאולוגיה ותפיסת העולם של הג'האד העולמי ,עפ"י פרשנותו.
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השמע הנוספות שפורסמו לאחר מכן .קלטות אלו מכוונות למגוון קהלי יעד :לתושבי ארה"ב,
לעמי אירופה ,למוסלמים בפקיסטאן ,למוסלמים בעיראק ולפעילי הג'האד העולמי ברחבי
העולם ,לרבות בפלסטין .בקלטות הללו ניתן ביטוי נרחב  -ובחלקן ,חסר תקדים בהיקפו -
למרכזיות היעד של שחרור פלסטין באידיאולוגיה ובאסטרטגיה של אלקאעדה ,למרות
שבפועל הג'האד נגד ישראל לא קיבל ביטוי בשטח עד כה.

.6

כל הקלטות הללו הופקו ע"י מחלקת ההפקות של ראשי ארגון אלקאעדה ודוברים בכירים
נוספים )אלסחאב( ופורסמו באתרי אינטרנט בערבית ,המזוהים עם הג'האד העולמי .חלקן
מלוות בתרגום לאנגלית באמצעות כתוביות ,וחלקן הופצו גם בשפות נוספות לקהלי יעד
אחרים .קלטות אלו ,כאמור ,קיבלו תהודה נרחבת בעולם הערבי/מוסלמי )ואף מעבר לו( גם
באמצעות ערוץ הטלוויזיה הפופולרי אלג'זירה ,שהרבה ולתת כיסוי תקשורתי למסע התעמולה
של בן לאדן ,בקרב קהלי היעד הערביים-מוסלמיים .התהודה הרבה שנותן ערוץ אלג'זירה
לפרסומי אלקאעדה מסייעת לארגון במלחמתו על התודעה ,בין השאר בקרב האוכלוסייה
הפלסטינית )סקר דעת קהל שבוצע לאחרונה ע"י מכון הסקרים הפלסטיני אלפא העלה ,כי
רשת אלג'זירה הנה הנצפית ביותר ע"י אוכלוסייה זו( .בו בזמן ,החשיפה הרחבה של פרסומי
אלקאעדה מגדילה את היקף הצפייה בערוץ אלג'זירה בעולם הערבי ואף בקרב קהילות
מוסלמיות במדינות המערב) .יוזכר בהקשר זה ,כי ערוץ אלג'זירה מסייע גם לחמאס במלחמה
על התודעה ,למרות שהדבר פוגע ואף מחליש את אבו מאזן והרשות הפלסטינית(.

כרזה של אלקאעדה שפורסמה באתר הפורומים של הערוץ הערבי הפופולרי אלג'זירה בליווי
דברי תמיכה באלקאעדה )פורסם ב 15-בספטמבר  .(2007בכרזה נכתב" :הננו לפקודתך,
אבו עמר אלבע'דאדי )מנהיג 'המדינה האסלאמית של עיראק' ,קרי מנהיג אלקאעדה בעיראק(; הננו
לפקודתך ,המדינה האסלאמית של עיראק" )ראה להלן(
http://www.aljazeeratalk.net/forum/showthread.php?t=71139
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עיקרים
עיקרים
אסאמה בן לאדן ,מתוך קלטת וידיאו שהופנתה לעמי אירופה ) 15באפריל :(2004
"…I call upon just men, especially scholars, media and businessmen, to form a permanent
commission to raise awareness among Europeans of the justice of our causes, primarily
1

"Palestine, making use of the enormous potential of the media.

אימן אלט'ואהרי  ,סגנו של בן לאדן ,במכתב לאבו מצעב אלזרקאוי ,מי שהיה מפקד אלקאעדה בעיראק
)עד הריגתו ביוני :(2006
We are in a battle, and more then half of this battle is taking place in the battlefield of the Media... we are
"edia battle in a race for the hearts and minds of our people.
ך דוח הסנאט האמריקני המנתח את השימוש הרב שעושה אלקאעדה באינטרנט ,עמוד (6

.1

בימים אלה חל יום השנה השביעי למתקפת הטרור של אלקאעדה בארה"ב ב11-

בספטמבר  .2001השנה שקדמה למועד זה התאפיינה בתנופה מחודשת של המלחמה על
התודעה ,שמנהל אלקאעדה )או בשמו המלא מאז שנת " ,2001קאעדת אלג'האד"( .תנופה
מחודשת זאת באה לידי ביטוי בקמפיין תקשורתי של אסאמה בן לאדן .זאת ,לאחר שקלטת
הוידיאו הקודמת שלו הופצה בשלהי שנת .2004
.2

תחילתו של הקמפיין הנדון בפרסום שתי קלטות ,האחת קלטת וידאו )חוזי( והשנייה קלט

שמע )אודיו( ,שהופצו בסמיכות זמנים ליום השנה השישי לפיגועי הטרור בארה"ב ) 11בספטמבר
 .(2007קלטת הווידיאו ,שכמוה לא הופצה ע"י בן לאדן במשך כשלוש שנים ,נועדה לקהל היעד
האמריקני ,בעוד שקלטת השמע כוונה לציבור המוסלמי הרחב .בעקבותיהן הופצו באינטרנט
שמונה קלטות )שמע( נוספות של בן לאדן ,שכוונו למוסלמים )בדגש על לוחמי הג'האד(
בפקיסטאן ,בעיראק ,בזירה הפלסטינית ובזירות לחימה נוספות .הן כוונו גם לאמריקנים ולעמי
אירופה ,שצבאותיהם נוטלים חלק בלחימה באפגניסטאן.

1

Osama Bin Laden "To the People of Europe" (15.4.2004), in Massage to the World: The Statements of
Osama Bin Laden (edited and introduced by Bruce Laurence, translated by James Howarth). London and New
York: Verso, 2005, P.235.
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.3

מדוע

בן

בחר

לאדן

לפתוח

התקשורתי

בקמפיין

בספטמבר

?2007

ייתכן והדבר נבע מאילוצים מבצעיים ,שתחילתם באובדן בסיסו הטריטוריאלי העיקרי
באפגניסטאן עם הפלת משטר הטאליבן בשלהי שנת  .2001על רקע זה נפוצו שמועות
לפיהן אסאמה בן לאדן אינו עוד בחיים בתקופה שקדמה לתחילת הקמפיין הנ"ל .כמו כן
נטען,

שקלטות

שפורסמו

מטעמו

הוקלטו

זמן

רב

קודם

לכן.

להערכתנו,

הקמפיין התקשורתי של בן לאדן מאז ספטמבר  2007נועד להמחיש לפעילי הג'האד
העולמי ,כי בן לאדן חי וקיים וכי הוא שב ופועל מבסיס טריטוריאלי ,שממנו הוא מסוגל גם
עתה לנהל את המלחמה על התודעה באופן מסודר ושיטתי .בהיבט זה עשוי הקמפיין הנ"ל,
להערכתנו ,להעיד כי בשנה האחרונה חל שיפור בתחושת הביטחון וביכולותיו המבצעיות של
ארגון אלקאעדה באפגניסטאן ,שמאז שנת  2001נפגע קשות כמסגרת ארגונית והיררכית.
 .4בנוסף לכך ,ייתכן גם שהקמפיין התקשורתי נועד לעודד את תומכיו בזירות העימות האחרות,
שמחוץ לזירה האפגאנית ,ובמרכזן עיראק )שאסאמה בן לאדן מייחד לה תשומת לב רבה
בקלטות שהפיץ( .בראייה זאת נועד הקמפיין בראש ובראשונה לתת עידוד לפעילים השונים
בזירות השונות ,הן במישור המורלי והן במישור המבצעי ,ולהמריץ אותם להגביר את פעילותם,
בעיקר ע"י פיגועי התאבדות רבי נפגעים )חילופי הממשל בארה"ב עלולים להערכתנו ,להוות
עיתוי

נוח

לגל

חדש

של

פגועי

טרור(.

זאת

ועוד,

בראייה

לאחור,

ייתכן ולפניותיו של בן לאדן כבר הייתה במהלך השנה האחרונה השפעה על פעילות הטרור
של הג'האד העולמי בזירות השונות .ביטויים לכך ניתן למצוא בהתגברות פעילות הטרור
בפקיסטאן )שתרמה להתפטרות מושארף ,נשיא פקיסטאן( ,בהודו ,באפגניסטאן ובצפון
אפריקה )וייתכן שגם בתימן( .ביטוי לכך ניתן גם למצוא במאמצי תומכי הג'האד העולמי
להתבסס בלבנון ,בסוריה וברצועת עזה ,עד כה ללא הצלחה יתרה.
.5

בקמפיין של בן לאדן בא לידי ביטוי גם עומק האיבה האידיאולוגית בין ארגון אלקאעדה

הסוני לבין המליציות השיעיות בעיראק וחזבאללה השיעי בלבנון .המיליציות השיעיות הפועלות
בעיראק מואשמות ע"י בן לאדן ב"בגידה" וב"פשעים" והוא קורא לתומכיו הסונים לאחד כוחות
נגדם ונגד הסונים המשתפים פעולה עם המשטר )ואף מביא הוכחות הלכתיות לכך שהדבר
מותר ,על רקע ביקורת שהופנתה כלפי ראשי אלקאעדה על אחריותם להרג אזרחים מוסלמים
חפים מפשע( .בזירה הלבנונית ,חזבאללה ומנהיגו חסן נצראללה מוצגים ע"י בן לאדן כמי שנתנו
ידם ל"מזימה" אמריקנית בדמות החלטת מועצת הביטחון ) 1701שסיימה את מלחמת לבנון
השנייה( .לפיכך חסן נצראללה מוצג ע"י בן לאדן כמי שגילה "אוזלת יד" )במניעת קבלת
ההחלטה הנ"ל( ,ולפיכך נחשב כבוגד ,שממדי בגידתו אינם נופלים מאלו של סאדאת ,נשיא
מצרים וחסין ,מלך ירדן )שחתמו על הסכם שלום עם ישראל( .על אף האיבה העמוקה לארה"ב,
לישראל ולתרבות המערב ,המשותפת לבן לאדן ולאידיאולוגיה השיעית האסלאמית הרדיקלית
מבית מדרשו של ח'מיני ,דבריו של בן לאדן ממחישים ,כי השסע עתיק היומין בין הסונים
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לשיעים עודנו גורם דומיננטי הן בעיראק והן בלבנון ,ואף ביחסיו של אלקאעדה עם איראן.2
האיומים שמפנה בן לאדן כלפי השיעים בעיראק וכלפי חזבאללה עלולים ,להערכתנו ,למצוא
בעתיד ביטוי בעימותים פנימיים בשטח ,בעיראק ובלבנון ,בין פעילי הג'האד העולמי ,נציגי
האסלאם הסוני הרדיקלי ,לבין נציגי האידיאולוגיה האסלאמית השיעית הרדיקלית.
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מטרה נוספת שמבקש בן לאדן להשיג בקמפיין התקשורתי הנה ,להערכתנו ,הנעת הציבור

בארה"ב ובמדינות אירופה להפעיל לחצים על ממשלותיהם להפסיק את מעורבותן במלחמה
בעיראק ובאפגניסטאן ,אולם הוא אינו עושה זאת בדרכי נועם .את פנייתו לציבור האמריקני
בקלטת הוידיאו הוא מלווה בדברי תוכחה ,תוך שלילת עקרונות החברה והממשל בארה"ב
)הדמוקרטיה ,הקפיטליזם( ,איום להרוג אזרחים אמריקנים ואף קריאה לאמריקנים להתאסלם.
לכאורה ,החלופה שהוא מציע לאמריקנים )ולאזרחי מדינות המערב בכלל( להתאסלם ולנטוש
את שיטת הממשל הדמוקרטית ,נתפסת במערב כחלופה הזויה ובלתי מעשית .עם זאת ,מסריו
השונים נקלטו ע"י תומכים בארה"ב ,מדינות המערב ואפילו בישראל ,שאימצו אותם והפכו
לטרוריסטים מ"תוצרת בית" בהשראת האידיאולוגיה האלימה של האסלאם הרדיקלי .למרות
שמדובר במספר לא גדול של פעילים ,הסכנה הפוטנציאלית הטמונה בהם הנה גדולה ,בהיבט
של ביצוע פיגועי טרור ,לרבות טרור בלתי קונבנציונלי בארה"ב ובמדינות המערב ע"י טרוריסטים
אסלאמיים "תוצרת בית".
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מקום

מרכזי

וחסר

תקדים

מייחד

אסאמה

בן

לאדן

בקלטות

שלו

גם לשחרור פלסטין באמצעות הג'האד תוך הדגשה ,כי אין לוותר על סנטימטר אחד מאדמת
פלסטין .אולם ,בפועל ,קיים עדיין פער גדול בן מרכזיות המאבק בישראל באידיאולוגיה של
אלקאעדה לבין המצב בשטח )בשנה האחרונה לא בוצעה שום פעילות משמעותית
של אלקאעדה נגד ישראל ובמדינות השכנות לה הארגון אף נחל מספר כישלונות צורבים,
שהבולט שבהם הנו המכה שספג פתח אלאסלאם ,השלוחה שלו בלבנון( .ההסבר של בן לאדן
לפער זה הנו ,שלפני שחרור פלסטין יש לשחרר את עיראק ,להפיל את המשטרים הערביים
הפרו מערביים ואף להתעמת עם גורמים "בוגדניים" כדוגמת העדה השיעית .חרף זאת ,יש לקחת
בחשבון שעוד לפני השגת משימות אלו ,ינסה בן לאדן להמחיש בפני תומכיו את דאגתו
לפלסטין ולהוכיח שדבריו אינם מס-שפתיים בלבד ,באמצעות פיגועי ראווה נגד ישראל או נגד
יעדים יהודיים בחו"ל .הניסיונות שנחשפו לאחרונה לגיוס צעירים ערבים-ישראלים ,מהווים

 2בן לאדן נמנע מלהזכיר מפורשות את איראן משום שפעילים באלקאעדה מצאו בה מקלט בעקבות הריסת מחנותיהם
באפגניסטאן ע"י ארה"ב בשלהי שנת  .2001אולם סגנו ,אימן אלט'ואהרי ,הלך צעד אחד קדימה ותקף אותה לאחרונה
בחריפות .בקלטת שפורסמה באלג'זירה ב 8-בספטמבר  2008לקראת יום השנה ה 7-לפיגועים בארה"ב הוא תקף
בחריפות את המשטר האסלאמי בטהראן ,שלדבריו משתף פעולה עם האמריקאים בעיראק ובאפגניסטאן.
אלט'ואהרי גם תקף את חסן נצראללה על שבתום מלחמת לבנון השנייה הרחיק את כוחותיו  30ק"מ מהגבול עם ישראל
והסכים להציב בלבנון  15אלף "צלבנים" )חיילי אוניפי"ל( המשמשים חיץ בין "לוחמי הג'האד" לבין ישראל.
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אינדיקציה לכך ,למרות שהם עדיין לא הבשילו לידי ביצוע פיגועים ,הלכה למעשה.3
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מניתוח קלטות הוידיאו והשמע שהופצו ע"י בן לאדן בשנה האחרונה ,בולט הדגש שניתן לא

רק להופעתו כמנהיג ארגון טרור )ג'האד( אלא גם כמטיף מוסלמי-דתי ,העושה מאמץ להקנות
גושפנקא אסלאמית-דתית להטפותיו הפוליטיות וכך הוא גם מצטייר כמנהיג-על מוסלמי
כריזמטי .שכן ,מניתוח תכני הקלטות הללו עולה בבירור ,כי המסרים שלו מתבססים על
התודעה ההיסטורית האסלאמית הרווחת בעידן המודרני ,קרי :נחיתות מתמשכת של האסלאם
נוכח העליונות המערבית "הכופרת" ,וההכרח להביאו לעליונות מחודשת ע"י הכשרת-נפשות
אינטנסיבית המהווה אידיאולוגיה ,שמימושה ייעשה ע"י ג'האד עולמי .תודעה זאת עומדת במרכז
המאמץ של אלאקעדה לרכוש אוהדים ותומכים בקרב קהילות מוסלמיות ברחבי העולם.
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לפיכך ,בקמפיין ההסברתי של בן לאדן נעשה שימוש רב במקורות אסלאמיים מהימנים כדי

לתת לגיטימציה אסלאמית-דתית למסרים שלו .אין ספק ,כי המסרים הללו נופלים על אוזניים
קשובות רבות ,בעיקר של בני הדור המוסלמי הצעיר ,שאליו פונה בן לאדן ישירות ,מעל
לראשיהם של אנשי הדת המבוגרים המשרתים ברובם את השלטונות ומתנגדים ליציאת בני-
הנוער הללו לג'האד עולמי .רבים מבני הדור הצעיר במדינות ערב ,במדינות המוסלמיות
ובמדינות המערב ,מתחבטים בבעיות זהות בעידן המודרני בן-זמננו ,שאחד ממאפייניו הבולטים
הוא המהפכה התקשורתית החזותית )בדגש על האינטרנט( .התוצאה היא ,שההטפה
האינטרנטית האינטנסיבית של בן לאדן נופלת על קרקע פורייה ,ושצעירים מוסלמיים מושפעים
ממסריו ,מאמצים אותם ומתגייסים לג'האד העולמי בזירות השונות בהן הוא מתנהל.
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הקלטות שהופצו בשנה האחרונה ע"י בן לאדן הופקו ע"י מחלקת ההפקות של הנהגת ארגון

אלקאעדה )אלסחאב( .הם פורסמו באתרי אינטרנט ג'האדיים ,המזוהים עם אלקאעדה ,בשפה
הערבית .חלקם לוו בתרגום לאנגלית באמצעות כיתוביות וחלקן הופצו גם בשפות
נוספות.בולטת הסתייעות אלקאעדה באינטרנט ,הן כאמצעי התקשורת המוביל במלחמה על
התודעה והן לשם קידום צרכיו המבצעיים )השימושים הללו באינטרנט מתוארים בהרחבה בדוח
של הסנאט האמריקני שהתפרסם לאחרונה ושיוזכר להלן( .באמצעות השימוש באינטרנט יכולים
ארגון אלקאעדה וארגוני הג'האד העולמי ,שרבים מהם מזוהים עימו או פועלים בשמו ,להתגבר
על מחסומים גיאוגרפיים המפרידים בין ההנהגות לבין הפעילים שבשטח ,להימנע מתלות בכלי
תקשורת אחרים ולעקוף את הקשיים ההולכים וגוברים ,שעורמים בפניו הממשלות השונות.
זאת ,תוך היתלות בעיקרון חופש הביטוי ובתפיסה המקובלת בקרב דעת הקהל בארה"ב ושאר
מדינות המערב ,שאין  -או קשה  -להטיל צנזורה על האינטרנט.
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הקמפיין התקשורתי של בן לאדן קיבל תהודה רבה בעיקר באמצעות שידורי ערוץ הטלוויזיה

הערבי הפופולארי אלג'זירה .הערוץ הרבה לצטט חלקים מהקלטות שהופצו ע"י אלקאעדה,
3
מרכז המידע למודיעין וטרור פרסם בחודשיים האחרונים לקטי מידע העוסקים בהפעלת ערבים ישראלים
לצרכים מבצעיים באמצעות האינטרנט ,במסגרת תהליך רדיקליזציה אסלאמית ,שהביאם לכדי הזדהות אידיאולוגית
עם אלקאעדה.

9
ובכך הרחיב את התפוצה והעצים את התהודה שלהם ובתוך כך ,גם של עצמו.
ערוץ אלג'זירה )הפועל במימון ובתמיכת שלטונות קטר( הפך להיות הערוץ המועדף ע"י
אלקאעדה .ערוץ אלג'זירה לא נמנע מהבעת תמיכה והזדהות עם אלקאעדה והאידיאולוגיה
האסלאמית-רדיקלית שלו .זאת מטעמים אינטרסנטיים-אופורטוניסטיים וייתכן שגם מסיבות
פוליטיות-אידיאולוגיות )יצוין ,כי כמה מהכתבים שלו אף נעצרו בחשד לשיתוף פעולה עם
אלקאעדה(.
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האמריקנניי
היעד האמריק
לקהל היעד
הפנייה לקהל
א  --הפנייה
פרק א
פרק

מימין :מתוך קלטת הוידיאו באמצעותה פנה בן לאדן לעם האמריקני )ספטמבר  .(2007בקלטת זו שיער
זקנו שחור .ייתכן ,כי צבע את זקנו כדי להיראות צעיר יותר .משמאל :בן לאדן בקלטת משנת  .2004שיער
זקנו בהיר )אפור( יותר )המקור לקלטת משמאלhttp://u2r2h- :
(documents.blogspot.com/2007/09/2007-osama-bin-laden-video-watch-it.html

.1

הקלטת הראשונה ,קלטת הווידיאו ,מוצגת כ"מסר מן השיח' אסאמה בן לאדן לעם

האמריקני" .בן לאדן ,מתואר בה כ"חרב אללה" וכ"אריה" ,אולי משום שבקלטת זו זקנו שחור
לחלוטין,

קצר ומלא יותר )שיפור דימוי?( ולא אפור כבקלטות אחרות )לרבות אלה שהופצו

לאחר מכן( .במראהו ניכרת עייפות )או ביטוי למחלה כלשהי?( .המסר שבקלטת זו נועד
לשכנע את דעת הקהל האמריקנית לפעול להפסקת המלחמה בטרור בעיראק ,ובכך
לצמצם את הקזת הדם הנמשכת של חיילי צבא ארה"ב בעיראק )ובאפגניסטאן( .למרות
שנושא נאומו הוא "המלחמה בינינו לביניכם" ,פונה בן לאדן לקהל היעד שלו ומבקש מהם
להקשיב לו.
.2

בפתיחת דבריו ,הוא מודה בכך ,שארה"ב הנה המעצמה היחידה והחזקה ביותר בעולם,

מבחינה כלכלית ,צבאית ואף מדינית .אולם ,הוא מציין,חרף כוחה של ארה"ב ,הצליחו  19צעירים
ב 11-בספטמבר " 2001להטות אותה מהמסלול" .לדברי בן לאדן ,מצא הדבר ביטויו בכך
שהמדיניות האמריקנית אחרי אירועי ה 11-בספטמבר הוכתבה ע"י אותם "מג'אהדין" )לוחמי
ג'האד ,מלחמת הקודש האסלאמית בכופרים( .לטענתו ,פעילות לוחמי הג'האד הללו הביאה
לפגיעה בכלכלתה של ארה"ב ,בתדמיתה וביוקרתה הבינלאומית .בן לאדן גם תוקף בחריפות
את התקשורת האמריקנית ,אשר לטענתו מנהלת מסע תעמולה נגד האסלאם עצמו .תקשורת זו,
לטענתו ,הפכה לכלי שרת בידי הממשל האמריקני שבידי "הניאו-קונסרבטיבים" ,באופן שהנו
גרוע יותר מהתקשורת הנתונה לפיקוחו של שלטון רודני.

.3

בהתייחסו באופן קונקרטי למלחמה בעיראק מציין בן לאדן ,כי הנשיא בוש שוגה בכך

שהוא סבור ,כי שיתוף הפעולה שלו עם ממשלת אלמאלכי בעיראק יוביל לכינונה של
דמוקרטיה .שכן ,לגרסתו ,מדיניותו של אלמאלכי מלבה את המלחמה הבין עדתית בעיראק
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ובסופו של דבר דינה להיכשל .לטענתו ,נכונות הנשיא בוש להרחיב את סמכויות האו"ם
בעיראק  -לאחר שקודם לכן סרב לכך בתוקף  -מהווה אינדיקציה לכישלונו של אלמאלכי.
בראיית בן לאדן ,הדבר מבטא את תפיסתו של הנשיא בוש לפיה אין תחליף למדיניות שלהמשך
המלחמה בעיראק .ביטוי נוסף לקו מדיני זה ,לדברי בן לאדן ,נותנים בכירי תומכיו של הנשיא
בוש ,הנמנים עם ראשי הזרם הניאו-קונסרבטיבי והטוענים ,כי אם המלחמה לא תימשך ,תעמוד
ארה"ב בפני "קטסטרופה" )או "שואה"(.
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בדבריו מתייחס בן לאדן לסוגיית שואת היהודים ,בפרט ,ולסבל היהודים מידי מייצגי

התרבות המערבית ,בכלל )שואה ,בערבית :מחרקה ,שפירושה גם משרפה או שריפת יצורים/בני
אדם בעודם חיים ,יוחדה בערבית לשואה היהודית עד להסלמה בעזה בתחילת שנת  .(2008הוא
מדגיש ,כי "תרבות השואה היא תרבותכם ולא תרבותנו" .הוא מוסיף ,כי שריפה של יצורים
חיים" ,בין אם נמלים קטנות ובין אם בני אדם" ,אסורה עפ"י דת האסלאם .לדבריו ,לא מוסלמים
הם אלו ששרפו את היהודים אלא "שואת היהודים נעשתה ע"י אחיכם במרכז אירופה"(3).
לטענתו ,אם אירוע זה היה מתבצע בסמוך לטריטוריה מוסלמית ,אזי רוב היהודים היו מוצאים בה
מקלט .לשם הוכחת טענתו ,הוא מזכיר כי כאשר בספרד פעלה האינקוויזיציה )הנוצרית( ואילצה
את היהודים והמוסלמים להמיר את דתם ,מצאו היהודים מקלט דווקא בטריטוריה מוסלמית
)בחסות האימפריה העת'מאנית(.

.5

בן לאדן מתפאר בכך ,שיהודים שמצאו מקלט בטריטוריה אסלאמית ,המשיכו לחיות בקרב

מוסלמים ,שאינם יכולים לחיות באווירה של דיכוי והם "דוחים השפלה ותוקפנות" .הוא מוסיף
ומדגיש ,כי גם נוצרים חיים בקרב המוסלמים מזה  1,400שנה ומביא כדוגמה את הקופטים
במצרים(4).

חרף

כל

אלו,

קובל

בן

לאדן,

פוליטיקאים

ואנשי

תקשורת

אמריקנים,

בעיקר בהוליווד ,מנהלים מסע תעמולה לסילוף דמותם האמיתית של האסלאם והמוסלמים.
זאת ,בשעה שהאמריקנים היו אלה ,שהשמידו את האינדיאנים והטילו את פצצות האטום על
הירושימה ונגסאקי" .אתם שרפתם אנשים בעודם בחיים" מאשים בן לאדן את ארה"ב.
יצוין ,כי דבריו של בן לאדן לגבי היחס החיובי ,כביכול ,לנוצרים החיים במדינות מוסלמיות ,אינם
נכונים .זאת ,לאור ההתנכלויות כלפיהם מצד המוסלמים וסבלם הרב של המיעוטים הנוצריים
במדינות ערב בתקופה המודרנית ,למשל :הקופטים במצרים ,האשורים בעיראק ,המארונים
בלבנון ,הנוצרים בשטחי הרשות הפלסטינית )ובמיוחד ברצועת עזה שבשליטת חמאס( והנוצרים
בדרום סודאן.
.6

זאת ועוד ,אסאמה בן לאדן עושה שימוש מניפולטיבי בשואה של העם היהודי

בנסותו לנצל אותה לצרכיו ההסברתיים ,בפנייתו לציבור האמריקני .מטעמים הסברתיים
הוא מכיר בשואה ונמנע מהכחשתה ,בניגוד לדוברים מוסלמיים קיצוניים כמו מחמוד
אחמדינג'אד ,נשיא איראן .אולם יש לזכור ,כי אסאמה בן לאדן וסגנו ד"ר אימן אלט'ואהרי
מרבים בהתבטאויות בעלות אופי אנטישמי מובהק :הם נוהגים לצטט פסוקים מהקוראן
ומסורות מהנביא מחמד המכפישים את היהודים ,מתארים אותם כ"רוצחי הנביאים" וקוראים
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להורגם ולחיסולה של מדינת ישראל ,שהנה מדינת העם היהודי )כפי שיצוין להלן;
ראו בהקשר זה מחקר של מרכז המידע למודיעין ולטרור בנושא" :האנטישמיות הערבית
והמוסלמית בת זמננו ,משמעותיה והשלכותיה )תמונת מצב עדכנית למרס "(2008
]מרס .([2008
.7

"המלחמה הבלתי צודקת" של ארה"ב בעיראק משקפת ,לדברי בן לאדן ,את כשלון המשטר

הדמוקרטי של ארה"ב )ומדינות המערב האחרות( .הסיסמאות של צדק ,חרות ,שוויון והומאניות,
שהונפו כדי להצדיקה בפני העיראקים ,לא מומשו ,לדבריו .הן הוחלפו בכוח הנשק ,בפחד ,הרס,
הרג ,רעב ,מחלות ועקירת אנשים מבתיהם הן בעיראק והן באפגניסטאן .לדבריו ,האמריקנים
יצרו מיליון יתומים ומאות אלפי אלמנות בעיראק ולטענתו  -לה אין הוא מביא סימוכין  -נהרגו
למעלה מ 650,000-עיראקים כתוצאה מהמלחמה ומתוצאותיה.

.8

בשלב זה פונה בן לאדן לציבור האמריקני )מעל ראשי מנהיגיו ,כמובן( ומזכיר לו,

כי רובו מעדיף שהמלחמה תיפסק .לשם כך ,הוא ממשיך ומזכיר לאמריקנים ,תוך פנייה
אליהם בגוף ראשון ,כי הם העניקו רוב בקונגרס לנציגי המפלגה הדמוקרטית .אולם ,הנציגים
הדמוקרטיים ,לטענתו ,אינם ממלאים את ייעודם .במקום לפעול להפסקת המלחמה הם
משתפים פעולה עם הממשל הרפובליקני ותורמים להמשך המלחמה .התוצאה היא
מפח נפש ,משום שמתברר שאין הבדל רב בין הממשלים האמריקנים השונים (5).לטענתו ,כל
מי שיושב בבית הלבן מנצל את משרתו לחרחור מלחמות בעולם ,כמו המלחמה המתנהלת כיום
בעיראק.
.9

על מנת להמחיש טענה זו ,מזכיר בן לאדן את מעורבות ארה"ב במלחמת וייטנאם .לדבריו,

חרף טענתם של נשיאים שונים בארה"ב כי הייתה זו מלחמה מיותרת ,גם הרפובליקנים וגם
הדמוקרטים תרמו להיווצרותה .בן לאדן מזכיר ,כי כאשר נבחר קנדי כנשיא כל ניסיונותיו להביא
לסיום מלחמת וייטנאם כשלו עד הירצחו .לטענתו ,מי שהפיק ממותו של קנדי תועלת הן
"החברות הגדולות" )העל לאומיות( ,עליהן נשען המשטר הקפיטליסטי )ראה להלן( .לכן,
מלחמת וייטנאם ,שהייתה לדבריו ,מלחמהמיותרת ומוטעית ,נמשכה עוד כעשר שנים .אולם אלה
שהיו אחראים לה ,ובראשם "הרוצח האלים ביותר ,רמספלד" ,לא באו על עונשם(6).
.10

בן לאדן ממשיך וטוען ,כי האסטרטגיה האמריקנית השגויה של מנהיגי ארה"ב דאז ,אומצה

גם ע"י הנשיא בוש )הבן( .ממשל בוש זה חתר לבצע מעשי טבח דומים לאלה שבוצעו נגד
וייטנאם .וכאן ,לטענתו ,טמונה אשמתו של הציבור האמריקני ,שחרף מודעותו לכל אלו ,אפשר
את בחירתו של הנשיא בוש לכהונה שנייה .לפיכך ,בחירתו מחדש של הנשיא בוש,
בהסכמתם וברצונם של אזרחי ארה"ב ,שומטת מהם את הזכות לתואר "חף מפשע".
שכן ,בוש קיבל מעמו מנדט "להרוג את אנשינו בעיראק ובאפגניסטאן" .מבחינה זו ,הוא מתריס,
"החפות מפשע שלכם היא כמו החפות מפשע שלי ביחס להריגת בניכם ב) 11-בספטמבר( ,לו
הייתי דורש חפות מפשע שכזאת" .בהעלאת הטענה ,כי כל אזרחי ארה"ב אחראים להרג
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בעיראק ובאפגניסטאן ,נותן איפא בן לאדן ,למעשה ,לגיטימציה לרצח כל אזרח
אמריקני )לוגיקה דומה  -המתבססת על חוות דעת הלכתית )"פתוא"( של המלומד המוסלמי-
סוני הבולט ,ד"ר יוסף אלקרצ'אוי  -מנחה גם את ארגוני הטרור הפלסטינים הטוענים ,כי כל
אזרח ישראלי הנו חייל צה"ל פוטנציאלי ונושא באשמה של מדיניות ישראל ,ובכך הם נותנים
הכשר לרצח אזרחים ישראלים ללא אבחנה(.
.11

בן לאדן מדגיש ,כי אי הענשתם של מחרחרי מלחמת וייטנאם ,גרמה לכך שהם "חזרו על

מעשה הפשע שלהם" ע"י פתיחת המלחמה בעיראק .לדבריו ,מלחמה זו מיותרת ויש רבים
המותחים ביקורת על פתיחתה ,וביניהם פרופסור נועם חומסקי )בלשן יהודי-אמריקני בעל
מוניטין בינ"ל ומבקר חריף וידוע של מדיניות החוץ של הממשל האמריקני לדורותיו( .אולם,
לדברי
אינו
ברחבי

בן

לאדן,

אוהב

לקבל
נגד

העולם

"מושל
עצות
מעורבות

טקסס"
ואינו
ארה"ב

)כינוי

שועה

מזלזל

להפגנות

במלחמה

לג'ורג'
המוניות,

בעיראק.

לדברי

בוש(
שנערכו
לאדן,

בן

הגיעה העת ש"האנושות תדע שהדיבורים על זכויות אדם וחירות הם שקרים המיוצאים ע"י הבית
הלבן ובעלי בריתו באירופה ,כדי להטעות את בני האדם ולהשתלט על משאביהם ולשעבדם
)לצרכיהם(".
.12

מסקנתו של בן לאדן היא ,שגם המפלגה הדמוקרטית לא הייתה מסוגלת בתקופת

שלטונו של קנדי ,והיא אינה מסוגלת גם עתה ,להביא להפסקתה של מלחמה מיותרת,
הואיל והשלטון האמיתי בארה"ב נמצא בידי בעלי ההון .משום כך ,נותרו עפ"י תפיסתו של
בן לאדן שתי דרכים להפסקת המלחמה בעיראק :האחת ,מצד אלקאעדה ,הסלמת הלחימה
וההרג

של

האמריקנים,

"וזוהי

חובתנו",

הוא

מציין.

הדרך

יכולה

השנייה

להתבצע ביוזמת הצד האמריקני ,ע"י התנערות מהשיטה הדמוקרטית והקפיטליסטית ,שהנה
כשלון .זאת ,משום שאזרחים וחיילים רבים משלמים בחייהם "בשם האינטרסים של חברות
גדולות )קרי :התאגידים והחברות העל לאומיות( ,שהן ,לדבריו" ,הטרוריסטים האמיתיים".
.13

בהמשך,

בן

לאדן

עושה

חשבון

עם

תפיסות

היסוד

של

הממשל

והחברה בארה"ב .הוא טוען ,כי בשם הדמוקרטיה העולמית שארה"ב מקדמת ,כביכול ,מתים
הרבה בני אדם ולא רק במלחמות מיותרות .כך למשל ,זוהי אותה ארה"ב ,המסרבת לחתום על
"פרוטוקול קיוטו" ומונעת בכך את הפעילות הבינ"ל בנושא "ההתחממות הגלובלית" ,שבעטיה
רבבות אנשים מתים או נעקרים מבתיהם )עקב השינויים הרדיקליים במזג האוויר בעולם( ,בעיקר
באפריקה (7).חרף הדיבורים הרמים של מנהיגי המערב הבולטים על חירות וזכויות אדם,
דבריהם הנם "עלבון לאינטליגנציה" .כאן פונה אפוא בן לאדן לקהל היעד האמריקני ומציע
להם דרך פעולה משלו למאבק בטרור" :כפי שהשתחררתם בעבר מהעבדות לנזירים,
למלכים ולפיאודליזם ,שומה עליכם להשתחרר עתה מהרמייה ,מהכבלים ומההתשה של
השיטה השלטונית הקפיטליסטית".
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בן לאדן ממשיך ומותח ביקורת חריפה על השיטה הקפיטליסטית ,בטענה שהיא חותרת

להפוך את העולם ל"אחוזות" ,שתשרתנה את החברות הגדולות בשם הגלובליזציה ,שנועדה
)כביכול ,לדידו( "להגן על הדמוקרטיה" .לגלובליזציה ,לדבריו ,יש פן מכוער :היא גרמה
ל"טרגדיות" בעיראק ובאפגניסטאן ,וגורמת סבל כלכלי לאזרחי ארה"ב והעולם ,המתבטא
ב"חובות נושאי ריבית ,מיסים חסרי הגיון ,ומשכנתאות לנכסי דלא-ניידי ,התחממות גלובליות על
השלכותיה ,עוני מחפיר ורעב טרגי באפריקה" .לפיכך ,הוא פונה ישירות לקהל היעד שלו" ,חובה
עליכם לשחרר את עצמכם מכל זה ולחפש אלטרנטיבה ...שבה נאסר על מגזר מסוים
באוכלוסיה לקבוע חוקים לנוחיותו על חשבון מגזרים אחרים ,כפי שהדבר הוא במקרה שלכם".
שכן ,הוא קובע ,במהותם ,החוקים-מעשי-ידי-אדם משרתים את בעלי ההון וכך מרחיבים את
הפער החברתי(8).
.15

לדידו של בן לאדן ,דרך החיים העדיפה הנה "דרך האסלאם ,דרך האל" )קרי,

אללה(.

זאת,

הן

משום

שהיא

מחוסנת

בפני

טעויות,

והן

משום

שהאל הזה מכיר את רחשי מאמיניו וקשוב להם .אמנם ,הוא מלגלג" ,אתם כל כך משוכנעים
שאתם מאמינים באל עד כדי כך שטבעתם את האמונה בו בשטר הדולר שלכם" (9).אולם ,הוא
מציין בפני האמריקנים ,טעות בידכם; שכן ,לדבריו ,אמונה אמיתית באל מחייבת כניעות
מוחלטת לכל ציוויו בכל תחומי החיים )עפ"י דת האסלאם ,כמובן( .אמונה שכזו אינה יכולה
להשלים עם הפרדת הדת מהמדינה שביצעה ארה"ב ,שכן הדבר מבטא אמונה באלים רבים
)פוליתיאיזם( .לכן ,גם התחיקה המתבצעת כיישום לתפיסה זו סותרת את דרך החיים של
האמונה באל אחד.
.16

על רקע זה פונה אסאמה בן לאדן לקהל האמריקני ואומר" :מעשיכם הנם הביטוי הנעלה

ביותר של פוליתיאיזם )ריבוי אלים( ומהווה מרידה בציות לאל ,דבר ההופך בעקבותיו ,בפועל,
את המאמין ללא-מאמין" .הוא מוסיף ואומר ,כי האל הוריד מהשמיים את התורה ואת הברית
החדשה ,כדי שכל אחד מבני אנוש יאמין בהם ויבצע את האמור בהם ,כדי לסלול את הדרך לגן
עדן .אולם ,כאשר אנשי הדת שינו את דבר האל " -הרבנים ביחס לתורה והנזירים ביחס לברית
החדשה"  -אזי האל שלח אליהם את "ספרו האחרון ,הקוראן המפואר" .האל גם דאג לכך
שנוסחו של הקוראן לא ישונה ע"י איש ,כך שהוא יתווה "אורח חיים מושלם לכל בני האדם".
.17

בן לאדן מדגיש ,כי הדבקות בקוראן היא סוד כוחם של המוסלמים והוא זה שמאפשר

להם לנצח את ארה"ב במלחמה הכוללת נגדה ,למרות נחיתותם בכוח אדם ובאמצעי
לחימה .בהקשר זה ,ועל מנת להבין את סיבת הכישלון של ארה"ב במאבק בארגון אלקאעדה,
הוא מייעץ לאמריקנים לקרוא את ספרו של מייקל שוייר )מי ששימש ראש יחידת אסאמה בן
לאדן ב CIA-ועזב את תפקידו בטריקת דלת( (10).הוא מציין בפני האמריקנים ,שאל להם
להתרשם לרעה ממצבם הקשה של המוסלמים כיום ,כיון ששליטיהם נטשו מזמן את האסלאם.
לפיכך ,תשומת הלב צריכה להיות ממוקדת באבות המייסדים של האסלאם )"אלסלף"( ,שהיו
מ"חלוצי המנהיגים של העולם במשך מאות שנים ,כאשר הם דבקו באסלאם".
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בן

לאדן

מציין,

כי

יותר

ויותר

הוגי

דעות

מנבאים

את

התמוטטותה

של ארה"ב .בהקשר זה הוא מזכיר את התמוטטותה של ברה"מ וטוען ,שסיבה לכך הייתה
התנהגותו השחצנית של מנהיגה ,ברז'נייב ,שהתכחש למציאות .שכן ,חרף הדוחות שהגיעו אליו
כבר במהלך השנה הראשונה של המלחמה באפגניסטאן ,אודות כישלון הצבא הסובייטי ,הוא
סרב להודות בכך .אולם ,ההתכחשות למציאות לא מנעה את הכישלון בתקופת המנהיגים,
שבאו לאחר ברז'נייב .לטענת בן לאדן ,המצב השורר עתה בעיראק דומה למצב ששרר בתקופת
ברז'נייב משום שהנשיא בוש )הבן( חזר על טעויותיו של ברז'נייב וגם הוא טען ,כי נסיגת הצבא
האמריקני מעיראק לא תתבצע בתקופת שלטונו.
.19

בן לאדן מציין ,כי הנשיא בוש מתעלם מהתבטאויותיהם הביקורתיות הפומביות  -המלוות

התפרצויות רגשיות  -של חיילים מצבא ארה"ב ,הנלחמים בעיראק והמשלמים בחייהם עבור
המדיניות הבלתי אחראית של נשיאם 150,000 .חיילים אלה סובלים מאד ונמצאים למעשה
במלכוד ,טוען בן לאדן" :אם הם עוזבים את הקסרקטינים שלהם ,הם יעלו על מוקשים .אם הם
מסרבים לעזוב את הקסרקטינים שלהם ,הם יעמדו למשפט צבאי .לכן אין להם ברירה ,אלא
להתאבד או לפרוץ בבכי" .לדבריו ,הם מתאבדים או בוכים נוכח "האימה התוקפת אותם,
ההשפלה והטרור ממנו הם סובלים :זה אפילו יותר גרוע מהסבל שסבלו העבדים אצלכם לפני
מאות בשנים" .וכאן הוא נוזף בקהל היעד האמריקני" :האם אתם )באמת( חשים את גודל
סבלם"?!(11).
.20

לפיכך ,כדי להקל על סבלם של חיילי ותושבי ארה"ב ,מציע להם בן לאדן את מה

שנראה בעיניו הפיתרון האולטימטיבי :להתאסלם .לדבריו ,קבלת האסלאם תביא להם
רגיעה ושלוה אם יקיימו את מצוותיו בעולם הזה .דת זו תגן עליהם מכל רע ,תשפר את
התנהגותם ותבטיח להם להגיע לגן העדן .זאת ועוד ,ההתאסלמות תוביל להפסקת
המלחמה בעיראק .שכן ,הוא מבהיר" ,ברגע שבעלי החברות הגדולות יבינו כי העם האמריקני
איבד את אמונו בדמוקרטיה ויחפש אלטרנטיבה ,קרי האסלאם ,הם יעשו כל מאמץ כדי להשביע
את רצונכם) ...וזאת( כדי להסיח את דעתכם מהאסלאם" .קבלת האסלאם גם תגרום לכך
שבעלי החברות הגדולות יפסיקו לרמות את האנשים ע"י גזילת כספם .שכן ,לטענתו" ,באסלאם
אין מיסים" למעט "מתן צדקה בסך  2.5אחוזים )מהכנסתו של העובד(".
.21

בתום דבריו ,מזהיר בן לאדן את קהל היעד האמריקני להישמר מפני "מזימותיהם של

הקפיטליסטים" .ע"י התעמקות במקורות האסלאם ,הוא מבהיר לאמריקנים ,עליהם להבין כי כל
הנביאים  -לרבות ישו אמו מרים  -נזכרים בקוראן פעמים רבות .יתר על כן ,הוא מבהיר ,ישנו
אפילו פרק )סורה( בקוראן על שם מרים ,בתו של עמרם ואמו של ישו ,שבו מסופר על אופן
הולדתו של ישו )שהקוראן מתייחס אליו כאל נביא מוסלמי ,ולכן אסור למוסלמים לפגוע בו,
כפי שיצוין להלן( ומוזכרים תומתה וטוהרה של מרים" ,בניגוד לשקרים שהפיצו עליה היהודים".
הוא מזכיר ,כי "מקורם של התורה והקוראן הוא אלוהי" ומציין כי ,הנבונים שבין האמריקנים,
שיעיינו בקוראן ,יאשרו את אמיתות קביעה זו .כמו כן ,הם ישכילו להבין כי האל "שמר על
הקוראן מפני סילופים של בני אדם" .לפיכך ,הוא מסכם ,אלו מבין האמריקנים שיהיו מוכנים

16
להקדיש את הזמן הדרוש להבנת האסלאם לאשורו ,הם אלה שיפסעו בדרך הישר וכך יזכו
בשקט ובשלווה.

.22

לסיכום:

לפעול
קהל

הגם

להפסקת
יעד

זה

שפרסום
המלחמה
בדברי

הקלטת
בעיראק,

נועם.

נועד
אסאמה

אדרבא,

להניע
בן

במילים

את
לאדן

נחרצות

הציבור
אינו

האמריקני

מנסה

ובוטות

לשכנע

הוא

שב

ושולל את היסודות והעקרונות הבסיסיים ביותר עליהם בנויים הממשל והחברה בארה"ב מאז
הקמתה )הדמוקרטיה ,הקפיטליזם ,הפרדת הדת מהמדינה( .הוא אף אינו מהסס לאיים על
אזרחים אמריקנים ולתת למעשה לגיטימציה להרג כל אזרח אמריקני באשר הוא ,ולא רק להרג
חיילים .החלופה שלו ,אותה הוא מציע לאמריקנים ,הנה להתאסלם ,לדבוק בקוראן
ולשנות באופן יסודי את אורחות חייהם ואת תפיסת עולמם .לכאורה ,זוהי חלופה הזויה
ובלתי מעשית ,אולם בכל זאת היא נקלטה ע"י תומכים אמריקניים ,שקיבלו השראה
מהאידיאולוגיה האלימה של האסלאם הרדיקלי ,וכמה מהם אף הפכו לטרוריסטים שפעלו נגד
ארה"ב )בתופעה זאת של צמיחת טרוריסטים מ"תוצרת בית" עוסק ,בין היתר ,דוח שפרסמה ב8-
במאי  2008הועדה לביטחון פנים ולענייני ממשל של הסנאט האמריקני; סוגיה זו תוזכר שוב
להלן(.
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המוסלמי
היעד המוסלמי
לקהל היעד
נייה לקהל
הפנייה
ב  --הפ
פרק ב
פרק

הפנייה לקהל היעד המוסלמי )אלסחאב 11 ,בספטמבר (2007

.1

קלטת השמע של בן לאדן ,ששודרה ביום השנה השישי לפיגועי ה 11-בספטמבר ) 2001קרי:

ה 11-בספטמבר  ,(2007כוונה לקהל היעד המוסלמי ,ולכן היא שונה בתוכנה מזו מקלטת
הוידיאו ,שהופנתה לקהל היעד האמריקני .היא נועדה לבטא את החשיבות הרבה שמייחס
בן לאדן למבצעי פיגועי ה 11-בספטמבר .פיגועים אלו נתפסים על ידו כמודל מוצלח
ביותר ,הממחיש את נכונות תפיסת עולמו האסלאמית הרדיקלית ,ואת הג'האד כדרך
הפעולה האולטימטיבית למימושה .לפיכך ,ברקע לקלטת מופיעה תמונה קפואה )סטילס(
של בן לאדן על רקע מסגד אלאקצא .כמו כן ,מופיעות באתרי האינטרנט תמונות של הפיגוע
במגדלי התאומים ותוצאותיו וכן הכותרת" :צוואות השהידים" של שתי "הפשיטות" )קרי,
ההתקפות; המונח פשיטה  -בערבית "עז'ו" -הוא בעל קונוטציה חיובית מאז ראשית האסלאם,
בהקשר של מאבק המוסלמים באויביהם( על ניו יורק וושינגטון  -צוואת "השהיד" אבו מצעב וליד
שעבאן

אלשהרי,

1428

)המקביל

14

ל-

באוגוסט

2007

-

 12בספטמבר  .(2007כמו כן ,קריין אלמוני מדקלם בתחילת הקלטת פסוק מהקוראן ,בו נעשה
שימוש בולט ונרחב בהצדקת פיגוע התאבדות )למשל בפוסטרים פלסטיניים(" :אל תחשוב כי
הנהרגים למען אללה מתים המה .לא ולא ,כי חיים הם ,אצל ריבונם פרנסתם" )סורה 3
]אאל עמראן[ ,פסוק  .(169אמנם ,בשנים האחרונות פרסם ארגון אלקאעדה קלטות המציגות
צוואות

של

"שהידים"

שנטלו

חלק

בפיגועי

ה11-

בספטמבר(12).

אולם

זוהי,

למיטב ידיעתנו ,הקלטת הראשונה בה בן לאדן אינו רק מפנה מסר אישי לקהל היעד שלו ,אלא
מציג את דבריו שלו כהקדמה לצוואתו של אחד ממבצעי הפיגועים הנ"ל ,אבו מצעב וליד
אלשהרי )שש שנים לפחות לאחר שצוואה זו הוקלטה( .להערכתנו ,הצגת דברים באופן זה
נועדה להמחיש ,כי תפיסת העולם שמציג בן לאדן הנה נכונה וכי יש לה ממשיכים
ותומכים בקרב הנוער המוסלמי ,שאימץ את תפיסת עולמו וגם ביצע אותה.
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אלשהרי
וליד אלשהרי
של וליד
לדמותו של
קוים לדמותו
קוים
וליד אלשהרי ,היה אחד החוטפים הבכירים של טיסה  11של חברת התעופה

.2

אמריקן איירליינס ,מבוסטון ללוס אנג'לס .ככל הנראה ,הוא נמנה עם טייסי המטוס החטוף
)שבראשם עמד מחמד עטא( ,שהתרסק על המגדל הצפוני של מרכז הסחר העולמי בניו
יורק .הדבר מסביר את ההערכה הרבה של בן לאדן כלפיו ואת העובדה שאלשהרי הפך ע"י בן
לאדן למודל לחיקוי .המידע אודות אלשהרי עודנו חלקי ולוקה בחסר .ככל הידוע ,הוא היה
תלמיד בסמינר למורים )שלא סיים את לימודיו( ממשפחה סעודית מבוססת ,הנמנית עם
הממסד הצבאי .הוא נעשה פעיל בולט באלקאעדה וקיבל )או נתן לעצמו( את הכינוי "אבו
מצעב" )על שם אחד מחברי הנביא מחמד ,שנעשה גם כינויו של אלזרקאוי ,ראש אלקאעדה
בעיראק

הריגתו(.

עד

התאמן

הוא

)אחד

באלפארוק

האימונים

ממחנות

שהיו

לארגון אלקאעדה באפגניסטאן ,לפני שנהרסו ע"י התקיפה האמריקנית בשלהי שנת .(2001
במסגרת
יחוסו
חדש

ההכנות
המשפחתי,

)מזויף

לפיגועי
הצליח

בחלקו(,

ה11-

להשיג
לו.

שהונפק

בספטמבר,
לארה"ב

ויזה

במהלך

שהותו

ובזכות

שהוטבעה

בדרכון

לקראת

הפיגועים,

בארה"ב

או קודם לכן ,ייתכן שעבר הדרכה בהטסת מטוסים אזרחיים ,ואפשר שקיבל שם רישיון טיס.

אבו מצעב וליד אלשהרי כפי שהופיע בקלטת של בן לאדן )המקור :אתר "אינטל סנטר"; ראה להלן(

בן

.3

לאדן,

המדבר

בטון

סמכותי

של

מוסלמי

מנהיג

מהמעלה

הראשונה )" ,(13מעלה הרהורים" ,כהגדרתו ,ביחס לגדולת מעשה ההקרבה שביצע אלשהרי ב-
 11בספטמבר  .2001הוא מדגיש ,כי בעידן זה ,בו "פסה ההשראה האלוהית" ,שאפיינה את
תקופת "הדור היחיד במינו" של ראשית האסלאם ,עדיין קיימות "דוגמאות עצומות ומרהיבות"
כמו

מעשהו

בן

זמננו,

על
שכן,

של
אשר

אלשהרי.

לדבריו,

"פסוקי

ההשראה

המוסלמים

בני

הדור

אלשהרי

לא

רק

אלשהרי

האלוהית

הראשון",
הראה

היה

המהווים

דבקות

דוגמה

השפיעו
עד

באללה

ומופת
עליו
היום

ובקיום

למוסלמי
כשם

צעיר

שהשפיעו

סמל

למוסלמים.

מצוות

האסלאם,

אלא הוא "חתר להגן על אומתו ולהובילה בדרך הישר" ,הן בעולם הזה והן בעולם הבא.
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גדולת

.4

מעשהו

של

אלשהרי,

עפ"י

דברי

אסאמה

בן

לאדן,

נובעת

מעיתוי

ביצועו .שכן" ,גורלו היה לחיות בתקופת גאות של היהודים והנוצרים לעומת השפל של
המוסלמים ,שהובאו במבוכה" .כלומר ,אבו אלשהרי פעל בתקופה של ליקוי מאורות של
האסלאם ,שבה "צבאות הכפירה )הנוצרים והיהודים( מטילים איסורים ופקודות" .זוהי תקופה
שבה המוסלמים מושפלים ,משום ששליטיהם איבדו את דרכם והשתעבדו לכופרים .זאת
בין אם בכעבה במכה )קרי ,המשטר הסעודי( ובין אם במתחם הר הבית בירושלים ,בו ממוקם
מסגד אלאקצא ,שהוא המקום השלישי בחשיבותו לאסלאם )קרי ,הרשות הפלסטינית((14).
בן לאדן ממשיך ותוקף את המשטרים הערביים והמוסלמים בני זמננו ,אשר לדבריו הינם

.5

משותקים ואינם פועלים להסרת ההשפלה שנכפתה על המוסלמים .בן לאדן נותן דוגמה
מההיסטוריה המוסלמית של אישה מוסלמית מארץ רחוקה ,שזעקה בפני הח'ליף אלמעתצם,
מבית עבאס ,על השפלת המוסלמים ע"י הביזנטים ,שכבשו שטחים באזור צפון סוריה
של היום .הח'ליף שמע את קריאתה ועמד בעצמו בראש צבא מוסלמי ,שכבש בשנת 838
לספירה את אנקרה ואחריה את אלעמוריה )הנחשבת לאנקרה בתורכיה של היום( ,שהייתה עיר
מרכזית ובצורה של הביזנטים .אירוע זה הפך לדוגמה לניצחון גדול של המוסלמים על הכופרים.
)(15
.6

לנוכח דוגמה היסטורית מופלאה זו בעיניו ,מקונן בן לאדן" ,כיצד אנו יכולים לשבת היום
בשקט ,בשעה שנשים )מוסלמיות( חופשיות כלואות בבתי הכלא של הנוצרים ושל היהודים
בעיראק ,פלסטין ואפגניסטאן? ...עלינו להושיט להן יד ולשחררן ,כפי שעשה )הח'ליף(
אלמעתצם ...במטרה להדוף את האויבים מהמוסלמים ,להקל על ייסוריהם ולהביא שמחה
ללבבותיהם".

.7

גדולתו

של

אלשהרי,

מסביר

בן

לאדן,

הייתה

בכך

שהוא

הבין

כי

בעידן

בן זמננו ,כוחם של הכופרים ,אויבי האסלאם ,עולה במידה ניכרת על כוחם של
המוסלמים .שכן ,הוא ראה ש"שליטינו משועבדים לשליטים הנוצרים" .כמו כן ,התחוור לו ,כי
"אנשי התקשורת וכן רבים מאנשי הדת )המוסלמים( מהללים ומעריצים אותם )קרי :את
השליטים הנוצרים( ,ואומרים 'אמן' לבקשותיהם ."...הוא גם הבחין בכך ,ש"הם )אנשי התקשורת
ואנשי

הדת

המוסלמים

הנ"ל(

חוזרים

בהם

מרעיונותיהם"

ומתחרים

אלה

באלה

"לא עפ"י מידת יראתם מאללה ,אלא עפ"י כמות הכסף והאגו שלהם :כאשר אלו גדלים,
מעמדם עולה וכאשר הם קטנים ,מעמדם יורד" .וכך" ,השקר הפך לאמונה בה דבקים אנשים
רבים".
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כאמור,

גדולתו

של

אלשהרי

בעיני

בן

לאדן

הייתה,

שחרף

היותו

מוסלמי צעיר ,הוא לא התפתה ללכת שבי אחרי הבלי העולם הזה ,כפי שעשו אנשי הדת
המוסלמים ,המבוגרים והמנוסים ממנו .הוא סרב ללכת אחרי אמונת השקר המודרנית )קרי:
התרבות הפוליטית החילונית( ,הכרוכה ,בראיית בן לאדן ,בירידה מוסרית מובהקת ובערעור
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ערכי המסורת המוסלמית .אדרבא ,בניגוד לרדיפת הבצע של המנהיגים המוסלמים,
הוא נמנה עם המוסלמים "החופשיים" ,הדבקים  -עפ"י תפיסתו  -ב"ערכי המוסר של הצדיקים".
לפיכך ,הוא "בחר בחיי הנצח על פני הקיום הארעי )בעולם הזה(".
אלשהרי ,מסביר בן לאדן ,החליט להפנות עורף להנאות העולם הזה" ,בידיעה כי הם...

.9

בני חלוף" ובחר "לסייע לדת )האסלאם( ולקיים את הג'האד עם המג'אהדין" .בכך הוא
בעצם יצא למלחמה בכופרים ,כדי "להשכין את האמת )כינויה של דת האסלאם( ולשים קץ
לשקר )כינוין של כל הדתות האחרות ,לרבות המונותיאיסטיות(" .לפיכך ,אף ש"היה צעיר
בשנים" ,מידותיו התרומיות עלו על אלה של אנשי הדת המבוגרים ממנו .שכן ,הוא לא הלך
שולל אחרי התנהגותם של האחרונים" ,המייחסים חשיבות רבה לציות לשליט ,חרף היותו כופר,
במטרה לשעבד לו את העם ,ללא כל הצדקה".
.10

אלשהרי מוצג אפוא כמוסלמי אמיתי ,שהלך בדרך הישר של בני הדור הראשון של
האסלאם )אלסלף( .כמוהם ,הוא בחר להקדיש את חייו למען אללה ,תוך ויתור על חיים חסרי

תכלית בעולם הזה ,שבו המוסלמים חיים כבני אדם מושפלים .בן לאדן מוסיף ומציין ,כי בעיני
אללה "אין )העולם הזה( משתווה אפילו לכנפו של יתוש" (16).לדבריו ,אלשהרי הבין ,כי "שום
הוראה של אדם ,יהא אשר יהא ,אינה עדיפה על פני הוראותיהם של אללה ,יתעלה ,ושל שליחו,
ברכת אללה עליו ותפילתו לשלום ,בכל היבט של החיים" .שכן ,בעוד אשר "המלכים ,הנשיאים
וחכמי הדת )המוסלמים( המתחסדים) ...הנם( מושחתים מאד ...וממהרים לרצות את הכופרים",
הרי הצעירים )המוסלמים( "האצילים"" ,ממהרים לרצות את החזק והרחום )קרי :אללה(".
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בן

לאדן

מציין,

כי

אלשהרי

ורעיו

לוחמי

הג'האד

)המג'אהדין(

"כרתו ברית עם אללה ,לפיה הם יגוננו על דתו .אכן ,הם קיימו את הברית הזאת ומתו
בלי שיחול כל שינוי בעמדתם" (17).אחד מראשי לוחמי הג'האד אותם מזכיר בן לאדן
בהקשר זה הוא "הלוחם האמיץ ,אחמד פצ'יל נזאל אלח'לאילה" )שמו האמיתי של
אבו מצעב אלזרקאוי ,מנהיג ארגון אלקאעדה בעיראק ,שנהרג ע"י האמריקנים ביוני
 (18).(2006על רקע זה ,פונה בן לאדן בסוף דברי ההקדמה שלו לצעירים המוסלמים באשר הם
וקורא להם לראות באלשהרי ואלזרקאוי מודל לחיקוי .לדבריו ,על כל אחד מהצעירים הללו
"מוטלת החובה להצטרף לשיירה" )קרי :להפוך ללוחם מלחמת קודש ,מג'אהד( ,עד אשר
מספרם יהיה מספיק גדול ,וכך יוכלו לתרום את חלקם להפצת האסלאם ,כדי לרצות את אללה.
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לאחר

שהציג

את

משנתו

מעביר

הפוליטית,

בן

לאדן

את

רשות

הדיבור

לפעיל אלקאעדה ,אלשהרי .דברי בן לאדן מהווים שליש בלבד מאורך הקלטת ,ושני
שליש הנותרים מהווים את צוואת אלשהרי ,ולא בכדי .שכן ,בן לאדן בחר להציג נציג
מובהק של דור ההמשך של אלקאעדה ,הגם שהמדובר בלוחם ג'אהד שמת שש שנים קודם
לכן ,כסמל ודוגמה למוסלמי צעיר שהקריב את חייו בשם הג'האד למען אללה .מבחינה
זו ,פרסום הצוואה של אלשהרי הנו אמצעי נוסף במאבק על התודעה האסלאמית-ג'האדית
שמנהל בן לאדן ,במטרה לחזק את כוחם של פעילי אלקאעדה בחזיתות השונות ברחבי
העולם.
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אבו

מצעב

וליד

אלשהרי,

-

כאמור

אחד

הטרוריסטים

שביצעו

את

פיגועי

ה 11-בספטמבר ,חוזר בצוואתו בפירוט רב על המוטיבים האסלאמיים-דתיים העיקריים
שבדבריבן לאדן ואף מוסיף עליהם ביטויי שטנה חריפים נגד היהודים והנוצרים(19).
עיקרי דבריו:
א.

קינה על עמדת הנחיתות וההשפלה ,שהיא מנת חלקם של המוסלמים בעידן
המודרני ,תוך ציטוט שיר ערבי )שמקורו אינו ידוע( ,הכולל דימוי המתאר באופן בוטה וגס

את חילול המקומות המקודשים לאסלאם ע"י היהודים )"בת ציון משתעשעת במסגדים,
מתערטלת וחושפת ירכיים ושדיים" והיהודים מעודדים אותה לרקוד "על חלקי גופותינו"(.
הדגשת חשיבות הדבקות באללה והטפת מוסר למוסלמים ,שנטשו את דתם ואת

ב.

הג'האד )מלחמת הקודש( .זאת ,תוך ציטוט פסוקי קוראן ומסורות מוסלמיות ומקורות
מוסלמיים קלאסיים ,כגון :אבן תימיה )ראה להלן( ,בהם נעשה שימוש ע"י תומכי
האסלאם הרדיקלי) ,(20המחייבים את המוסלמים להילחם בכופרים ולהרגם ,אלא
אם כן יתאסלמו .בנוסף ,הוא מאשים את חכמי האסלאם המבוגרים בעידוד הצעירים
להשתמט מלהצטרף לג'האד העולמי(21).
האשמת שליטי סעודיה ,במילים בוטות ,בכך שהם חיללו את המקומות

ג.

המקודשים ביותר לאסלאם .שכן ,השליטים הללו "הביאו לנו את צבאות היהודיםוהנוצרים
עם הזונות שלהם ,למכה ולאלמדינה" .כמו כן ,הוא מאשים את השלטון הסעודי
בכך שדיכא את חכמי הדת המקומיים ,כגון :ספר אלחואלי וסלמאן אלעודה ,שתמכו
בג'האד (22).בנוסף ,הוא מאשים את המשטר הסעודי בכך שבמרוצת המאה ה ,20-הוא
תמך במיליארדי דולרים ברוסיה )כך( שרצחה מוסלמים באפגניסטאן ,בשלטון הסורי
)החילוני( שטבח במוסלמים בחמאת )בשנת  ,(1982במארונים הנוצרים בלבנון שפעלו נגד
מוסלמים-פלסטינים במדינה זו ,במשטרים האנטי-אסלאמיים במצרים ובאלג'יריה,
במורדים נוצרים בדרום סודאן ובקומוניסטים בתימן )הדרומית ,לשעבר( ,שפעלו נגד
מוסלמים מקומיים.
ד.

איחולים לארה"ב ש"אללה יהרוס אותה" ,ואיום בנקמה נגדה .בדבריו לועג

אלשהרי לאמריקנים הפוחדים מהמוות ,מחשש שבעקבותיו יגיעו לגיהינום ,לעומת לוחמי
הג'האד המוסלמים ,שאינם מפחדים מהמוות ,ביודעם שבעקבותיו יגיעו לגן עדן ,לתמיד.
ה.

הבחנה

בין

התאבדות

האסורה

באסלאם

)אנתחאר(

לבין

מות קדושים ע"י הקרבה עצמית למען אללה במסגרת מלחמה בכופרים
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)אסתשהאד( .אלשהרי משבח את טקטיקת הלחימה הג'האדית המתבטאת בפעולות
התאבדות ,בהן יכול לוחם ג'אהד יחיד "להוציא מהאיזון" את אויבו ,למרות שהאויב רב
ממנו

כמותית

ומצויד

טוב

ממנו.

כמו

כן,

הוא

שיבח

את

הטקטיקה

של שימוש במכוניות/מטעני תופת )המועדפת ע"י בן לאדן ואלקאעדה ואשר בה נעשה
שימוש רב נגד צבא ארה"ב בעיראק(.
ו.

התקפה

"המשטרים

נגד

הערביים

העריצים".

הם

מואשמים

בכך ,שאין הם מקיימים את עיקרי האסלאם )מבית מדרשו של בן לאדן( (23).כמו כן ,הוא
מציין כי "מדינות ערב הבוגדות" המתקשות להתאחד ,הסכימו ביניהן רק בסוגיה אחת -
"המאבק בטרור" )קרוב לודאי ,שאלשהרי התכוון ל"הסכם הבין-ערבי למאבק בטרור",
שאושר ב 22-באפריל  1998בכינוס מיוחד ומשותף של שרי הפנים והמשפטים של הליגה
הערבית((24).
ז.

סיום

הצוואה

בתחינות

את היהודים והנוצרים.

רבות

לאללה,

שאחת

מהן

היא

להשמיד
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הפקיסטאני
היעד הפקיסטאני
לקהל היעד
הפנייה לקהל
פרק גג  --הפנייה
פרק

תמונת השער של הפנייה לעם הפקיסטאני
)המקור:
( http://ginacobb.typepad.com/gina_cobb/pakistan/index.html

טאני
לעם הפקיס
לאדן לעם
בן לאדן
לפניית בן
הרקע לפניית
הרקע
הפקיסטאני
.1

ב20-

בספטמבר

2007

פרסם

בן

לאדן

קלטת

)שמע(

שלישית

באורך

כ 23-דקות שכותרתה" :הצטרפו לג'האד :נאום עבור העם הפקיסטאני מאת שיח'
אסאמה

בן

לאדן,

רמצ'אן

/1428ספטמבר

."2007

לצד

תמונת

בן לאדן הופיעו באתרי האינטרנט תמונות של ארבעה מנהיגים אסלאמיים ,לרבות זה של עבד
אלעזיז ע'אזי ,אסלאמיסט פקיסטאני ,שנהרג בהתקפה של צבא פקיסטאן על "המסגד האדום"
)ראה להלן( .קלטת זו פורסמה גם בשפות אורדו ופאשטו המדוברות בפקיסטאן ובאפגניסטאן,
בנוסף לערבית ואנגלית .דברי בן לאדן כוונו נגד נשיא פקיסטאן ,גנראל פרווז מושארף
)שהתפטר לאחרונה מתפקידו( ,תוך קריאה להפלתו ולהפלת תומכיו באמצעות ג'האד.
.2

בן לאדן עוסק בהרחבה בהתקפת צבא פקיסטאן על "המסגד האדום" ,המסגד המרכזי של

אסלאמאבאד .במתחם הרחב של המסגד שכנו שתי מדרסות )בתי-אולפנא ללימודי-דת( ,האחת
לגברים והשנייה לנשים .ההתקפה על המסגד התרחשה ב 10-ביולי  2007וגרמה למותם של
למעלה מ 100-תומכי האסלאם הקיצוני בפקיסטאן ,לרבות מנהיגם ,עבד אלעזיז ע'אזי ,סגנו של
אמאם המסגד ,שהתבצרו בו .התקפה זו התבצעה בתגובה לפיגועים רבי נפגעים קודמים ,חלקם
פיגועי התאבדות ,שבוצעו ע"י תומכי עבד אלעזיז ע'אזי .פיגועים אלה בוצעו בעקבות הכרזת ע'אזי
באפריל  2007על החלת השריעה )ההלכה המוסלמית( באזורים שבשליטתו ועל הקמת בית דין
אסלאמי ,שהחל לפרסם פסקי דין שהתחרו בחוקי המדינה .בנוסף ,תלמידים משתי המדרסות
שבתחומי המסגד נשלחו ע"י הנהלתו לתפקד כמשטרת מוסר ,אשר תחיל את השריעה ברחבי
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המדינה .ב 3-ביולי  2007תקפו תלמידיו מחסום משטרתי ומשרדי ממשלה סמוכים והציתו
מכוניות ,פעולה שגרמה ל 16-הרוגים.

.3

נוכח

הכרזת

עבד

אלעזיז

ע'אזי

ב7-

ביולי

2007

על

מהפכה

אסלאמית,

פתח צבא פקיסטאן בהתקפה נגד מתבצרי מתחם "המסגד האדום" ,שבעקבותיה נהרגו למעלה
מ 100-מהם ,כאמור ,לרבות ע'אזי עצמו .בנוסף ,נמצאו במתחם כלי נשק שונים ומכתבים עם
הוראות מאת הנהגת אלקאעדה .יצוין ,כי לע'אזי ולאביו ,מולאנא עבדאללה ,מייסד המסגד
)שנהרג בשנת  ,(1998היה קשר ישיר עם הטאליבאן והם תמכו באלקאעדה .בעקבות ההתקפה
של צבא פקיסטאן נמשכו פיגועי הטרור במדינה ,שחלקם בוצע ע"י מתאבדים .רוב הפיגועים
בוצעו במחוז הספר ווזיריסטאן שבצפון מערב המדינה .זאת ,בתום הפסקת אש בת עשרה
חודשים בין ראשי שבטים תומכי הטאליבאן לבין צבא פקיסטאן (25).ייתכן ,שחלק
מהפיגועיםהללו נעשו בעקבות פרסום פניית בן לאדן לעם הפקיסטאני ,כך שאפשר שלפרסום
הקלטת הייתה משמעות מעשית בזירה הפקיסטאנית.

ומשמעויותיה
פניית
לעם הפקיסטאני
לאדן לעם
בן לאדן
פניית בן
הפקיסטאני ומשמעויותיה
.4

נאומו של בן לאדן בקלטת השמע הופנה לעם הפקיסטאני ,בדגש על הדור הצעיר )בדומה

לנאומיו בעבר וגם לאחר מכן לקהל יעד זה ,המועדף עליו( .כבעבר ,נאומו משופע במובאות
מהמקורות הקלאסיים של האסלאם  -הקוראן והחדית'  -במטרה לשכנע את שומעיו ,שטיעוניו
וקביעותיו מבוססים ולגיטימיים .בן לאדן תאר את ההתקפה על "המסגד האדום" כ"אירוע
מצער ...בעל משמעויות מכריעות וקריטיות" .הוא קבע ,כי ההתקפה ממחישה שהנשיא מושארף
מתמיד ב"נאמנות ,כניעות וסיוע" לארה"ב ובכך הוא פועל נגד המוסלמים .לפיכך ,מרידה נגדו
והדחתו מהשלטון הנם חובה ,הואיל ובמעשיו אלה הוא הוציא עצמו מכלל המוסלמים,
בהיותו כופר.
.5

בקביעה זו מסתמך בן לאדן על פתוא )פסק הלכה מחייב( קודמת של המופתי הפקיסטאני,

ניזאמודין שמזאי ,שקבע כי מושארף הנו בוגד באסלאם ובמוסלמים ולכן יש להדיחו .בן לאדן
טוען ,כי בשל פסק הלכה זה נרצח המופתי הנ"ל ע"י תומכי מושארף ,שהוא ו"אדוניו האמריקנים"
רגזו על פרסומה (26).יצוין ,כי לחיבור שעושה בן לאדן בין מושארף לבין האמריקנים מתלווה
ציטוט פסוק מהקוראן ,המתיר את דמם של היהודים והנוצרים אויבי המוסלמים ,והקובע כי כל
מוסלמי שחובר אליהם הופך להיות אחד מהם ,קרי :כופר )סורה ] 5אלמאא'דה[ ,פסוק
.(51
.6

בן לאדן מציין ,כי ממשלת פקיסטאן הציגה בפומבי את ע'אזי כמי שלבוש בבגדי אישה ובכך

ביישה אותו )בפקיסטאן רווחו שמועות שהוא נהרג לבוש בבגדי אישה בניסיון להימלט
מההתקפה( .דבר זה מלמד ,לטענתו ,על עומק איבתם של מושארף ותומכיו כלפי האסלאם
וחכמי הדת המוסלמים .זהו מעשה כפירה חמור ,המוציא את מבצעו מכלל המוסלמים ,קובע בן

25
לאדן .בן לאדן רואה באנשי המודיעין הפקיסטאני דוברי שקר ,המשמיצים את לוחמי הג'האד
הפקיסטאנים המתנגדים לשלטון העריץ של מושארף ,ובכך הוא מדמה אותם ל"חברי השטן".

.7

בן לאדן טוען ,כי בקרב אלו שלא באו לעזרת ע'אזי היו כאלו שטענו שהמאבק בו ובאנשיו

הוא "מאבק בטרור" ,ושהתנגדותם למושארף הייתה צריכה להתבטא ב"הפגנות בלתי אלימות
ובדרכים דמוקרטיות" .בראייתו ,זוהי גישה פסולה מצדם ,המצביעה על כך שהם הולכים
בדרכם של "הצבועים" )מנאפקין ,ביטוי שלילי ביותר למוסלמים "הפוסחים על שתי הסעיפים",
קרי ,שאינם מאמינים כנים( .בן לאדן מוסיף ,כי כעשרים שנה לאחר שאדמת פקיסטאן "רוותה
את דמו של אחד מגדולי האמאמים של האסלאם ,קרי :המג'אהד )לוחם הג'האד( הראשון
במעלה ,האמאם עבדאללה עזאם ...היום אנו חוזים )שוב ,בפקיסטאן ,במותו של( אימאם
אחר...בעל שיעור קומה ביחס לכלל האומה המוסלמית  -כלומר ,האמאם ,אדוננו עבד אלרשיד
ע'אזי) "...ד"ר עבדאללה עזאם ,ממוצא פלסטיני ,היה האידיאולוג הראשון במעלה של
אלקאעדה .הוא הפך למודל לחיקוי גם ע"י חמאס(.
.8

בן לאדן מאשר ,כי ע'אזי ,תומכיו ותלמידיו דרשו את החלת ההלכה המוסלמית ,ובשל כך הם

נהרגו .הם "הקריבו את חייהם למען דתם" ולכן יש לראות בהם "שהידים" ,שנהרגו "בצורה
בוגדנית" בידי "הכופר ,המשומד )"מרתד" ,קרי" :נוטש דת" ,דרגת הכפירה החמורה ביותר
למוסלמי( פרווז )מושארף( ותומכיו" .וכך ,למרות שתפקיד הצבא הוא "להגן על המוסלמים מפני
הכופרים ,כעת אנו רואים שהצבא הפך להיות מכשיר וכלי נשק בידי הכופרים נגד המוסלמים".
שכן,

לא

רק

שמושארף

זנח

את

במג'אהדין

תמיכתו

שלחמו

בקשמיר,

הוא אף העמיד את בסיסיו ושדות התעופה שלו לרשות הצבא האמריקני ,כדי שיוכל לתקוףמשם
את המוסלמים באפגניסטאן .בכך הפכו "מושארף ,שרי ממשלתו ,חייליו ותומכיו לשותפים
לדבר עבירה ,כשמדובר במוסלמים שדמם נשפך )על ידם( .מכאן ,שכל מי שמסייע לו,
במודע או שלא במודע ,הנו כופר כמוהו" ,מסכם בן לאדן.
.9

לפיכך,

בן

לאדן

קורא

לחייליו

של

מושארף

לעזוב

את

תפקידם

ולנער את חוצנם מהפוליתיאיזם )שרכ( שלו .שכן ,ממשלתו וצבאו הפכו להיות "אויבי האומה"
)המוסלמית( ...והם מסרבים לשלוט עפ"י דת האסלאם )קרי :השריעה( בכל תחומי החיים."...
הם גורמים ל"מלחמת אחים" )פתנה( ,שבה ,עפ"י הקוראן ,יש להילחם .משום כך ,על לוחמי
הג'האד הפקיסטאנים להילחם בהם ,כפי שלוחמי המג'האד באפגניסטאן נלחמו בצבא
השלטון ,שהפך מכשיר בידי הסובייטים ושיתף פעולה עימם .הוא מזכיר ,כי בתום
המלחמה באפגניסטאן ,חכמי הדת הפקיסטאנים תמכו בטאליבאן במאבקם ב"ברית הצפונית",
משתפי הפעולה עם האמריקנים )"הצלבנים"( הנלחמים באותם לוחמי ג'האד.
.10

בן לאדן טוען ,כי "הטבח העצום במסגד האדום" חשף בבירור את שיתוף הפעולה של

הנשיא )לשעבר( מושארף עם צבא ארה"ב ,המשתמש במתקנים הצבאיים של פקיסטאן כדי
לתקוף את המוסלמים באפגניסטאן ,ואף בווזיריסטאן .לפיכך ,כל המתנגד למהלך של

26
הדחת מושארף מהשלטון אינו פועל עפ"י "השריעה" )ההלכה המוסלמית( המחייבת
אותו לעשות כן ,נוכח בגידת מושארף והיותו משום כך כופר ,שדמו מותר .כמו כן ,כל
פקיסטאני הסבור כי טרם הגיעה השעה למרוד במושארף ,חייב להצטרף למאבק המזוין "ללא
שיהוי" ולתרום את חלקו .בראייתו של בן לאדן ,הפיכת השלטון והדחת מושארף אפשרית רק
ע"י "מאבק למען אללה" שבו "רק ]יד[ ברזל יכולה להתמודד עם ]יד[ ברזל" .בהקשר זה הוא
מזכיר את הקרבתם העצמית של ראשוני לוחמי מלחמת הקודש )ג'האד( של האסלאם  -חבריו
של הנביא מחמד :חמזה ,מצעב ,זיד וג'עפר ) ,(27ששפכו את דמם )והפכו לדוגמה ומופת
למבצעי פיגועי ההתאבדות(.
.11

מדבריו של בן לאדן ניכר ,כי הוא מייחס חשיבות רבה לזירה הפקיסטאנית ,בה הוא

רואה בסיס חשוב למאבק המזוין הממושך שהוא מנהל ,לא רק באפגניסטאן אלא גם בפקיסטאן
הסמוכה .בראייתו ,בעקבות המתקפה האמריקנית על אפגניסטאן בשלהי שנת ,2001
הפכה פקיסטאן ,תחת שלטונו של מושארף ,למדינה המשתפת פעולה עם המאבק בטרור,
המופנה בעיקר נגד אלקאעדה ושלוחותיו .זאת ,לאחר שבעבר הייתה המדינה ,שהמדרסות שלה
הצמיחו

את

הטאליבאן,

שכבשו

את

באפגניסטאן

השלטון

)בסתיו

.(1996

לפיכך ,מדבריו עולה נימה ברורה של כעס ומצוקה ,נוכח מה שמצטייר כמהלומה על תומכיו
במדינה שבה הם אמורים היו לחוש בטוחים .מכאן ,שהטפתו נגד משטרו של הנשיא
מושארף לובשת לא רק נימה אידיאולוגית אלא הפעם גם נימה אישית ,התורמת
להכרזתו על ג'האד נגד מושארף והמנגנון השלטוני שלו.

.12

בסיום פנייתו לעם הפקיסטאני הוא מציין ,כי "חובה על המוסלמים בפקיסטאן לבצע

ג'האד ולהילחם לסילוקם של פרווז )מושארף( ,ממשלתו ,צבאו ועוזריו" .בנוסף" ,חובה
עליהם להצהיר נאמנות לשליט מוסלמי השומר על 'ההלכה' האסלאמית ולא לחוקה הכופרת
של מושארף".
כביכול

כמו

לאסלאם,

כן ,עליהם

"לשחרר

בפועל

תומכים

אך

עצמם"

מחכמי דת

במשטרו

של

מוסלמים

מושארף

המשתייכים,

)ולכן,

בעצם,

הם נחשבים כופרים כמוהו( .זעמו של בן לאדן ניכר כאן באופן ברור ,ובמימד האישי ,כאמור,
כאשר הוא מזכיר לצופיו ,כי "ראיתם במו עיניכם" כיצד במקום "לשבור את המצור שהוטל על
המוסלמים באפגניסטאן" ,ממשלת מושארף "שברה את המצור שהוטל על הבסיסים ושדות
התעופה" של פקיסטאן ,שמהם המריאו המטוסים האמריקנים כדי להפציץ את בסיסי אלקאעדה
)בהם נהגו להתאמן אנשיו( .לכן ,מושראף מואשם ,כי הוא זה ש"שבר את חוט השדרה של
'האמירות האסלאמית' )של הטאליבאן( באפגניסטאן"(28).
.13

בן לאדן מנסה לשכנע את הפקיסטאנים ,בעיקר את בני הדור הצעיר המהססים

להיענות לקריאתו )בהשפעת חכמי הדת המוסלמים ,המצייתים לשלטון( ,כי עליהם לנהוג עפ"י
התקדים של ראשית האסלאם .כלומר ,לגרסתו ,כמו שהנביא מחמד לא התחשב במעמדו
ובמעמד בני משפחתו והורה לגזור גזירה שווה ולהענישם במלוא החומרה עפ"י עונשים שהוגדרו
ע"י ההלכה המוסלמית ,אם הפרו את ציוויי אללה ,כך יש לנהוג כלפי הנשיא מושארף ,חרף

27
מעמדו הרם .לפיכך ,הוא קורא להם להתעלם מחכמי הדת שלהם ,העושים יד אחת עם
השלטון הכופר ומונעים את הענשתו ,כי  -לדבריו -

זוהי תופעה פסולה הקיימת לא רק

בפקיסטאן אלא בכלל האומה המוסלמית ,בעידן הנוכחי .לפיכך ,הוא מצהיר ,במצב שבו
הג'האד הוא "חובה אישית" )"פרצ' עין"( על כל מוסלמי" ,עליכם לבחור" :או להצטרף לג'האד
זה על פי דרכו של )הנביא מחמד( או לשבת בחיבוק ידיים" ,שזוהי דרכם של המורדים )באללה(
או הצבועים".
.14

בן לאדן מציין כי ארגונו ,אלקאעדה ,התחייב "בפני אללה" לנקום את דמו של עבד

אלרשיד ע'אזי .כמו כן ,הוא משבח את השבטים בווזיריסטאן ,העומדים איתן בפני "הכפירה
הבינלאומית  -ארה"ב ,בעלות בריתה ומשתפי הפעולה איתה" .זאת ,למרות ששילמו על כך מחיר
כבד בנפש וברכוש (29).בסוף דבריו ,ושלא כמנהגו ,מעלה בן לאדן  -בדומה לאלשהרי  -שורה
של תחינות לאללה .בין היתר ,הוא מבקש ממנו "לשבור את גבם )של מושארף ושריו(,
לפצלם ,לשבור את אחדותם ,לגרום למות יקיריהם ,כפי שהם גרמו למות יקירינו ...להפוך את
מזימותיהם לחורבנם ...להרוג אותם ולא להותיר להם שריד."...

.15

לסיכום :להערכתנו ,בקלטת זו ניתן ביטוי חריג גם לתחושותיו האישיות של בן לאדן

ולא רק להטפותיו האידיאולוגיות .ייתכן ,שהדבר משקף את זעמו על תוצאות ההתקפה של
כוחות הביטחון של פקיסטאן על "המסגד האדום" ,בעיקר מותו של ע'אזי ,אחד מראשי התומכים
באלקאדה ובבן לאדן בפקיסטאן .בנוסף ,ייתכן גם שבן לאדן נתן ביטוי לתחושת תסכול
הקיימת אצלו בשנים האחרונות ,לפיה אין הוא מצליח לגייס מספיק לוחמים לג'האד
העולמי מקרב הדור הצעיר ,נוכח התנגדותם של רוב חכמי הדת ,המשרתים את
הממסד השלטוני במדינות המוסלמיות (30).מכאן ,שייתכן שקלטת זו ביטאה את תחושת
בן לאדן ביחס לחוסר הצלחה בממדים משמעותיים של פעילות אנשי אלקאעדה ,לפחות
בפקיסטאן ובעיראק )ראה להלן( .ייתכן ,כי תחושת מצוקה זו  -שאפשר שהיא זמנית  -הנה
אחת הסיבות שעוררו אותו לחדש את השתתפותו האישית במלחמה על התודעה מטעם
אלקאעדה ,כדי לעודד את חסידיו להמשיך בג'האד העולמי ,בזירות השונות בהן הוא עדיין
מתחולל.
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הפנייה לקהלי יעד בעיראק )ערוץ אלג'זירה 23 ,באוקטובר (2007

.1

ב 23-באוקטובר  2007התפרסמה קלטת )שמע( רביעית באורך כ 33-דקות מטעם

"אלסחאב" ,מוסד ההפקות של הנהגת אלקאעדה ודובריו הבכירים ,כשברקע לה מופיעה תמונה
)ישנה?( של בן לאדן .הקלטת שודרה באתרי האינטרנט המזוהים עם אלקאעדה ובערוץ
הטלוויזיה אלג'זירה )באופן חלקי( וכותרתה "אל אנשינו בעיראק ,מסר מהשיח',
אסאמה בן לאדן אללה יגן עליו" .כבר בתחילת דבריו מצטט בן לאדן פסוקים מהקוראן,
המעודדים את המוסלמים ,ככלל ,להילחם באויביהם בעזרת אללה ,שיעמיד אותם בשורה של
מבחנים ,אולם מי שיעמדו בכך יקבלו ממנו תמורה הולמת .כמו כן ,הוא מצטט גם כאן
חדית'ים )מסורות( הלקוחים מהקובץ של אחמד בן חנבל )מייסד האסכולה השמרנית והקיצונית
ביותר באסלאם הסוני( ,בהן מודגש כי כל מי שמקריב את חייו ,למען משפחתו והזולת
)המוסלמים( ,ייחשב שהיד(31).
.2

בן לאדן ממצב את עיראק בזירות השונות של הג'האד העולמי עפ"י הסדר הבא" :פלסטין

)כך( ,עיראק ,אפגניסטאן ,חצי האי ערב ,ארצות המגרב ,פקיסטאן ,סומליה וצ'צ'ניה".
לדבריו ,בכל הזירות הללו ,לוחמי הג'האד הנוכחיים וקודמיהם "טבחו באויב ,שברו את עוצמתו,
השפילו את גאוותו ,הכתימו את כבודו ,ערערו את צעדיו והכשילו את מזימותיו" .לפיכך ,הוא
מתפלל לאללה שיקבלם כ"שהידים" ויפצה את משפחותיהם על חסרונם .שכן ,המג'אהדין הללו
בחרו מרצונם לעזוב את נשותיהם ואת יקיריהם ו"היגרו" לזירות הג'האד השונות ,בדומה למה
שעשו הנביא מחמד וחבריו בראשית האסלאם .בולטת בדבריו החשיבות שהוא מייחס
ל"פלסטין"  -עד כדי העמדתה בראש רשימת הזירות בהם מתנהלת פעילות הג'האד העולמי.
זאת למרות שבפועל פעילות הטרור של אלקאעדה נגד ישראל נמצאת עדיין בחיתוליה )ראה
להלן(.
.3

בן לאדן מזכיר ללוחמי הג'האד בעיראק ,כי ")הנשיא( בוש ,יחד עם הצבועים והמשומדים

)כינוי גנאי למוסלמים בעיראק ,סונים ושיעים( אשר סרו למרותו ,הציתו את )אש( המלחמה
הבלתי צודקת בעיראק .הם זרעו פחד והרס ,כשהם מתערבים ב)ענייני( הביטחון שלכם ,מנהלים
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את מולדתכם והורגים את הטובים שביניכם" .כתוצאה מכך ,רבים מהתושבים עזבו" ,האחדות
)ביניהם( נהרסה ,הכפירה נעשתה יותר בולטת והצביעות יותר )ויותר( מרימה ראש" .במצב
שכזה ,מה שנותר הוא השימוש ב"חוד החרב" מצד לוחמי הג'האד" :אם הם מנצחים ,הם
שמחים ,ואם הם נהרגים הם הופכים לשהידים" .בעיקר הוא משבח את אלה "הדוהרים עם
מכוניות התופת שלהם לתוך כלי הרכב המשוריינים" של האמריקנים ובעלי בריתם,
ומציין "שהקרבתם העצמית" מובילה אותם כ"שהידים" לגן עדן.

.4

בן לאדן מדגיש בפני לוחמי הג'האד בעיראק ,כי הג'האד בו הם מעורבים טרם הסתיים

ויש לו השלכות חשובות על הזירה המקומית ,האזורית והבינלאומית" :כל העולם עוקב
אחרי הניצחונות המפוארים שלכם והוא יודע ,שההיסטוריה שלו פתחה דף חדש בעל תמורות
ניכרות ,שמפת האזור תעוצב מחדש )בידיכם( ...ושהגבולות המלאכותיים שנקבעו ע"י
הצלבנים יימחקו למען יצירתו של מצב )חדש בו ישררו( אמת וצדק .זאת במדינה העצומה של
האסלאם) ,שתשתרע( מהאוקיינוס )ההודי( עד האוקיינוס )השקט(" (32).הוא גם מזכיר ללוחמי
הג'האד בעיראק ,כי הם עוד חוליה בשרשרת המאבק בין אויביהם ומשתפי הפעולה עימם ,בין
אם באפגניסטאן ובין אם בסודאן .הוא מוסיף ,כי כיום נעשה ניסיון נוסף ע"י המשטר הסעודי
והאו"ם "לאפשר את כניסתם של כוחות צלבניים לדארפור ...ורק משומד כופר הוא זה החותר
או מסכים לכך".
.5

לפיכך ,פונה בן לאדן לעומדים בראש לוחמי הג'האד בעיראק ומסביר להם ,כי המוסלמים

מצפים מהם "להתאחד תחת דגל אחד" .כאשר זה יקרה ,הוא מדגיש" ,האומה תחגוג את יום
השנה להולדתה" )התייחסות לשנת  661לספה"נ ,בה התאחדו המוסלמים בהנהגת מעאויה,
מייסד השושלת האומיית( .על רקע הפילוגים הפנימיים בחברה העיראקית ,מדגיש בן לאדן
במיוחד את חשיבות האחדות בין הלוחמים המוסלמים )במשתמע ,הסונים( בעיראק,
ובאופן חריג הוא מבקש לתת להם עצה כדי לתקן את "הטעויות )הנוצרות( בין האחים" .בן לאדן
מוסיף וקובע,כי "טבע האדם הוא לטעות" .לפיכך ,הוא מצטט מקורות מוסלמיים המדגישים את
החשיבות של הדבקות בקיום מצוות הדת ועדיפותן על פני "קרבה משפחתית ,ייחוס )משפחתי(
או השתייכות ארגונית".
.6

בן לאדן מוסיף ומסביר ללוחמי הג'האד בעיראק ,כי נודעת חשיבות עליונה לצייתנות ,הן

דתית והן מבצעית .לפיכך ,יש לקיים בדקדקנות את העונשים שהלכה האסלאמית קובעת על
כל המפר צייתנות זו ,ללא קשר למעמדו החברתי .מכאן ,ש"אלה החורשים רעות בלבם" ,תרים
אחרי "טעויות וחריגות אצל לוחמי הג'האד ומעצימים אותן ,וייתכן שהם טוענים שהן תוצאת
הדבקות באללה ,שלה הם מדביקים את התווית של 'אלימות וטרור'"; אולם ,מציין בן לאדן,
לוחמי הג'האד הנם מוסלמים נאמנים .לפיכך ,בן לאדן מדגיש ,כי מחובתם של "חכמי הדת,
ראשי לוחמי הג'האד וראשי השבטים )בעיראק( לעשות כל מאמץ כדי להשכין פיוס בין שני
צדדים למחלוקת ועליהם לשפוט אותם עפי"י ציוויי אללה".
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.7

בן לאדן תוקף בחריפות את המשטר הסעודי גם בהקשר של המלחמה בעיראק .הוא

מאשים אותו ,כי הוא זה שהסית את ארה"ב לפלוש לעיראק .הוא קובל בלשון מזלזלת,
"הדבר הכי גרוע הוא ,שחכמי הדת )הסעודיים( הללו רואים בנושא כתר המלוכה הנערץ שבריאד
)תיאור גנאי מצידו לעבדאללה ,מלך ערב הסעודית( פטרון של המוסלמים ...בשעה שהוא
הפטרון העיקרי של המיזם האמריקני-ציוני באזור )קרי :מדינת ישראל( ואחד מאלה שהסיתו
אותה לפלוש לעיראק )כך(" .הוא מייעץ לחסידי אלקאעדה לשפוט כל אחד על פי הקוראן
והסונה

ועפ"י

האינטרסים

של

האסלאם:

"האינטרסים

של

הקבוצה

)הקולקטיב(

קודמים לאינטרסים של הפרט ,האינטרסים של המדינה המוסלמית קודמים לאינטרסים של
הקבוצה והאינטרסים של האומה קודמים לאינטרסים של המדינה" .הוא מייעץ לחכמי
הדת,ללוחמי הג'האד ולמוסלמים התומכים באידיאולוגיה של אלקאעדה "לשנן לאחיהם
)המוטו

את

של

הח'ליף

אבו

הראשון(

בכר

ה'אמין'

)"אלצדיק"(:

"...צייתו

לי כל עוד אני מציית לאללה ולשליחו .אם אני לא אציית לאללה ולשליחו ,לא חלה עליכם חובת
הציות לי"(33).
.8

בן לאדן מייעץ לכל אחד מחסידיו "להיות מאמין וסבלן ,הואיל וזהו המרשם הבדוק והנשק

לכל מי ששואף לניצחון" .הוא מציין בפניהם" :היזהרו מאויביכם ,בפרט מהצבועים המסתננים
לשורותיכם כדי לחולל מהומות בקרב קבוצות לוחמי הג'האד" .שכן ,כשלון בפעולה מבצעית
משמח

את

האויב,

הואיל

והדבר

מצביע

על

"העדר

תשומת

לב

באחד

משלבי ההכנות למבצע :באיסוף מל"מ )מודיעין למבצע( על היעד ,או באימונים ,או בשילוב
והתאמה של נשק ותחמושת ,או באיכות חומרי הנפץ וכדומה" .לפיכך" ,כאשר אתם מניחים
מוקש ,עשו זאת כיאות ,ואל תראו כהישג חייל אמריקני אחד פצוע )כתוצאה מכך( .זאת ועוד,
הוא מוסיף לייעץ" ,היו מודעים לבוגדנות .זהו חטא ,בושה וחרפה ,שכן אדם בן חורין אינו בוגד".

.9

לקראת סיום דבריו ,בן לאדן בוחר לעודד את לוחמי הג'האד בעיראק ולחזק את

רוחם" :האומה )המוסלמית( שמרה אתכם ללילות הקודרים ביותר )שלה( הואיל ואתם אריותיה
העשויים ללא חת ...עוז הרוח שלכם קורא תיגר )על אויביכם( כמו עוז רוחם של ח'אלד )בן
אלוליד ,המצביא המוסלמי הקדום הנערץ ביותר( ועלי )בן אבו טאלב ,הח'ליף הרביעי ,חתנו של
הנביא מחמד( ...המוסר שלכם והליכותיכם מזכירים לנו את )אלה של( בני הדור הראשון
)"אלסלף"( :יושר ונדיבות ,אומץ ונחישות ,קיום התחייבויות והבטחות ,אתם נלחמים במדכאים
ומגנים על המדוכאים ,גם אם זה כרוך במוות בטוח ...אמונתכם לא הניחה לכם לאפשר לכופרים
הביזנטיים להניח את כף רגלם על אדמת עיראק ...כך גמרתם אומר להילחם בהם עד מוות ,ומי
שחשקה נפשו למות ,יתברך בחיים )בגן עדן(".
.10

לצד דברי העידוד משמיע בן לאדן בפני לוחמי הג'האד גם דברי תוכחה ,ייתכן

מתוך תחושה של תסכול ומצוקה .מקורם של אלו נובע ,ככל הנראה ,מהצלחות הצבא
האמריקני בשנה האחרונה לפגוע בפעילי אלקאעדה בעיראק באמצעות עיראקים-סונים
המשתפים עימם פעולה ,בעיקר במסגרת "מועצות ההתעוררות" )"מג'אלס אלצחוה"( .הוא פונה
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למוסלמים הסונים בעיראק ותוהה ,ביותר משמץ של תוכחה" :היכן הם אלה המעדיפים את
ה)דבקות ב(דת על חייהם שלהם ועל חיי ילדיהם? היכן הם 'אנשי התוחיד' )המוסלמים הדבקים
באחדות האל( ואלו המפילים ארצה את דגל הכפירה והפוליתיאיזם? היכן הם אלה שבעיניהם,
עינויים הנם עינוגים ואין הם יראים ממפלות? היכן הם אלה היוצאים להילחם בביזנטים ,כמו )גם(
בקרב תבוכ? היכן הם אלה ,שהתחייבו להילחם עד מוות ,כמו בקרב ירמוכ? חושו לעזרת
אחיכם במסופוטמיה )עיראק( והקלו עליהם בתיאום עימם(34)."...
.11

לאחר פנייה נרגשת זו שנועדה לעודד מתנדבים פוטנציאליים להצטרף לשורות

פעילי הג'האד בעיראק ,פונה בן לאדן באותה נימה נרגשת לעם העיראקי כקולקטיב מוסלמי
)סוני ,מן הסתם( .בסגנון פואטי מתלהם מזהיר בן לאדן את קהל היעד שלו ,כי "נושא הצלב
הגדיל את מספר חייליו )רמז לתגבורת האמריקאית( וטען שהוא יביס את חיילי האמונה...
לפיכך ,הילחמו מתוך אמונה ...אל תתפשרו ואל תביישו את המוסלמים היום...היו חמורי סבר
ורציניים ,כי המוות בלתי נמנע :מי ייתן ואני ואבי נהיה כפרתכם".
.12

בסיום דבריו ,שוב נושא בן לאדן שורה של תחינות לאללה .בין היתר,

הוא מבקש את עזרתו בג'האד העולמי בו שרויים חסידיו ,בעיקר בני הדור הצעיר ,הן בעיראק והן
מחוצה לה )ושוב ,פלסטין נמצאת בתחילת הרשימה(" :הו אללה ,תן לנו סבלנות ,חזק את רגלינו
והענק

לנו

ניצחון

על

הכופרים...

הנחל

להם

תבוסה

והענק

לנו

ניצחון

עליהם...

הסב את הלבבות והראשים של הנוער המוסלמי לעבר הג'האד שבדרכך ...חזק את לבבותיהם,
ייצב את צעדיהם ,הנחה את האש שלהם ואחד אותם ...הבא מנוח לשבויים ולבעלי המועקה
)המוסלמים( בכל מקום )בו הם סובלים( :בפלסטין ,בעיראק ,בארץ )בה נמצאים( שני
המקומות המקודשים )ביותר לאסלאם ,קרי :ערב הסעודית( ,באפגניסטאן ,בקשמיר,
בפיליפינים ,בסומליה ,בצ'צ'ניה ,במגרב ,בארה"ב ,בהודו ובפקיסטאן."...

ברור שאלות הלכתיות באתר אלחסבה )ראה להלן( :שאלה שבה מברר גולש בפורום אלחסבה לגבי דינו של
פעיל אסלאמי שנהרג בנסותו לחדור ל"אדמות הג'האד באפגניסטאן ,פלסטין ,קשמיר ,צ'צ'ניה ,פיליפינים
ומקומות אחרים") .עודכן באתר ב 14-ביולי (2008

מתוך אתר אלבראק )ראה להלן( :דוגמה למסר שכתב אחד המשתתפים בתגובה לנטילת אחריות
לפיגוע נגד כוחות אמריקניים בעיראק )עודכן באתר ב 14-ביולי " :(2008אללה ,הבא ניצחון
למג'אהדין )ההולכים( בדרכך; אללה ,אפשר להם )להשיג( את צווארי )האויבים(;
השפל באמצעותם את צווארי האויבים; אללה יברך אתכם ,אריות שני הנהרות )הפרת והחידקל(; אללה יברך את
צבא המג'אהדין" .באתר מספר נטילות אחריות לפיגועים נגד
הכוחות האמריקניים הפועלים בעיראק.
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הפנייה לעמי אירופה שחייליהם נלחמים באפגניסטאן )אלסחאב 29 ,בנובמבר (2007

.1

ב 29-בנובמבר  2007התפרסמה קלטת )שמע( חמישית מטעם בן לאדן )בת כחמש דקות
בלבד( .הקלטת הכילה מסר לעמי אירופה ,אשר חיילי מדינותיהם נוטלים חלק בלחימה
באפגניסטאן לצד חיילי צבא ארה"ב ובני בריתם האפגאנים )"החזית הצפונית"( ,מאז אוקטובר
 .2001חלק מהקלטת פורסם בערוץ הטלוויזיה אלג'זירה והיא הופצה במלואה בפורומים
אסלאמיים .הקלטת בערבית לוותה בכתוביות באנגלית ובנוסחים בשפות נוספות )צרפתית,
איטלקית ,גרמנית ופאשטו( .ברקע מופיעה דמותו של בן לאדן בתמונת סטילס ישנה ולצידו
מפת אירופה )התרגום המלא שלה הופיע למחרת באתר האינטרנט של לאורה מאנספילד(.

.2

בתחילת דבריו מציין בן לאדן ,כי תושבי אפגניסטאן "סבלו סבל מר מנשוא מידי הרוסים
)קרי :הסובייטים( וסוכניהם )קרי :השלטון האפגני הפרו-סובייטי( במשך שני עשורים" ,אך "הם
גילו נחישות ורוח לחימה שסייעו להם לנצח ,הודות לחסדו של אללה" .אולם ,בעודם מלקקים
את פצעיהם בשל האבידות שספגו ,נתרגשה עליהם מתקפה חדשה ,הפעם מצד "ממשלות
עושקות" באירופה אשר שיתפו פעולה עם נשיא ארה"ב ,בוש .זאת ,לאחר שממשלות אלו
השתכנעו מקביעתו של הנשיא בוש ,ש"הפלישה" לאפגניסטאן נעשתה בתגובה על אירועי ה-
 11בספטמבר .זאת ,טוען בן לאדן ,למרות דבריו שלו בעבר ,כי "אירועי מנהטן היו בתגובה על
)מעשי ה(רצח של הקואליציה האמריקנית-ישראלית כלפי בני עמינו )המוסלמים( בפלסטין
ובלבנון"(35).

.3

כאן מאשר בן לאדן באופן חד משמעי ,ולראשונה בפומבי ,כי "אני הייתי האחראי
ל)פיגועי ה( 11-בספטמבר" .הוא טוען ,שהעם האפגאני וגם ממשלתו לא היו בסוד
העניינים ומודה שאחריותו לפיגועים נודעה לאמריקנים בעקבות חקירתם של כמה משרי
ממשלת הטאליבאן ,שנפלו בשבי .לכן ,לדבריו ,אין טעם להסתיר זאת .לטענתו ,ממשלת
הטאליבאן ביקשה מממשלת ארה"ב לספק לה הוכחות למעורבותה בפיגועים הללו אולם

33
ארה"ב ,לא עשתה כן והחליטה לתקוף את אפגניסטאן .כתוצאה מכך ,אירופה "נגררה אחריה
מחוסר ברירה בהיותה כנועה )וסאלית( לה" .לפיכך ,פנייתו נעשית ישירות לאירופים" ,ולא
לפוליטיקאים שלכם" .שכן ,מנהיגי אירופה )לשעבר והנוכחים( " -בלייר ,בראון ,ברלוסקוני,
אסנאר ,סרקוזי"  -ואחרים ,אוהבים "לחסות בצלו של הבית הלבן".
.4

בן לאדן טוען ,כי החיילים האירופיים לוחמים במלחמה בה מתממשות "שתי עוולות":
א.

ראשית ,הם לוחמים נגד האפגאנים ללא שום הוכחה ביחס למעורבותם באירועי ה11-

בספטמבר .אמנם ,הוא מאשר כי במלחמה זו "הרסתם את המחנות של אלקאעדה,
הרגתם כמה מחברי )הארגון( ולקחתם בשבי אחרים ,רובם מפקיסטאן" .אולם ,הוא מציין
בכעס" ,במה חטאו האפגאנים שאתם ממשיכים לנהל מלחמה נגדם?" ,והוא מסיק:
"חטאם היחיד הוא בהיותם מוסלמים והדבר ממחיש את היקף השנאה של הצלבנים
)החדשים( לאסלאם ולמוסלמים".
ב.

שנית ,במלחמה זו לא נהגו חיילי אירופה לפי כללי המלחמה המקובלים .שכן,
לטענתו ,רוב ההרוגים הם נשים וילדים ,והדבר "נעשה במתכוון" ,כדי "לשבור את המורל
של לוחמי הג'האד" .בן לאדן טוען ,כי הוא עצמו חזה בתקריות שכאלה ,שגרמו לכך

ש"בתי החולים )באפגניסטאן( מלאים בבני אדם חפים מפשע" .אולם ,הוא ממשיך ונוזף,
כל זה לא יועיל ,כי "אנו נחושים בדעתנו ...להמשיך לנקום בעושי העוולה ולגרש את
הפולשים הכובשים" .מנגד ,האפגאנים הם עם מוסלמי "אמיץ ...מכובד ודתי" ,שלא ייכנע
לפולשים .בראשו עומדים שני מפקדים דגולים :מולא עמר )ראש הטאליבאן( ו"אביר
שדה הקרב ,חאג'י מנסור דאדוללה" )המפקד הצבאי של הטאליבאן() .(36כפי שעם
זה ניצח בעבר את הבריטים ואת הסובייטים ,הוא מדגיש ,עתה הוא נלחם באמריקנים
וב"משתפי הפעולה" עימם וינצח גם אותם.

חאג'י מנסור דאדוללה  -המפקד הצבאי של הטאליבאן )אלסחאב 31 ,באוקטובר (2007

.5

בסיום דבריו ,מזהיר בן לאדן את העמים האירופיים באומרו ,כי "גל-הגאות האמריקני
נמצא בשפל" וש"בקרוב" החיילים האמריקנים יחזרו לארצם "שמעבר לאוקיאנוס האטלנטי" .הם

"יותירו אחריהם את הצדדים היריבים ,שיחסלו חשבונות אלה עם אלה" .לכן ,הוא מציע לקהל
היעד שלו "לרסן את הפוליטיקאים שלו ,המתקהלים ליד הבית הלבן" ,ו"לפעול במרץ לשם
הסרת הדיכוי מהמדוכאים" .שכן)" ,השכנת( הצדק היא הדבר הנכון )לעשותו( בעוד אשר אי

34
השכנת צדק היא סבל נורא" .לפיכך ,הוא מסכם" ,חזרה לאמת היא סימן ההיכר של 'בעלי
התבונה'" )ראה להלן קלטת נוספת המופנית ל"בעלי התבונה באיחוד האירופי"(.

בן
פרק
הדרך ל
פרק וו "" --הדרך
סיכול המזימות
לסיכול
מתנגדי בן
של מתנגדי
המזימות"" של
לאדן
לאדן

"הדרך לסיכול המזימות" )אלסחאב 29 ,בדצמבר (2007

אתר אלחסבה )ראה להלן( :טקסט הקלטת של בן לאדן תחת השם
"הדרך לסיכול המזימות" מתאריך ) (29בדצמבר 2007
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קלטת )השמע( השישית הופקה אף היא ע"י מוסד ההפקות אלסחאב והופצה באתרי

אינטרנט ג'האדיים ב 29-בדצמבר  .2007בעמוד השער שלה מופיעה תמונת סטילס ישנה של בן
לאדן וכן מפה של עיראק ,בשחור לבן ,עליה כתוב "אין אלוה מבלעדי אללה" ,החצי הראשון
של "העדות" )שהאדה( המוסלמית .אורכה של הקלטת  56דקות ועשר שניות.
.2

הקלטת מופנית ,בראש ובראשונה ,ל"לוחמי הג'האד האמיתיים" בעיראק ובמקומות נוספים,

הערוכים ב"רבאט" )שהייה ,מגורים או היערכות הגנתית ,של מוסלמים ,לשם הגנה על טריטוריה
אסלאמית ולצורך השתתפות בג'האד עתידי נגד אויבים/כובשים( .המוטו העובר בקלטת כחוט
השני הנו פסילה מוחלטת של שליטים וחכמי דת במזה"ת ומחוצה לו ,העושים יד אחת
עם "אדוניהם הכופרים" נגד לוחמי מלחמת הקודש של האומה המוסלמית .דברי
התוכחה של בן לאדן מופנים בעיקר כלפי הממשלים המוסלמים בעיראק ,אפגניסטן ,סעודיה
)כך!( ופלסטין המשתפים פעולה )לטענתו ,הבלתי מדויקת( עם "ממשלת אחדות לאומית"
מקומית )חמאס ,השולטת על רצועת עזה מאז יוני  ,2007כבר הואשמה ע"י אלקאעדה ,לאחר
נצחונה בבחירות בראשית שנת  ,2006בסטייה מעקרונות האסלאם(.

.3

בן לאדן טוען ,כי מטרת "הברית הציונית-הצלבנית" העולמית היא השתלטות על

העולם המוסלמי ע"י הקמת משטרים מוסלמיים המשתפים איתם פעולה .זוהי "המזימה",
שנגדה פועלים לוחמי הג'האד ,במטרה להביא להפלת המשטרים הללו ולכונן במקומם משטרים
מוסלמיים אמיתיים ,שישלטו ברוח הדור הראשון של האסלאם .חלק ניכר של דבריו מופנה
ללוחמי הג'האד בעיראק ,באופן שניתן להבין ממנו כי הוא מודע להיותם שרויים
במצוקה .הוא גם מודע לכך ,שמצוקה זו נובעת בעיקר מיציאתם של שבטים סוניים
)"מועצות ההתעוררות"( נגדם "בשם המולדת והלאומיות" ,תוך הפרת הכלל של ערבות הדדית
מוסלמית .לכן ,הוא מעודד את לוחמי הג'האד הללו ומזכיר להם ,כי פעילותם המוצלחת נעשית
עתה בהנהגת אבו עמר אלבע'דאדי .האחרון החליף את אבו מצעב אלזרקאוי ואבו חמזה
אלמהאג'ר שנהרגו ,והוא שהקים את "מדינת עיראק האסלאמית" )שאף כי אינה קיימת בפועל
היא אינה וירטואלית ,אלא משמשת מסגרת גג ללוחמי אלקאעדה בעיראק(.
.4

בן לאדן מתאר באריכות את התפתחותם של המשטרים משתפי הפעולה הן בעיראק והן

באפגניסטאן .הוא מסביר להם ,כי מטרת הג'האד לו הם שותפים היא לכונן מדינה מוסלמית
אמיתית

במקום

המשטרים

המוסלמיים

הכופרים,

שהוקמו

ע" י

"הצלבנים"

)קרי :האמריקנים ומשתפי הפעולה עימם( .על מדינה זו לאחד את שורות המוסלמים ,כדי
שיצטרפו לג'האד העולמי ויכוננו משטר אסלאמי מאוחד ולא כזה המפוצל למשטרים שונים.
לטענתו ,האמריקנים הצליחו למשוך את משתפי הפעולה המוסלמים לצידם ,בעיקר ע"י שוחד
כספי ,וקיום שיתוף פעולה בין זרועות המודיעין של סעודיה ופקיסטאן .לפיכך ,בוגדים מוסלמים
אלה ,שתרמו לניצחון )זמני?( של כופרים על מוסלמים ,ייענשו קשות.
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.5

בן

לאדן

משבח

את

מולא

עמר,

שליט

אפגניסטאן

לשעבר,

העומד

בראש הטאליבאן ,ואת אבו עמר אלבע'דאדי העומד ,כאמור ,בראש "מדינת עיראק
האסלאמית" .הוא מציג אותם כשני הנציגים בולטים של הג'האד המתנהל בארצותיהם .הוא
מזכיר לתומכיו שהם פועלים כמנהיגים אמיתיים ,שהלכו בדרכם של יורשי הנביא מחמד בראשית
האסלאם .בהקשר זה הוא מזכיר אירוע )הידוע במסורת המוסלמית בשם "סקיפת ]סככת[ בני
סאעדה"( ,שבמהלכו התכנסו ראשי הקהילה המוסלמית שהקים הנביא מחמד ובחרו באבו בכר
כמחליפו .זאת ,כדי לשמור על אחדותה של קהילה צעירה לימים זו בעקבות מות הנביא מחמד,
שלא הותיר אחריו יורש ,וכך לנהוג ב"אחריות קולקטיבית" .לדעתו ,זה המודל שעל פיו צריכה
לקום "אמירות אסלאמית" )"אמארה אסלאמיה"( אמיתית ,שתוכל לנצח כל מדינה העוינת
לה (37).לפיכך ,הפלת משטר אסלאמי בצביון דומה לזה של הטאליבאן באפגניסטאן ,אין
פירושה "סוף הדרך" .אדרבא ,מדגיש בן לאדן ,הג'האד חייב להימשך בעיראק ובאפגניסטאן,
כמו גם בסומליה ובפלסטין )ומכאן אפיונו כג'האד עולמי(.
.6

בן לאדן קורא ,אפוא ,למוסלמים להתאחד תחת דגל הג'האד נגד האמריקאים ובעלי

בריתם )"הצלבנים"( ,כי רק כך יוכלו לסכל את המזימות הנרקמות נגדם .הוא מציין ,כי המלחמה
בעיראק
של

היא

אנשי

"מזימה
מפלגת

אמריקנית",
הבעת'

כמו

שכיבוש

העיראקית

כווית

)בראשות

)בשנת

(1991

צדאם

חסין(.

היה
בן

"מזימה"
לאדן

מנצל הזדמנות זאת על מנת לתקוף גם את חזבאללה ומנהיגו חסן נצראללה ,בהמחישו
היטב את עומק האיבה )האידיאולוגית במהותה( בין אלקאעדה הסוני לחזבאללה השיעי .הוא
מציג את החלטה  1701של מועצת הביטחון של האו"ם ,שהביאה לסיום מלחמת לבנון השנייה
)באוגוסט  (2006כ"מזימה" אמריקנית ,אזורית ובינלאומית .לגרסתו ,הלחץ האמריקני הביא
לקבלתה ואפשר הצבת כוחות "צלבניים" בלבנון ,בלי שארגון חזבאללה ,בהנהגת המזכ"ל ,חסן
נצראללה ,פעל למנוע זאת .מבחינתו ,אין הבדל בין "אוזלת ידו" )ומכאן ,בגידתו( של חסן
נצראללה לבין בגידתם של סאדאת ,נשיא מצרים וחסין ,מלך ירדן ,אשר "סגרו את הגבולות
)של ארצותיהם( בפני לוחמי הקודש המוסלמים )במאבקם( נגד היהודים" )לאחר שחתמו על
הסכם שלום עם ישראל(.
.7

לטענת בן לאדן ,ראשי השלטון הנוכחי בעיראק ,בית המלוכה הסעודי ומשטרים מוסלמים

נוספים הוליכו שולל את מנהיגי חמאס )בכך שאילצו אותו לחתום על הסכם מכה עם הפתח
בתחילת  .(2007לדבריו ,הם מנסים עתה לעשות זאת גם ללוחמי הג'האד בעיראק ,הממשיכים
לפעול נגד כוחות הקואליציה בעיראק .בהקשר זה טוען בן לאדן ,כי הפיצול בשורות המוסלמים
הנו חלק ממזימת אויביהם .הוא מזכיר בהקשר לכך את ההיתר האסלאמי ,בו נעשה שימוש ע"י
ארגון אלקאעדה ,המאפשר הריגת מוסלמים בשוגג במסגרת הג'האד נגד הכופרים או אם
הכופרים עשו בהם שימוש כמגן אנושי .בכך נותן למעשה בן לאדן לגיטימציה ,שלטענתו
נשענת על ההלכה האסלאמית ,להריגת מוסלמים ,שבראייתו שיתפו פעולה עם
הכופרים(38).
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.8

בן לאדן מתייחס בהקשר העיראקי גם לכוחות השיעים הפועלים נגד לוחמי הג'האד

הסונים" :צבא אלצדר" )קרי" :צבא המהדי" בפיקודו של מקתדא אלצדר ,הפועל באוריינטציה
איראנית( ו"גיס הבגידה" )"ג'יש ע'דר" ,משחק מילים בערבית עם המונח המקורי "ג'יש בדר'";
הכוונה ל"צבא בדר" ,הזרוע הצבאית של "המועצה העליונה של המהפכה האסלאמית בעיראק",
שבראשה עומד עבד אלעזיז אלחכים( .בן לאדן טוען ,כי "פשעיהם של אלה חצו גבולות" וסבור,
כי ניתן לעצור את הפשעים הללו ע"י איחוד מאמצי לוחמי הג'האד הסונים .כאן הוא תוקף את
אותם עיראקים סונים המסרבים לשתף פעולה עם אנשיו בטענה ,כי הלחימה שלהם במליציות
השיעיות ובצבא עיראק אינה לגיטימית ,בניגוד ללחימה באמריקנים .בהקשר זה מזכיר להם בן
לאדן,

כי

הנביא

מחמד

"נלחם

בבני

משפחתו

קריש.

משבט

לכן,

הדת

היא

זו השומרת על הדם ולא המוצא או המולדת".
.9

בן לאדן קורא לפלגים הסונים בעיראק הלוחמים באנשיו לנער חוצנם ממנהיגיהם,

הפועליםלהקמת "מדינת אחדות עובדת אלילים" )משחק מילים בערבית בין המונח "וטני",
שפירושו "לאומי" לבין המונח "ות'ני" ,שפירושו "עובד אלילים"( .חובתם של אלו היא להצטרף
ללוחמי הג'האד הנלחמים לסכל מזימה זו כדי לכונן מדינה אסלאמית בעיראק .בהקשר זה הוא
מציין ,כי המצב בעיראק כיום דומה לזה שהתרחש בזמנו באפגניסטאן .שם סוכלו "מזימות"
להקמת משטר קומוניסטי שלבסוף הופל או להקמת "ממשלת אחדות לאומית" בסיוע ממשלות
סעודיה ופקיסטאן.
.10

גם בקלטת זו מנסה בן לאדן להעטות על עצמו אצטלה של מטיף בשער

מוסלמי,המנסה להקנות גושפנקה דתית להטפותיו הפוליטיות .לפיכך ,כדי לתת תוקף
מוסרי ומשפטי אסלאמי לתפיסותיו ,הוא מצטט מקרים ואמירות מההיסטוריה המוסלמית ,שנועדו
להדגיש כי הקרבת קניין למען הדת מלמדת ש"קיים הבדל בין האמונה לכפירה"; כי הצורך
לשפוט משפט צדק את כלל המוסלמים ,כולל בני משפחת הנביא מחמד )לרבות נשים( שעברו
עבירה ,היא שורשית באסלאם כדי לטהר את החברה המוסלמית; וכי שיח' האסלאם ,אבן
תימיה )נפטר בשנת  1349לספה"נ וכתביו משמשים בסיס מוצק לאידיאולוגיה של אלקאעדה
ומכאן
)קרי:

כינויו

כ"בכיר

המוסלמים(

האסלאם",
)אפילו(

ראה
חלק

להלן(

אמר,

ממה

שאללה

ש"כאשר

מזניחים

ציווה

עליהם

בני

האדם

)לעשות(,

נוצרות בקרבם שנאה ומשטמה .לכן ,אם נוצר פירוד בקרבם ,הם יושחתו ויאבדו .אולם ,אם הם
יתאחדו ,אזי הם יחזרו למוטב וישלטו" .לפיכך ,מסכם בן לאדן ,שומה על המוסלמים האמיתיים
לזנוח את האינטרסים האישיים שלהם ,להתאחד וללכת בדדך הישר.
.11

בחלק האחרון של דבריו מתייחס בן לאדן בפירוט לסוגית פלסטין ומבליט

אתקדימותה בעיניו .אומנם ,כאן בא לידי ביטוי פעם נוספת הפער המתמשך בין מרכזיותה של
בעיית פלסטין בתפיסתו האידיאולוגית של בן לאדן ,לבין המצב בשטח )קרי :העדר פיגוע טרור
"איכותי" ביעד ישראלי מובהק או בישראל גופא ,או בחו"ל ,בשנה האחרונה ,להבדיל מפיגועי
טרור מזדמנים ושוליים שבוצעו נגד ישראל בשנים האחרונות ע"י אנשי אלקאעדה מירדן ,מצרים
ולבנון ולמעט פיגועי טרור שאירעו נגד יעדים יהודיים ,בתורכיה ,מרוקו ובאי ג'רבה שבתוניסיה(.
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עם זאת ,ולמרות שהתייחסותו לסוגיית "פלסטין" נעשית בחלקה האחרון של הקלטת ,הוא
מדגיש כי "הדרך אל החזית הרחבה ביותר לשחרור פלסטין עוברת דרך האדמות הנתונות
למרותם של האויבים )קרי :המשטרים הערביים משתפי הפעולה עם המערב(" .במילים אחרות,
פיתרון סוגיית פלסטין ,האמור להיות אחד משיאי הג'האד העולמי שהוא מנהל ,יוכל
להתבצע  -בראייתו  -לאחר שיופלו המשטרים המוסלמים הפרו-מערביים ,שהפלתם נמצאת
עדיין בראש סולם העדיפויות האסטרטגי של בן לאדן )סוגיה זו תידון ביתר הרחבה ,נוכח
פרסום קלטות נוספות בסוגיית "פלסטין" ,ראה להלן(.
.12

על רקע תפיסה זו ,הוא מזכיר לפלסטינים את טענתו ,כי אירועי ה 11-בספטמבר בארה"ב

נעשו למענם ,כמו גם שאר פעילות הג'האד של ארגונו ,המתנהלת באפגניסטאן ,עיראק
וסומליה .הוא מדגיש ,כי "המתקפות המבורכות" נגד ארה"ב והמשטרים הערביים והאסלאמיים
המשתפים עימה פעולה" ,בעיקר בעיראק ,באפגניסטאן ,בצפון אפריקה ובסומליה" יובילו
בסופו של דבר ל"שחרורה" של פלסטין .כאשר זה יקרה ,הוא מציין בהתלהבות" ,שיירות
לוחמי הקודש יצאו ,גדודים אחרי גדודים ...כדי להחזיר )קרי ,לכבוש מחדש(...את חטין"
)אתר בגליל ,כיום קרני חיטין ,שנכבש מהצלבנים בשנת  1187ע"י צלאח אלדין וכיבושו סלל את
הדרך לנסיגת הצלבנים והוביל לשחרור ירושלים(.
.13

אסאמה בן לאדן גם מתייחס בהקשר זה לועידת אנאפוליס )נובמבר  .(2007הוא מגנה

בחריפות את הנציגים הרשמיים המוסלמים-ערבים שהשתתפו בה וטוען ,כי הם "מוכרים את
ירושלים ומסגד אלאקצא וסוחרים בדם השהידים" .הוא קובע ,כי אללה יענישם בהיותם בוגדים,
כפי

שהעניש

את

קודמיהם.

כמו

כן,

הוא

מציין,

כי

ארגונו

לא

יכיר

ב"שעל אדמה אחד של היהודים בפלסטין ,כפי שעשו כל השליטים הערביים ,שאימצו את יומתו
של שליט ריאד" )קרי :תכנית השלום הסעודית ,שאומצה ע"י ועידות פסגה של הליגה הערבית
בשנת  2002ושוב בשנת  .[2006זאת ,משום שאין הוא מכיר באמנות הבינלאומיות שיש בהן
הכרה ב"ישות הציונית" ,כפי שלטענתו עושים זאת הנהגת חמאס וחלק מהאחים המוסלמים.
.14

בן לאדן מציין ,שהוא "סומך ידיו" על "לוחמי הג'האד האמיתיים" הפועלים בזירה

הפלסטינית  -לוחמי חמאס וארגונים )פלסטיניים( אחרים ,שהתנערו מהנהגתם ,אשר "חזרה בה
מהאמת" )אולם הוא נמנע מלאזכר את אותן התארגנויות פלסטיניות אסלאמיות-רדיקליות
ברצועת עזה המזדהות עם אלקאעדה ,ראה להלן( .הוא קובע ש"יש לנהל ג'האד לשחרור
פלסטין כולה' מהנהר)הירדן( עד הים )תיכון( ,יחד איתם" .הוא מציין ,כי ג'האד זה יתנהל עפ"י
העיקרון של "דם הוא דם והרס הוא הרס" )נוסח שמקורו בנביא מחמד ,המציין כריתת ברית
דמים ומתן התחייבות להגשת עזרה ,ובנוסף  -מעין גרסה אסלאמית למקבילה היהודית
המקראית של "עין תחת עין"(" .בראייתו ,משמעות התחייבות זו היא מתן סיוע ללוחמי הקודש
הפלסטיניים "אפילו בזחילה על הברכיים" ,אף אם זה כרוך בהקרבה עצמית ,עפ"י הדוגמה
)שצוינה לעיל( של חמזה בן עבד אלמטלב.
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.15

בסיום דבריו ,קורא בן לאדן שוב למוסלמים להתגייס לג'האד בכופרים בשעת

מצוקה זו בה נמצאת האומה המוסלמית ,בהתריסו" :עד מתי תחששו מארה"ב ומשתפי
הפעולה עימה?!" .הוא שוב מציין ,כי ג'האד זה מתנהל ב"פלסטין ,בעיראק ,באפגניסטאן ,בצפון
אפריקה ובסומליה" .הוא קורא למי שאינם יכולים לעשות זאת ,להעניק ללוחמי הג'האד סיוע
כספי .הוא מדגיש ,כי על כלל המוסלמים להבין ,כי הג'האד הנ"ל הנו "פרויקט של האומה וקו
ההגנה הראשון שלה בפני אויביה החמדניים" .שכן ,הוא משוכנע שרק ג'האד שכזה "יבטיח את
ביטחונכם הצבאי ,החברתי ,התזונתי והכלכלי" ,אם ברצונם של המוסלמים למנוע את השתלטות
אויביהם על "הנפט שלכם ומשאביכם הפיננסיים" .לבסוף ,הוא שב ומדגיש את הצורך ש"לוחמי
הג'האד יתמכו גם בפרויקט )נוסף של( האומה  -שחרור פלסטין כולה ,לרבות שחרור
אסירים ומסגד אלאקצא".

באיחוד
פרק
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ל""בעלי
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האירופי

הפנייה ל"בעלי התבונה" באיחוד האירופי )אלסחאב 20 ,במרס (2008

.1

ב20-

במרס

2008

התפרסמה

קלטת

)שמע(

שביעית

של

בן

לאדן,

שכוונה

שוב ל"בעלי התבונה באיחוד האירופי" )פניה קודמת לקהל יעד זה ,שהוזכרה לעיל ,נעשתה
לראשונה על ידו כארבע שנים לפני כן( (39).קלטת זו ,כקודמותיה ,הופצה גם היא באתרי ג'האד
אסלאמיים .בקלטת מודה בן לאדן בקיומה של מלחמה אכזרית בין תומכיו לבין חיילי האיחוד
האירופי ,בהתייחסו למלחמה המתנהלת באפגניסטאן בין אלקאעדה לבין כוחות נאט"ו ובני
בריתם האפגאנים .הוא מתרעם על כך ,שבמלחמה התקשורתית המתנהלת בין שני הצדדים,
במקביל למלחמה בשטח ,בחרו האירופים לחצות את "הקו האדום" ,בראייתו ,ע"י פרסום
מחודש )כחודש לפני כן( של האיורים של הנביא מחמד )שפורסמו לראשונה לפני כשנתיים
ע"י עיתון בדנמרק( .הוא מדגיש ,כי תופעה דומה לא בוצעה ע"י המוסלמים נגד ישו ,הואיל והוא
נחשב על ידם כנביא מוסלמי.
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.2

לפיכך ,הוא טוען ,שפרסום "האיורים המבישים" הללו הנו מעשה פסול ביותר ואין לו הצדקה

גם בשם חופש הביטוי המקודש ע"י האירופים .שכן ,הוא מדגיש ,עיקרון חופש הביטוי מקורו
בחוקים-מעשי-ידי-אדם ,שהאסלאם שולל מכל וכל ,בהיותו מבוסס על חקיקה הלכתית
שמקורה באללה .הוא מציע להם לפנות ל"מלך הבלתי-מוכתר בריאד" )תיאור מזלזל במלך
עבדאללה הסעודי( ,שהצליח לשכנע את טוני בלייר  -ראש ממשלת בריטניה לשעבר וכיום נציג
הקווארטט למזה"ת  -לבלום את החקירה בנוגע למעילה שהתלוותה לעסקת אלימאמה
)עסקה למכירת נשק בריטי לסעודיה תמורת חביות נפט( ,אך הוא מניח כי הצעתו תידחה .הוא
מאיים ,איפא ,על האירופים בפעולת נקם מאיימת וראוותנית  -בלשונו ,כזו שתהיה "מה שאתם
רואים ,לא מה שאתם שומעים"  -שגם תמחיש להם ,כי כבוד אללה יקר בעיני המוסלמים
יותר מחייהם ומרכושם ,כפי שמקובל במסורת המוסלמית .בן לאדן מדגיש זאת בנדר חסר
תקדים של הקרבה עצמית" :מי ייתן ואמהותינו תהיינה שכולות אם ניכשל במתן עזרה לשליח
אללה )קרי ,הנביא מחמד("(40).
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הדרך ל"הצלת פלסטין" )אלסחאב 20 ,במרס (2008
.1

ב 20-במרס  2008התפרסמה קלטת )שמע( שמינית של בן לאדן ,שהופנתה לכלל האומה
המוסלמית והתייחסה ל"דרך להצלת פלסטין" מהמצור הישראלי הממושך על רצועת
עזה .גם אם בעבר התייחס בן לאדן לסוגיית פלסטין פעמים רבות ,לעיתים תוך הדגשת
חשיבותה ומרכזיותה ,במסגרת הג'האד העולמי שלו ,זוהי הקלטת הראשונה המוקדשת
כולה לדיון בסוגיה זו ,על רקע ההסלמה שחלה ברצועת עזה באותה עת.

.2

בן לאדן מתאר בקלטת )באופן שקרי( את תוצאות "המצור האכזרי" הישראלי המוטל על
רצועת עזה .הוא מעלה טענת כזב לפיה ילדים פלסטינים "מתים מוות איטי" בהעדר מזון
ותרופות )סוגיית"ההתייחסות הסלקטיבית שלו לסוגיות שונות תידון להלן( .בהקשר זה ,הוא
מצטט מסורת מוסלמית ידועה מפי הנביא מחמד ,לפיה גורלה של אישה מוסלמית נגזר
לגיהינום בגין הרעבת חתולה שהייתה ברשותה .לטענתו ,מסורת זו מצביעה גם על הצורך
להעניש את האחראים להטלת המצור האכזרי המוטל על רצועת עזה .זאת ועוד ,המצור נגרם,
לטענתו ,כתוצאה מתמיכת שליטי המדינות הערביות ,שנציגיהם השתתפו בועידת אנאפוליס
)כאמור לעיל( בישראל )המתוארת על ידו "הישות הציונית"  -מונח ערבי מקובל ,המביע
אי הכרה בה( .לפיכך ,הוא קורא לתושבי המדינות הללו "לשנוא ,לקלל ולנסות להדיח" את
השליטים הסורחים הללו .בכך הוא נותן חיזוק נוסף לטעון שהעלה בקלטת קודמת שלו,
כי הדרך להצלת פלסטין עוברת דרך הפלת המשטרים הערבים והמוסלמים הפרו-
מערביים )בדגש על עיראק ,כפי שהוא מציין בהמשך(.

.3

יתרה מזאת ,במסגרת דבריו מרחיב בן לאדן את היריעה וטוען ,כי למעשה" ,פלסטין ואנשיה
סובלים רבות זה קרוב למאה שנים מידי הנוצרים והיהודים" .הוא שם עצמו לדוברם של
הפלסטינים ומדגיש ,כי "אף אחד משני האויבים )הנ"ל ,קרי :הנוצרים והיהודים( לא לקח
מאיתנו את פלסטין במו"מ ובדיאלוג ,כי אם בברזל ובאש" .זהו לדבריו ביטוי נוסף ל"כמות
העצומה של המגבלות שהטילה הברית הצלבנית-הציונית ...על שליטי האזור" ,המתרפסים
בפניהם .מגבלות אלה מתוספות למגבלות של חכמי הדת המוסלמים ,העושים יד אחת עם
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שליטי האזור ,תוך שימוש בכלי התקשורת ,על מנת למנוע את שחרור פלסטין באמצעות
ג'האד.
.4

לפיכך ,לגרסתו" ,אין מנוס אלא להשתחרר מהכבלים הבטלים הללו" ולהיות כפוף אך ורק
לעבודת האל .שכן" ,רק אז ישוחרר האדם )קרי :המוסלמי המאמין כמותו( ורק אז הוא יוכל
לשקוד על ...שחרור פלסטין ו)מסגד( אלאקצא" .בהיות עיראק ,בעיניו ,זירת הג'האד הקרובה
ביותר לפלסטין ,הוא מאיץ בתומכיו הפלסטינים לחבור אליו )קרי :להצטרף ללוחמי
מלחמת הקודש המוסלמים האחרים שהגיעו לעיראק מבחוץ( .זאת ,לדעתו ,כיון שניצחונם
בעיראק יסלול את הדרך למשימה הנעלה יותר ,קרי :שחרור פלסטין ומסגד אלאקצא
מידי "האויב הציוני" .לדבריו" ,פלסטין לא תשוב אלינו באמצעות משא ומתן) ...ולא( ע"י
הפגנות)...ולא( ע"י בחירות ...פלסטין תשוב אלינו ...רק אם נתעורר משנתנו ,נדבק בדתנו
ונקריב )למענה( את רכושנו ואת נפשותינו".

כרזה שהופיעה בפורום של חמאס  -דברי תמיכה באלקאעדה )עודכן באתר ב 29-במאי  .(2007בכרזה שבה
מופיעים אסאמה בן לאדן ,אבו מצעב אלזרקאוי ופעיל אלקאעדה האוחז במטול אר.פי.ג'י ובקוראן ,נכתב:
"שורש ההשפלה לא יושמד כליל ,אלא באמצעות מטר העופרת.
האדם בן החורין לא יטיל את )אחריות( המנהיגות על כל כופר ופורק עול .בהעדר הקזת הדם,
לא יימחה אות הקלון מהמצח" . http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=139650

 .5בסוף דבריו ,מצטט בן לאדן שיר )שמחברו אינו מוזכר( ,המשקף בלשון פיוטית את המסר שלו.
אחר כך הוא מקריא שוב תחינות שונות לאללה ,בהן הוא מבקש ממנו שוב "לטפל" ב"אויבינו,
היהודים והנוצרים" וכן  -כפי שצוין לעיל  -ל"סייע ללוחמי מלחמת הקודש בפלסטין ,בעיראק,
באפגניסטאן ,בצפון אפריקה ,בחצי האי ערב ,בסומליה ,בצ'צ'ניה ובכל מקום"(41) .
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הפנייה לעמי אירופה שחייליהם נלחמים באפגניסטאן
) 29בנובמבר  ,2007אלסחאב(

.1

ב 16-במאי  2008התפרסמה קלטת )שמע( תשיעית של בן לאדן ,לרגל יום העצמאות ה60-

של מדינת ישראל .הקלטת כוונה לקהל היעד המערבי (42) .אורכה כ 10-דקות וגם היא הופקה
ע"י מוסד ההפקות אלסחאב ופורסמה באתרים ג'האדיים )אך הפעם ,שלא כבעבר ,היא לא
שודרה בטלוויזיית אלג'זירה( .כבר בתחילת דבריו ציין בן לאדן ,כי הסכסוך הישראלי-פלסטיני
הוא לבה של המערכה האסלאמית העולמית נגד ישראל בהדגישו  -טענה שהוזכרה על ידו
בעבר  -כי היא היוותה השראה ל 19-התוקפים שביצעו את אירועי ה 11-בספטמבר
 (43) .2001הוא הביע תרעומת על כך ,שמנהיגי המערב עמדו לצד היהודים בחגיגות ה60-
להקמת מדינת ישראל ,ובכך הביעו ,למעשה ,תמיכה ב"כיבוש היהודי העושק של ארצנו" .בן
לאדן האשים את כלי התקשורת המערביים בסילוף אופי הסכסוך בין האסלאם למערב
וכתוצאה מכך ,ביצירת דעת קהל המובילה את מדינות המערב למלחמה בלתי צודקת נגד
האסלאם.
.2

לטענתו ,בשל הסיקור המוטה של כלי התקשורת המערביים נוצר לישראל דימוי של

"קורבן" בעוד שהפלסטינים ,אשר "גורשו מאדמותיהם" והנתונים ל"טרור ישראלי" ,מוצגים
כ"טרוריסטים" .לדבריו ,מתבצע כיום "טבח" נגד הפלסטינים ברצועת עזה )עוד טיעון כוזב
שמעלה בן לאדן( תוך עצימת-עין מצד המערב .שליטי המערב ,לטענת בן לאדן ,אף מאלצים
את נשיא מצרים ,חסני מבארכ ,להדק את "המצור הקטלני" על הפלסטינים (44) .הוא מציין ,כי
על קהל היעד המערבי ,שמנהיגיו תומכים ב"כיבוש האכזר" של "פלסטין" ע"י ישראל ,להבין ,כי
"הג'האד הוא הכרחי לשחרור פלסטין כולה" )קרי ,לחיסולה של מדינת ישראל(.
הוא מדגיש" :לא נוותר על סנטימטר מפלסטין ,כל עוד יש בעולם מוסלמי אמיתי אחד".
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"שחרור פלסטין" באמצעות הג'האד בלבד
) 18במאי  ,2008אלג'זירה(

.1

ב 18-במאי  2008פרסם בן לאדן קלטת עשירית ,כפולה באורכה ) 22דקות לעומת כ10-
דקות של קודמתה( .גם הקלטת זו הופצה על רקע המתיחות ברצועת עזה ואירועי יום העצמאות
ה 60-למדינת ישראל (45) .אולם ,בקלטת זו ,בהשוואה לקודמתה ,טווה בן לאדן מסכת שלמה
ומורכבת של תפיסת-העולם האסלאמית האסטרטגית שלו ,הגורסת כי מנהיגי האסלאם
הנוכחים ,בעיקר הערבים ,שרויים במצב של פשיטת רגל ערכית ,ולכן רק הדור הצעיר מסוגל
ליטול את התפקיד של שחרור ירושלים ואלאקצא .במסגרת זו ,הוא עורך השוואה בין התנהלותו
האסלאמית הנכונה והמוצלחת ,בראייתו ,של צלאח אלדין מול הצלבנים בימי הביניים ,לבין
התנהלותם הכושלת והתבוסתנית של המנהיגים הערבים-המוסלמים מול הצלבנים המודרניים
)קרי :המערב( ,מאז נפילת האימפריה העות'מאנית.

.2

בן לאדן טוען ,כי "חגיגות היהודים" לרגל יום השנה ה 60-ל"הקמת הישות הציונית על אדמת
פלסטין הגזולה" מתאפשרות ,הואיל וישות זו מתקיימת בכוח "חוק הג'ונגל :חוק שבו החזק
)ישראל( טורף את החלש )הפלסטינים(" .לטענתו ,מצב זה מתאפשר משום שהשליטים ואנשי
הדת המוסלמים "הקריבו את כל הסוגיה הפלסטינית" כדי לזכות בהטבות ובמשרות רמות.
הגורמים הבכירים הללו נעשו עושי דברם של "הצלבנים" המודרניים ,שיצרו את המציאות
המדינית שהתהוותה במזה"ת לאחר נפילתה של האימפריה העות'מאנית .לפיכך ,רוב
המוסלמים אינם מודעים למצב באזורנו ,וכך האומה המוסלמית מתנהלת כצאן ללא רועה,
שחלק ממנו "נטרף" מפעם לפעם "ע"י הזאבים" .לדבריו ,כך הוא מצבם של הפלסטינים בעזה,
הסובלים מדיכוי ועושק נוכח הסגר שנכפה עליהם ע"י ישראל.

.3

בנותנו ביטוי לתפיסת העולם המקובלת של האסלאם הקיצוני ,בפרט מאז ראשית שנות ה-
 70של המאה ה) 20-בניגוד לתפיסת-העולם החילונית של הלאומיות הערבית( ,בן לאדן מתייחס
בסלחנות לאימפריה העות'מאנית וטוען ,כי "חרף מגרעותיה הגדולות ,היא הגנה על האומה
מפני הזאבים והצלבנים של המערב" .בהתאם לכך ,הוא גם מאשים את בריטניה ברקימת
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שנועדה להביא להפלת האימפריה העות'מאנית .לגרסתו ,בריטניה היא זו האחראית למצב
שהתהווה לאחר מכן" :היא הציבה את נציגיה כדי שיוציאו אל הפועל את מדיניותה וישמרו על
האינטרסים שלה על חשבוננו" .כך גם נוצרו "הנציגים של הברית הציונית-צלבנית" ,שאינם
חדלים מ"לבזוז את אוצרותינו" ,כמו "זאבים שאינם חדלים לטרוף את הצאן" .על רקע מציאות זו,
טוען בן לאדן ,האומה המוסלמית אינה מבצעת את חובתה ,קרי" :להתעמת עם נציגי הצלבנים
ולהיפטר מהסכנה הנשקפת מהם" .לפיכך ,לטענתו ,מוסלמים רבים החליטו ליטול את האחריות
מידי מנהיגיהם ולהצטרף ל"ארגונים אסלאמיים הדוגלים בשלטון האסלאם ,חידוש הח'ליפות
והחזרת פלסטין".

.4

אולם ,טוען בן לאדן ,מנהיגי הארגונים האסלאמיים הללו נתקלו בהתנגדות מצד שליטיהם,
שהעמידו בפניהם אולטימאטום :או שהם יוותרו על "הג'האד למען אללה" ,שאליו יצאו ,או שהם
"יסבלו מעינויים והרג" .בן לאדן קובל על כך ,שהמנהיגים הללו לא עמדו בלחץ השליטים הואיל
והם בחרו באופציה הראשונה ,כלומר" :נטשו את הג'האד למען אללה ,תיארו את המלחמה של
לוחמי מלחמת הקודש )מג'אהדין( נגד העריצים כ'אלימות' והשמיצו אותה ואותם גם יחד".
התוצאה ,לגרסתו :היווצרות "מעגל קסמים" ,נוכח התחזקות "מעגל השליטה והציות לשליט"
והטפת האסלאם "בצורה שקרית ומסולפת" .במילים אחרות ,החזרת האומה המוסלמית
"תשעים שנים" לאחור )קרי :לתקופת התמוטטות האימפריה העות'מאנית(.

.5

בן לאדן פונה אפוא בקריאה נרגשת לאומה המוסלמית" :האם לא הגיעה העת,
שתיחלצי מאובדן הדרך הזה?!" .כלומר" ,האם לא הגיעה העת ,שתכריזי על הרודנים הערבים
והזרים )קרי :המוסלמים שאינם ערבים( ,מאינדונזיה ועד מאוריטניה ,כעל כופרים?!" .בראייתו,
הכרזה שכזו היא חיונית ,כדי להיווכח בכך שיש לנטוש את דרכם ולאמץ את דרכו של צלאח
אלדין .זאת הוא עושה ע"י השוואת דרכם השגויה ,בראייתו ,של הרודנים הללו לדרכו של צלאח
אלדין ,שנחל ניצחון במאבקו בצלבנים בימי הביניים :ראשית" ,השליטים הערביים" פועלים
עפ"י דרכה של ארה"ב ,הדוגלת ב"כניעה באמתלה של )השכנת( שלום" ,ע"י מניעת הג'האד
מהם לחלוטין .זאת ,במסגרת "האופציה האסטרטגית שלהם" ,שמטרתה לכרות שלום עם
"הישות הציונית" .מנגד ,צלאח אלדין פעל עפ"י הנחיות האסלאם הואיל והוא "הבין ,שהדרך
להפסקת הסבל מידי הכופרים היא )אך ורק( ע"י לחימה למען אללה".

.6

שנית ,בן לאדן מציין ,כי צלאח אלדין שיתף פעולה עם חכמי הדת ואף "סייע להם לדרבן
את האומה ל)קיום( ג'האד נגד הצלבנים" .מנגד ,השליטים הערביים בני-זמננו מנעו מחכמי הדת
מלפעול באופן דומה ו"פתחו את התקשורת בפני חכמי הדת של )כוחות( הרשע כדי למנוע
מצעירי הדור )המוסלמים( מלקיים ג'האד נגד ארה"ב ומשתפי הפעולה עמה" .שלישית ,ממשיך
בן לאדן ,צלאח אלדין נלחם באותם המנהיגים המוסלמים ש"נלחמו לצד הצלבנים נגד
המוסלמים" .לעומתו ,השליטים הערביים נלחמו לצד ג'ורג' בוש ,תחת דגל הצלב ,במוסלמים
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קרי :שמד  -נטישת האסלאם ,הנחשבת דרגת הכפירה החמורה ביותר שדינה מוות( .זאת ועוד,
במסגרת "המלחמה בטרור" נגד המוסלמים ,הם כינו אותם בכינויי הגנאי "ח'וארג'" )קבוצה
מוסלמית שפרשה מהאסלאם בראשיתו תוך מרידה בשלטון ,מעשה הנושא עמו עונש מוות(
ו"תכפיריין" )מוסלמים המאשימים מוסלמים אחרים בכפירה ובכך מתירים את דמם(.
.7

רביעית ,טוען בן לאדן בלעג ,צלאח אלדין "קיבל את הצעירים )המוסלמים( שהתנדבו
לג'האד בלא שהתנה זאת בהסכמת )האויב( ,ריצ'רד )לב הארי( ,מלך בריטניה ,או של נציגו ,כדי
לפתוח בג'האד נגדם" .לעומתו ,אנשי דת מוסלמים בכירים כיום ,כגון :המופתי הכללי ותומכיו
בסעודיה והמדריך הכללי של האחים המוסלמים במצרים ,דורשים אישורים מעושי דברם של
ארה"ב )קרי :שליטי סעודיה ומצריים הנוכחיים( כתנאי לשליחת לוחמי מלחמת קודש למלחמה
באויביהם .זאת ועוד ,בן לאדן מלגלג )שוב( על חסן נצראללה ,מזכ"ל חזבאללה ,הטוען -
לגרסת בן לאדן  -כי אינו זקוק לכסף ולאנשים )במשתמע ,כדי להילחם בישראל( ,כי יש לו די
והותר .אם כך ,תוהה בן לאדן" ,מדוע הוא אינו ממשיך בלחימה לשחרור פלסטין ולהצלת
אנשינו מידי היהודים!? אדרבה ,הוא זה שקידם בברכה את הכוחות הצלבניים )קרי :יוניפי"ל
המורחב ,שהוקם בתוקף מימוש החלטת מועצת הביטחון  1701בתום מלחמת לבנון השנייה(
להגנת היהודים".

.8

לאחר הבהרת תפיסתו ,המפרידה בבירור בין דרך הג'האד שאפיינה את דרכו של צלאח
אלדין לבין מה שנתפס בעיניו כדרך הכניעה המוחלטת של השליטים ואנשי הדת המוסלמים
בני-זמננו ,קובע בן לאדן כי דרכם של השליטים ואנשי הדת המוסלמים הללו היא "תעייה
מובהקת" .הוא משווה תעייה זו למוטו של האחים המוסלמים  -האסלאם הוא הפתרון  -ההופך
להיות חסר משמעות ,בראייתו ,בהיות האחים כנועים לשלטון שליטים רודניים )במשתמע,
חילוניים( .בנוסף ,הוא מסתמך על דוגמה מראשית האסלאם ,בהזכירו את אבו ג'הל )שנמנה עם
מתנגדיו החריפים של הנביא מחמד ,משבטו -קריש( ,שהכריז על עצמו כמי שנמנה עם
בעלי השררה ,אף שלא היה ראוי לכך כלל.

.9

בן לאדן מתייחס בפירוט להצדקת דרך הפעולה המועדפת עליו למלחמה באויבי
האסלאם .בכך הוא חורג הפעם מהתחום הספציפי של הצורך לשבור את המצור על עזה ,ויוצר
לעצמו שוב דימוי לא רק כאידיאולוג אלא ,ובעיקר ,כמי שרואה עצמו מחנך הדור
המוסלמי הרדיקלי החדש ,הלובש גם אצטלה של מטיף בשער .שכן ,קלטת זו נועדה
לאומה המוסלמית כולה ,אליה הוא מדבר גם בגוף ראשון וגם בגוף שלישי .הוא מסביר
למאזיניו ,כי הוא רואה עצמו כיועץ לאומה וכמי שמעוניין להיוועץ בה ,בו זמנית .הוא מדגיש:
"שלמותה של הדרך קודמת לשלמותם של המדיניות ,הקבוצות והיחידים".

.10

בהמשך לתפיסה זו ,וכפועל יוצא ממנה ,מסביר בן לאדן כי כאשר שלמות הקולקטיב
המוסלמי "מתנגשת עם שלמותה של הדרך ,אזי זוהי שלמות מדומה" .לדידו ,שלמות בשורת
האסלאם של אללה נובעת מכך ,שהיא ירדה משמים לנביא מחמד .לכן ,הוא טוען כי "העיסוק
בדברי חלקלקות" )שאין הוא מפרטם( אינו רק מרידה באללה ,אלא הוא גם גורם ל"אובדן
הדרך" למוסלמים אחרים .שכן ,בנוסף למרידה באללה )"מעציה"( ,אנשי הדת המוסלמים
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עוסקים גם ביצירת "חידושים בלתי רצויים באסלאם" )"בדע"( .לפיכך ,בראייתו ,המשקפת את
תפיסת העולם האסלאמית המחמירה של תנועות הסלפיה והוהאביה המודרניות ,יוצרי
החידושים הפסולים הללו )אותם אין הוא מפרט( "לעולם לא ישחררו את אלאקצא ולעולם לא
יחזירו את ירושלים" .מי שיעשו זאת הם בני הדור הצעיר" ,הדבקים בעיקר האמונה של 'שמירת
אמונים לדרכו המקורית של אללה והתנערות ממעשי הכופרים' )"אלולאא' ואלבראא'",
אחד מעקרונות היסוד של האידיאולוגיה של הג'האד העולמי( ולא בעיקרון של שמירת נאמנות
למלכים ולשליטים".
.11

בתפיסת בן לאדן ,אלה הם "צעירים ,שאינם )ממתינים למוצא פיהם של המנהיגים( ,אם
הללו בחרו להימנע מלצאת לג'האד ,והם אינם מבקשים את עצתם של השליטים ,אם הם
מושחתים" .שכן..." ,הגורם המנחה שלהם אינו חוקי האו"ם ,או מה שקרוי 'לגיטימיות
בינלאומית' ,או הרודנים של המערב או המזרח או ראשי ארגונים )אסלאמיים( המסתופפים
בצילם...הוא לא ניתוחים מדיניים של הסברה מגמתית ,שאינה מחויבת לחוקי אללה...והמפיצה
אתיאיזם במסווה של 'חופש הביטוי' והחותרת להכפיש את שמם של לוחמי מלחמת הקודש
ולהנחיל להם תבוסה" .אדרבא ,הגורם המעצב את תודעתם של הצעירים הללו הוא "ספרו של
אללה )הקוראן( ,יתעלה ,ואורח-חייו )"סנה"( של נביאנו ,תפילת אללה עליו וברכתו לשלום.
]בהסתמך על כך [,אם העץ או האבן יקראו להם' :מוסלמי ,עבד אללה! ,יש יהודי
מאחוריי ,בוא והרגהו!'; כפועל יוצא מכך ,הם ייצאו ככוכב שביט )"שהאב"( לערוף ראשים".
)) (46קריאתו זו של בן לאדן להריגת יהודים עומדת בסתירה בולטת להתייחסותו
"המרוככת" לסבל העם היהודי בשואה בפנייתו לקהל היעד האמריקאי ,כמצוין לעיל(.

.12

לפני סיום דבריו ,חוזר בן לאדן ומדגיש ,כי אם השליטים המוסלמיים )לרבות הערביים( בימי
הביניים היו נוהגים כמו השליטים בימינו ,כלומר :מונעים נקיטת צעדים מעשיים )קרי :יציאה
לג'האד( לשחרור ירושלים ,אזי ")מסגד( אלאקצא היה נותר בשבי )במשך( עשרה דורות" .יתר
על כן ,לדבריו ,השליטים המוסלמים המודרניים אינם מקיימים את מצוות אללה אלא עולים
לשלטון ע"י "הפיכה צבאית או סיוע חמוש מבחוץ" ומושלים ע"י חוקים-מעשי ידי אדם .הם אף
חוברים לנוצרים ונלחמים במוסלמים .בניגוד להם ,לוחמי מלחמת הקודש הצעירים ממלאים את
רצון אללה בכך שהם מממשים את הפסוק הקוראני":יש בין המאמינים אנשים אשר התחייבו
לאללה בשבועת אמת .כמה מהם קיימו את נדרם )קרי :מתו למענו( וכמה מהם עודם ממתינים
)למותם( ולא שינו דבר מאשר התחייבו" )סורה "] 33המחנות"[ ,פסוק  .(23יוזכר ,בהקשר זה ,כי
זהו אחד הפסוקים הפופולאריים ביותר המצוטטים על גבי פוסטרים של ארגוני הטרור
הפלסטינים המצדיקים את פיגועי ההתאבדות שהם מבצעים ונותנים להם לגיטימציה(47) .

.13

לפיכך ,בן לאדן מכוון את סוף דבר לקהל היעד המועדף עליו :הדור הצעיר המוסלמי.
הוא קורא להם ללכת ,בעצם ,בדרכו של צלאח אלדין" :לשחרר את פלסטין ,לשחרר את
אלאקצא ולחזיר את שלטון החליפות ישר הדרך ...באמצעות הג'האד ,בעזרת אללה" .הוא
מציין ,כי "הישות הציונית על אדמת פלסטין" היא שברירית מאד ,ואין בה "היסודות
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החיוניים להתקיים בתוך אוקיאנוס אסלאמי גדול ,ללא חבל הצלה וסיוע מהמערב ומשתפי
הפעולה עמו ,שליטי האזור" .לטענתו ,הישות הציונית "לא עמדה ולו פעם אחת בפני מלחמה
אמיתית לשחרור פלסטין" .שכן ,ב"מלחמת  ,"48הייתה זו לטענתו" ,בריטניה ...שנתנה ליהודים
את פלסטין"; גם עבור השליטים הערביים מלחמה זו הייתה "ייצוגית בלבד ,והיא דוגמה לבגידה
)מצדם( .שכן ,מיד בעקבותיה הם הסכימו לשביתת נשק זמנית )"הדנה"( ,שהפכה לאחר מכן
לקבועה".
כמו כן ,הוא טוען ,נשיא מצרים ,סאדאת ,יזם את מלחמת יום הכיפורים כדי "להחזיר את סיני...
ולא

כדי

לשחרר

את

פלסטין".

בן

לאדן

טוען,

שגם מלחמת לבנון השנייה" ,בה היהודים ספגו אבידות קשות" ,הייתה למעשה "מלחמה לשם
הגנה עצמית ,ולא לשם שחרור פלסטין".

.14

בן לאדן מגיע ,איפא ,למסקנה ,כי "קיומה של הישות הציונית ,אינו נובע מעוצמתה
אלא משום שהממשלות )הערביות( חדלו לבצע ג'האד נגדה .יתרה מזו ,הן שמרו על
הגבולות שלה ,נוכח חולשתה" .לפיכך ,בן לאדן מדגיש בפניהם ,כי "הישות הציונית לא תוכל
לעמוד )ולו( בפני מאית מהמאמצים שלוחמי מלחמת הקודש השקיעו בעבר כדי להכניע את
הרוסים באפגניסטן ,והיא לא תוכל לעמוד )ולו( בפני מאית מהמאמצים שלוחמי מלחמת הקודש
משקיעים היום כדי להלום בארה"ב ובמשתפי הפעולה עמה בעיראק" .בכך ,בן לאדן שב
ויוצר זיקה ברורה ותלות הדדית בין הג'האד לשחרור פלסטין לבין הג'האד שהוא מנהל
בזירות אחרות בעולם .במילים אחרות ,כאן קיבע בן לאדן את תפיסתו משכבר ,לפיה
שחרור פלסטין הנו חלק אינטגראלי ומשמעותי ביותר של הג'האד העולמי(48) .

.15

עם זאת ,בן לאדן פונה גם לאומה המוסלמית ומציין בפניה ,כי "חולשתה של הישות הציונית
אינה מספיקה לגרום לנפילתה ,שכן נחוצה עוצמה כדי להפיל עץ רקוב ,חרף חולשתו" .בסיום
דבריו ,הוא פונה שוב לצעירי הדור ובמקריא בפניהם בית-שיר )פרי עטו?( בו הוא מציין ,כי
הניסיונות השונים להחליש את האידיאולוגיה האסלאמית בה הוא דוגל לא יצלחו ,כל עוד
הצעירים הללו יבינו כי הג'האד הוא מבחנם ,המוות הוא גן העדן שלהם ושהאסלאם
יתבסס אך ורק בכוח החרב.
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התקשורתי
הקמפיין התקשורתי
והערכת הקמפיין
יכום והערכת
סיכום
יא  --ס
פרק יא
פרק
לאדן
בן לאדן
של בן
של
.1

ביום השנה השישי לפיגועי ה 11-בספטמבר פתח בן לאדן בקמפיין תקשורתי ,לאחר שתיקה
ממושכת קודם לכן .קמפיין זה מהווה חולייה נוספת ומשמעותית במאבק על התודעה,
שמנהל ארגון אלקאעדה )או בשמו המלא מאז שנת " ,2001קאעדת אלג'האד"( .במהלך
קמפיין מתמשך זה הודה בן לאדן באחריות אלקאעדה לביצוע פיגועי ה 11-בספטמבר.
הודאה זאת החלה בצורה הדרגתית ונעשתה בעקיפין בתגובה על המלחמה בטרור ,שהוכרזה
נגדו ע"י נשיא ארה"ב ,בוש ,והקואליציה התומכת בו ,מיד לאחר שהתבררו ממדי הפיגועים הנ"ל
וההבלטה חסרת התקדים לה זכו בכלי התקשורת בעולם (49) .שכן ,בעקבות הכרזה זו
והמתקפה האמריקנית על בסיסי אלקאעדה באפגניסטאן )שנפתחה ב 7-באוקטובר ,(2001
נפגע אלקאעדה ,כמסגרת ארגונית והיררכית ,באופן מהותי בהשוואה למצבו קודם
לכן )אף שתומכיו המשיכו בביצוע פיגועי טרור ברחבי העולם(.

.2

בנוסף ,הפלת משטר הטאליבאן באפגניסטאן שללה מבן לאדן את בסיסו הטריטוריאלי
העיקרי הטוב ביותר לביצוע פעולות הטרור של ארגון אלקאעדה ברחבי העולם .כמו
כן ,המרדף המתמשך אחר פעילי הג'האד העולמי ברחבי העולם גרם לכך שחלקם נהרגו
וחלקם נתפסו )לרבות בכירים בארגון( .גם בן לאדן וסגנו אל-ט'ואהרי נאלצו למצוא מקום

מקלט ,לבל ייתפסו או ייהרגו ע"י חיילי הצבא האמריקני ,או בני בריתם האפגאנים המשתפים
עמם פעולה )החזית הצפונית( .מיקומם המדויק בלתי ידוע ,לפי שעה ,ככל הנראה אי שם בגבול
אפגניסטאן-פקיסטאן.
.3

נוכח מצב עניינים זה ,נאלצה הנהגת אלקאעדה להתאים עצמם למציאות החדשה,
שנוצרה לאחר ה 11 -בספטמבר  .2001עקב כך ,הארגון החל לפעול בהדרגה מאז המתקפה
האמריקנית על אפגניסטאן (50) ,בעיקר ע"י פיגועים מקומיים ,לרבות באפגניסטאן ,שבוצעו
בהשראת תפיסת העולם של הג'האד העולמי מבית-מדרשו .כמו כן ,בסיסי האימון
באפגניסטאן הוחלפו במערכת רחבה של הדרכה וירטואלית באמצעים חזותיים וקוליים,
בה נעשה שימוש רב באינטרנט .מערכת זאת מפיצה לא רק את האידיאולוגיה של בן לאדן

אלא גם מעבירה לקהל היעד המוסלמי מסרים אופרטיביים בצד ידע מבצעי והנחיות
לפעולה .הריסת התשתית הפיזית של הארגון באפגניסטאן אילצה ,איפא ,את אלקאעדה
לשנות את דפוסי פעילותו ולנצל לצרכיו את המהפכה התקשורתית בת-זמננו ,כאמור  -בדגש
על האינטרנט .שכן ,התקשורת באמצעות האינטרנט מאפשרת לארגון ולהנהגתו ,באופן חסר
תקדים ,להתגבר על המרחקים הגיאוגרפיים המפרידים בין הנהגת אלקאעדה לבין פעילי
הג'האד העולמי ברחבי העולם.
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עמוד הבית של אתר אלאח'לאץ )ראה להלן( ,אחד מאתרי הפורומים המרכזיים של אלקאעדה .למטה:
תמונתו של אימן אלט'ואהרי ,סגנו של בן לאדן ,והפניה לסרטון של אל סחאב ,זרוע ההסברה של
אלקאעדה .עפ"י כתב האישום העתיק הנאשם מתל שבע )ראה להלן( ,מאתר זה הוראות ומידע באשר
לאופן הכנת מטעני חבלה

.4

בנוסף ,מערכת התקשורת האינטרנטית מאפשרת לארגון אלקאעדה לפנות גם לקהלי יעד
חדשים .באמצעותה הוא יכול לשנע את מסריו בן רגע ממקום מחבואו לכל אתר בעולם
ולהעבירם ,הן לנאמניו והן לקהלי יעד אחרים .שכן ,ארגוני הטרור בני ימינו ,בדגש על
אלקאעדה ,מבינים את הצורך של אנשי התקשורת בעיקר החזותית ,להביא סקופ ,לרבות של
פיגועי

טרור

רבי

נפגעים,

נוכח

התחרות

על

הרייטינג

בין

רשתות

השידור,

בעיקר הטלוויזיה והאינטרנט .באופן זה ,התחרתה התקשורת על ההזדמנות לתת לבן לאדן
פתחון פה ,חינם אין כסף .לפיכך)" ,רב המחבלים( היה יכול לסמוך על התקשורת המערבית
שתעביר את קריאת התגר הגאה שלו לרשתות של בני בריתו המפוזרים ברחבי העולם".(51).
.5

במסגרת זו ,המערכת התקשורתית ההיררכית והארגונית של ארגון אלקאעדה,
שלמעשה נהרסה ,הוחלפה ע"י גופים וירטואליים שונים ברחבי העולם ,כגון" :מוסד
אלסחאב )"העננים"( להפקות תקשורתיות" )של אלקאעדה( ,המפיק בעיקר את קלטות בכירי
הנהגת הארגון; בטאוני אלקאעדה באינטרנט" :מעסכר אלבתאר" )"מחנה הצבא של

אלבתאר ]חרב הנביאים[("" ,צות )קול( הג'האד" )הבטאון המקוון של אלקאעדה בחצי האי
ערב( ,ו"צות אלמלאחם" )"קול המלחמות ההרואיות" ,הביטאון המקוון של אלקאעדה
בתימן/דרום חצי האי ערב ,שהחל להתפרסם בתחילת  (2008וכן פרסומים נוספים בתחום
ההדרכה המבצעית; "חזית התקשורת האסלאמית הגלובלית" ) GLOBAL ISLAMIC MEDIA
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" ;(FRONT, GIMFמרכז התקשורת אלפג'ר"; "אלפרקאן" )"ההפרדה" ]בין השקר לאמת[,
כינוי לקוראן( ,הזרוע התעמולתית של אלקאעדה בעיראק; "אללג'נה אלאעלאמיה" )"ועדת
ההסברה" ,הגוף התעמולתי של "ארגון אלקאעדה במגרב האסלאמי"(" ,קסם אלאעלאם לג'יש
אלאסלאם פי ארץ' אלרבאט" )"מדור ההסברה של צבא האסלאם באדמת הרבאט ]כינוי
ל"פלסטין"[" וכן אתרי אינטרנט ופורומים רבים אחרים ,המזדהים עם האידיאולוגיה הג'האדית
של הארגון )כגון "אלאח'לאץ"" ,אלחסבה"" ,אלבראק"" ,פרדוס"" ,אנא אלמסלם"
ועוד( .יצוין ,כי בעניין זה פועל ארגון אלקאעדה בדומה לארגונים אסלאמיים קיצוניים בולטים
אחרים(52) .

מתוך סרטון שהופק ע"י אלפרקאן )גוף ההסברה של אלקאעדה בעיראק( ובו מונצח פיגוע
נגד הכוחות האמריקניים בעיראק .מתוך אתר הפורומים של אלג'זירה
)עודכן באתר בתאריך  15בספטמבר (2007
http://www.aljazeeratalk.net/forum/showthread.php?t=71139

אתר אלבראק"  -אתר פורומים מוכר ומרכזי המזוהה עם אלקאעדה בעיראק .באתר ניתן
למצוא מידע רב על אלקאעדה בעיראק ,אידיאולוגיה אסלאמית רדיקלית ,קטעי וידאו
ואודיו בשבח הג'האד )מלחמת הקודש( ספקית האינטרנט של האתר נמצאת ככל הנראה
בדרום מזרח אסיה )סינגפור או מלזיה(
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עמוד הבית של אתר הפורומים אלחסבה שהנו אחד האתרים המרכזיים המזוהים עם
אלקאעדה .באתר ניתן למצוא ,בין השאר ,חומר טכני הנוגע לאינטרנט )כולל מידע
המתפרסם ע"י האקרים הפועלים בשירות אלקאעדה( ,מידע רב אודות האידיאולוגיה של
אלקאעדה כולל ספרות אסלאמית רדיקלית ,חדשות ועדכונים .החברה ספקית שירותי
האינטרנט נמצאת ככל הנראה בסינגפור .הנהלת האתר נמצאת ככל הנראה בפקיסטאן
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המערכת התקשורתית הענפה של אלקאעדה אפשרה לו להמשיך ולהתנהל גם
לאחר שנפגעה תשתיתו באפגניסטן .הדבר נעשה באמצעות תאי טרור מקומיים ברחבי
העולם המקיימים קשר רופף )אם בכלל( עם הנהגת האם שלהם .תאים שכאלו עמדו
מאחורי פיגועי טרור שבוצעו ,או סוכלו ,ברחבי העולם :באירופה )ספרד ,איטליה ,בריטניה,
דנמרק ,צ'צ'ניה ,רוסיה ,דרום אוסטיה( באסיה )אינדונזיה ,הודו ,פקיסטאן ,פיליפינים ,בנגלדש,
אפגניסטן ,סין ,אוזבקיסטאן( במזה"ת ובצפון אפריקה )סעודיה ,עיראק ,מצרים ,תימן ,ירדן,
לבנון ,ישראל ,תורכיה ,אלג'יריה ,מרוקו ,תוניסיה ,בדגש על האי ג'רבה ,מאוריטניה( ,באפריקה
שמדרום לסהרה )ניגריה ,סומליה( ובצפון אמריקה )ארה"ב ,קנדה( .בעיקר התבלט ארגון
"אלקאעדה בעיראק" ,שנעשה לזרוע המבצעת העיקרית של הג'האד העולמי בעיראק,
שהפכה ,בפועל ,לזירה המרכזית בה מתבצעת פעילות אלקאעדה והחליפה בהיבט זה את

הזירה האפגניסטאנית שלפני פיגועי ה 11-בספטמבר.
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במסגרת מערך התעמולה הווירטואלי הנרחב של אלקאעדה מתפרסמות מטעמו קלטות
מגוונות רבות ,הן וידיאו והן שמע .עד ספטמבר  ,2007רוב הקלטות הללו היו של אימן

אלט'ואהרי ,סגנו של בן לאדן ,ושל מנהיגים נוספים באלקאעדה (53) .במהלך תקופה זו
נפוצו שמועות לפיהן בן לאדן אינו עוד בחיים ולכן נטען ,שהקלטות שפורסמו מטעמו
הוקלטו זמן רב קודם לכן .לפיכך ,הקלטות הנדונות המחישו כי בן לאדן חי וקיים לאור
דבריו המעודכנים עד למאי  ,2007מועד פרסומה של הקלטת האחרונה )עד כה( .בקלטות
הללו יש לראות לא רק אמצעי יעיל ופופולארי להפצת מסרים אידיאולוגיים מטעמו ,אלא גם
אמצעי למתן אות חיים מצדו ,לאחר היעדרות תקשורתית ממושכת .תוכן דבריו מעיד על
כך ,שהוא ממשיך להפיץ את תפיסת העולם שלו ויוצר קו-מחבר בין פיגועי ה 11-בספטמבר
לבין הפעילות המתמשכת של אלקאעדה ופעילי הג'האד העולמי .זאת ועוד ,בן לאדן מכתיב,
למעשה ,בקלטות אלה את התכנים והטון של המסרים המופצים באינטרנט ע"י דוברים בכירים
נוספים של אלקאעדה )אך הדיון בכך חורג מתחום עבודת מחקר זו(.
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קלטת של אימן אלט'ואהרי שהופצה ע"י אלסחאב ,מרכז התקשורת המפיק
את קלטות הנהגת אלקאעדה ודובריו הבכירים
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בן לאדן מודע היטב לחשיבות הרבה של כלי התקשורת ,שניצולם לצרכיו עומד
בבסיסה של המלחמה על התודעה שהוא מנהל בעשור האחרון (54) .התהודה
התקשורתית הבינלאומית העצומה לה זוכים פיגועי הטרור ,מקנה למבצעי הפיגועים "תעודת
כבוד" ,המעידה על הצלחת מבצעיהם .הצלחה שכזו מיתרגמת לאחר מכן לגיוס תומכים חדשים
לשורות אלקאעדה .המשך היעדרותו התקשורתית עלול היה להתפרש כסימן לכך שבן לאדן
אינו עוד בין החיים ,ולפגוע במורל פעילי הג'האד העולמי הפועלים בשמו או בהשראתו.
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בן לאדן מודע לכך שהוא נתפס כמנהיג ארגון הטרור המבוקש ביותר בעולם ,שעל ראשו
הוקצבו  50מליוני דולרים ע"י ארה"ב .לפיכך ,בקמפיין התקשורתי שהוא מנהל הוא מנסה
לבנות לעצמו גם דימוי של חכם-דת או מנהיג דתי מוסלמי מכובד .באיצטלה של חכם

דת הוא מנסה לשכנע את קהל מאזיניו וצופיו ,כי ביכולתו לקדם תודעה אסלאמית ,שאינה
מסתמכת על חכמי הדת המסרבים לשתף עמו פעולה ואינם מעודדים את בני הנוער להצטרף
לג'האד ,בהיותו  -בתפיסתו  -בבחינת חובה אישית )"פרצ' עין"( ולא רק חובה קיבוצית )"פרצ'
כפאיה"( .לפיכך ,הוא משתמש במקורות מוסלמים אותנטיים ,בעיקר קוראן וחדית' ,כדי
ליצור תפיסת-עולם מוסלמית ,שניתן לתארה כ"על-מדינתית ועל-אסכולתית" .כלומר,
כדי להקל על הצטרפותם של מוסלמים )סונים בלבד( לג'האד שהוכרז על ידו ,הוא יוצר
אידיאולוגיה ואסטרטגיה אסלאמית ,המשלבות את האסכולות השונות באסלאם הסוני לכדי
אסכולה מוסלמית קולקטיבית ,תוך שימוש בקובצי החדית' הקאנוניים השונים המוכרים
כמהימנים בעולם המוסלמי-סוני .מבחינה זו ,הוא יוצר ,למעשה ,תפיסת עולם אידיאולוגית
אסלאמית-סונית אלטרנטיבית ,במקביל לג'האד העולמי המבצעי וכהצדקה לו(55) .
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אסאמה בן לאדן ,ביסודו ,עוין לארה"ב וליהודים ובקמפיין התקשורתי שלו הוא שב
וקורא לתומכיו להילחם בהם עד חורמה .בהתבטאויותיו שזורים מוטיבים אנטישמיים ברורים
והוא עושה שימוש במסורת מוסלמית הדוגלת בהריגתם (56) .בו בזמן ,מטעמים טקטיים הוא

"מרכך" ומעדן עמדת-יסוד זאת בפנותו לקהל היעד האמריקאי .הוא מנסה לשכנע את קהל
היעד

האמריקני

לפעול

לשינוי

מדיניות

הנשיא

בוש

ולשם

כך

מציג

הזדהות מה עם סבל המשפחות ,שיקיריהן נהרגו בעיראק .לטענתו ,סבל זה ייפסק אם
האמריקאנים יתאסלמו .באשר ליהודים ,הוא מזכיר את השואה שגרמו להם הנוצרים באירופה,
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אחיהם של הנוצרים בארה"ב ,וטוען ששריפתם חיים במשרפות הוא מעשה שלא ייעשה,
שהאסלאם מתנגד לו .הוא אף התבטא באופן המצביע בעקיפין על הזדהות מה עם בני ישראל
שבמקרא )עפ"י הגרסה הקוראנית(.
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אסאמה בן לאדן תוקף בשצף קצף את השליטים המוסלמיים ,שלדבריו בגדו
באסלאם ובמוסלמים .שכן ,הם מלחכי פנכה ועושי דברם של הנוצרים והיהודים ואינם
מסייעים לאחיהם המוסלמים הנרדפים במקומות שונים בעולם .גם אנשי הדת המוסלמים,
משרתי השלטון ,אינם פטורים מאשמה זו,

בכך שהם מעודדים את בני הנוער המוסלמים

להשתמט מלהצטרף לג'האד העולמי ,הם הופכים להיות כופרים בעצמם .לפיכך ,בראייתו ,רק
בני הנוער יכולים לפעול למען טובת כלל המוסלמים ולשחררם מעול שליטיהם הבוגדים ,בכך
שיצטרפו לג'האד שמקיים אלקאעדה ברחבי העולם .במסגרת זו ,עליהם לראות באלשהרי
)שנטל חלק בפיגועי ה 11-בספטמבר וכיכב בקלטת השנייה שהתפרסמה לרגל יום השנה
השישי לאירועי ה 11-בספטמבר( ובאלזרקאוי )שהיה מנהיג אלקאעדה בעיראק וחוסל ע"י
האמריקאים( דוגמה ומופת לפעילים ,שחרפו את נפשם להעלאת קרנם של האסלאם,
המוסלמים ואללה
.12

נראה כי בן לאדן החליט ,מסיבות שטרם הובררו די צרכן ,לחדש את הופעותיו התקשורתיות
בעיתוי ברור  -יום השנה השישי לפיגועי הטרור בארה"ב .כמובן ,נשאלת השאלה ,שעדיין אין
לה תשובה ברורה ,מדוע הוא עצמו לא הופיע לפני כן ,גם לא בימי השנה הקודמים
לפיגועי הטרור בארה"ב .מכל מקום ,תכני הקלטות הנדונות מופנים לקהלי יעד בזירות
השונות מוכיחים ,כי לא רק שהוא נותר בחיים ולא שינה את טעמו ,אלא גם שיש לו "דור
המשך" .במסגרת זו בחר בן לאדן אף לשלב את הנציג האמריקני המובהק שלו ,יהודי אמריקאי
שהתאסלם בשם אדם גדאהן .להערכתנו ,ייתכן שהוא חש שהקלטת שלו לציבור האמריקני לא
עוררה את ההד הדרוש ,ולפיכך החליט לשלב במסע התעמולה המתחדש שלו את הנציג
האמריקני המובהק שלו(57) .
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אדם ע'דאהן  -יהודי אמריקני שהתאסלם הנחשב לדובר ראשי
של אלקאעדה בפני קהל היעד האמריקני והמבוקש
ע"י השלטונות האמריקאים הואיל והואשם שלא בפניו בבגידה
)מתוךhttp://www.fbi.gov/wanted/terrorists/gadahn_a.htm :
,http://www.nationalterroralert.com/updates/2007/09/10/as-sahab-another(osama-bin-laden-tape-to-be-released-soon
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להערכתנו ,ייתכן שתקופת היעדרותו התקשורתית של בן לאדן נגרמה עקב ניסיונותיו
להימלט מרודפיו ואולי גם בשל תכנון פיגוע טרור מורכב בקנה מידה רחב )מגה-
טרור( .אפשרות אחרת היא תחושתו ,שכמות התומכים בג'האד העולמי שלו הידלדלה
)באופן זמני?( נוכח הצלחות המאבק בטרור ,בזירה הבינלאומית .לכן ,ייתכן שהוא מצא
צורך לנצל את יום השנה השישי כדי לעודד ולגייס תומכים חדשים לתפיסת עולמו האסלאמית
הרדיקלית ,וכדי לגייס את דעת הקהל האמריקנית ,כדי להביא שינוי משמעותי במדיניות הנשיא
בוש כלפי המלחמה בעיראק .ייתכן גם ,להערכתנו ,שקיימת מחלוקת בשורות הנהגת
אלקאעדה שגרמה לבן לאדן ליטול את המושכות ההסברה של ארגונו בחזרה )ולו זמנית( .ואולי
הוא עשה זאת מטעמים קונקרטיים ,שפורטו בקלטות השונות ,למשל :לערער את שלטונו של
מושארף בפקיסטאן ע"י הכרזת ג'האד נגדו; או להשפיע על דעת הקהל באותן מדינות אירופיות,
שחייליהן לוחמים באפגניסטאן ,להפסיק )ולו זמנית?( את לחימתם או לקדם את הג'האד נגד
ישראל(58) .
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מכל מקום ,נראה לנו כי הסיבה המרכזית לקמפיין ההסברתי של בן לאדן הנה החולשה
המבצעית )הזמנית?( של פעילי אלקאעדה בזירות המרכזיות  -עיראק ,אפגניסטן ,ופקיסטאן -
כדי לזכות בסיקור פומבי נרחב (59) .בראייה זאת ,הקמפיין ההסברתי נועד לתת עידוד
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לפעילים השונים ,הן במישור המוראלי והן במישור המבצעי .הדבר עלול להביא להמרצת
פעילותם ,בעיקר ע"י פיגועי-התאבדות רבי נפגעים (60) .פעילות הטרור הנמשכת בעיראק
ובאפגניסטאן והפעילות המסלימה בפקיסטאן )וייתכן שגם בתימן( ,אפשר שכבר הושפעה
מהמסרים של בן לאדן שהופצו בקמפיין ההסברתי שלו (61) .התגברות פיגועי ההתאבדות
בצפון אפריקה )אלג'יריה ,מרוקו ,מאוריטניה( ע"י הזרוע הצפון אפריקנית של הארגון )ארגון
אלקאעדה במגרב המוסלמי( ,שנוסדה בינואר  ,2007אפשר שגם היא מושפעת מפניותיו של בן
לאדן(62) .
בקרב חוקרים וגורמי ממשל אמריקאים וישראלים התגלעו חילוקי דעות באשר למשמעות
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הקמפיין ההסברתי של בן לאדן .היו כאלה שניסו להמעיט מחשיבותו ומשמעותו .למשל,
פראנסס פראגוס טאונסנד ,יועצת הנשיא בוש לענייני ביטחון פנים )לשעבר( ,תיארה את בן
לאדן כמי שהוא "בעצם אימפוטנט" )מבחינה מבצעית( (63) .ברוס הופמן ,מראשי חוקרי
הטרור

של

אלקאעדה,

קבע

כי

אין

משמעות

רבה

לקלטות

שהופצו

ע" י

בן לאדן כיוון שלדעתו "האדם שאחריו יש לעקוב אינו אסאמה בן לאדן" )אלא סגנו ,אימן
אלט'ואהרי((64) .
מנגד ,יהונתן דחוח-הלוי ,חוקר ישראלי ,פרסם בשלביו הראשונים של הקמפיין
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התקשורתי הנדון מאמר תחת הכותרת "המטרה הבאה של אלקאעדה היא שחרור ספרד מידי
הכופרים" במאמרו ציין ,בין היתר ,כי" :ישראל היא חולייה קטנה בעימות הגדול יותר בין
האסלאם הרדיקלי לבין המערב" והוסיף ,כי "'שחרור פלסטין מהשלטון הישראלי לא יהיה
התחנה האחרונה במסעו של האסלאם הרדיקלי )להפצת האסלאם בעולם(" (65) .יורם
שוייצר ,חוקר ישראלי אחר של אלקאעדה ,פרסם מאמר בעקבות פרסום קלטת הווידיאו של
בן לאדן ,בו נכתב" :נראה ,כי בספטמבר  ,2007שש שנים אחרי האסון בארה"ב ,התקווה כי
המאמץ המרוכז נגד מחוללי הג'יהאד העולמי יביא להקהיית האיום הנשקף ממנו נכזבה ,ודי
ברור כי הנושא ימשיך למלא תפקיד מרכזי במערכת הבינלאומית עוד תקופה
ממושכת" .זאת ועוד ,בהזהירו מפני הקביעה )של בכירים בצבא ארה"ב בעיראק( לפיה
"אלקאעדה נוצח" )בעיראק( ,הוא ציין ,כי "ראוי לשים לב דווקא לסימני האזהרה המרחפים מעל
פעילותו הצפויה של אל קאעידה בעתיד" ,קרי "הסכנה ...של יצוא בוגרי עיראק לבצע
פיגועי ראווה ברחבי העולם"(66) .
.17

אילנה פרידמן ,חוקרת אמריקנית בכירה ,מתחה ביקורת על "הדעה הבלתי מבוססת"
שהשמיעה טאונסנד בציינה ,כי "הקלטת )שיועדה לציבור האמריקני( נועדה לשמש לנו אות

אזהרה" ולכן "יש להתייחס אליה ברצינות" .לדבריה "הוא )בן לאדן( הזהיר אותנו ,הוא הזמין
אותנו להתאסלם כדי להימנע מאסון והוא קיבל לגיטימציה דתית להרוג אמריקנים כנקמה על
הרג מוסלמים" .לפיכך ,היא מציינת" ,אם באמת הוא נוטה למות )כפי שנטען ביחס למראהו
בקלטת( ,ייתכן שזו עתידה להיות ההצהרה האחרונה שלו לעולם" .אמנם ,בעת כתיבת הדברים
הנ"ל ,טרם התפרסמו קלטות נוספות .אולם ,היא שבה והזהירה ,כי "גם אם )חברי ארגון
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אלקאעדה( אינם מוכנים עדיין להכות שוב ,הטלת טרור עלינו ע"י איום )לבצע( התקפה עלומה,
עשויה להיחשב )אזהרה( מספקת ,לפי שעה"(67) .
.18

באשר להיבט הישראלי ,התופס מקום חשוב ובולט בקלטות של בן לאדן :יש לשים
לב לכך שבן לאדן טורח להעמיד בקלטות שלו את הסכסוך הפלסטיני-ישראלי ואת המקומות
הקדושים לאסלאם בירושלים במקום גבוה בסדר העדיפות של תפיסת-העולם של ארגונו,
והדבר תואם היטב את התבטאויותיו בעבר .כבר לפני למעלה חמש שנים התפרסמה הודעה
שיוחסה לבן לאדן ,בה מוצג הסכסוך הישראלי-פלסטיני כעילה מרכזית לתקיפות ארגון
אלקאעדה נגד ארה"ב .עוד נאמר באותה הודעה ,כי "הקמתה של ישראל היא פשע שיש למחוק
אותו" ,ושארה"ב היא האחראית לביצוע פשע זה הואיל והיא מעניקה לישראל את התמיכה
הרבה ביותר .בהקשר זה ,גם התוקפנות בלבנון )בשנת  (1982מיוחסת לישראל (68) .זאת ועוד,
בספר שהתפרסם לפני כשלוש שנים נחשפת תכנית שבעת השלבים של ארגון אלקאעדה
להכנעת המערב והקמת הח'ליפות האסלאמית החדשה .במסגרת השלב השלישי של תוכנית זו
)האמור להתרחש בשנים  ,(2010-2007צפויה להתבצע התקפה נגד היהודים ב"פלסטין"
)ישראל( ובמדינות במזה"ת בהן השפעתם רבה ,כביכול ,קרי תורכיה(69) .

.19

בקלטת שהפיץ בן לאדן בשלהי דצמבר ) 2007וביתר שאת בקלטות שהפיץ לאחר מכן(,
הוא שב והדגיש את חשיבות "שחרור פלסטין כולה" ע"י ג'האד ,הואיל ואין הוא מכיר
בשעל אדמה אחד של היהודים בה .הוא הביע עמדה בלתי מתפשרת כלפי הצורך בחיסול
ישראל והיהודים המתגוררים בה ,כאקט לוחמני שפעילות אלקאעדה במזה"ת ומחוצה לו סוללת
את הדרך אליו .בן לאדן שב וטען ,כי פיגועי ה 11-בספטמבר נעשו מתוך הזדהות עם סבל
הפלסטינים ונשבע ,כי יפעל למענם גם כדי להביא לשחרור אסיריהם .למרות שרוב דבריו
בקלטת הנ"ל הוקדשו לג'האד בעיראק ובאפגניסטאן ,בסוף דבריו הוא בחר להתמקד בסוגית
פלסטין כדי להביע על החשיבות שהוא מקנה לג'האד נגד ישראל.
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בשנה

האחרונה,

במקביל

לשלוש

הקלטות

שבהן

דן

בן

לאדן

בסוגיית פלסטין התרבו הדיווחים על פעילות ארגוני טרור פלסטיניים המזוהים עם אלקאעדה
כגון" :צבא האסלאם" ו"צבא האומה"  -ברצועת עזה .עם זאת ,בהקשר זה ראוי להדגיש ,כי
עדיין קיים פער גדול בין מרכזיות המאבק בישראל בקמפיין התקשורתי של בן לאדן
)אליו חברו ארגוני טרור אסלאמיים המזוהים עם אלקאעדה ,מחוץ לפלסטין( לבין
המצב בשטח .בשנה שחלפה מאז תחילת הקמפיין לא בוצעה שום פעילות משמעותית של
אלקאעדה בישראל ובלבנון .נהפוך הוא ,אלקאעדה אף נחל מספר כישלונות .בישראל סיכלו
שירותי הביטחון מספר ניסיונות של אלקאעדה להפעיל ערבים ישראלים לביצוע פיגועי טרור
באמצעות האינטרנט .בלבנון הצליח צבא לבנון להכניע את ארגון פתח אלאסלאם ,שלוחת
אלקאעדה בלבנון ,ע"י השתלטות על מאחזי המרכזי בנהר אלבארד שבצפון לבנון )הגם
ששאכר אלעבסי ,מנהיג הארגון ,הצליח להימלט((70) .
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אבו חפץ אלמקדסי ,מנהיג הארגון
"צבא האומה" ,בראיון לערוץ אלערביה
) 2בספטמבר ,ערוץ אלערביה(

סמל הארגון "צבא האומה"
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ההסבר העקרוני לפער שבין האידיאולוגיה למציאות הינו שבראיית בן לאדן הדרך
לשחרור פלסטין עוברת דרך עיראק וזירות העימות האסלאמיות הנוספות ,ודרך הפלת
המשטרים הערביים משתפי הפעולה עם המערב .הדבר ,מן הסתם ,מונע את הצבת שחרור
פלסטין בראש סדר העדיפויות של אלקאעדה ,ברמה המבצעית המיידית .חרף זאת ,אין
להערכתנו לראות באיומי בן לאדן נגד ישראל מס שפתיים בלבד ,ויש לקחת בחשבון שהוא
ינסה להמחיש את "דאגתו" לפלסטין וחשיבות "שחרורה" בעיניו באמצעות פיגוע ראווה נגד

יעד ישראל או יהודי (71) .עליית המדרגה ברמת האיום מצד גורמי הג'האד העולמי כלפי
ישראל ,משתקפת גם בדרג הממשלתי הישראלי הבכיר ביותר (72) .ניסיונות הגיוס שנחשפו
לאחרונה

של

צעירים

ערבים

ישראלים

תושבי

רהט,

תל

שבע

ומזרח

ירושלים,

למרות שהם לא הבשילו לידי ביצוע פיגועים ,עשויים להיות אינדיקציה לעניינו של אלקאעדה
לפעול נגד ישראל בעיתוי הנוכחי ובעתיד הנראה לעין )ואולי אף מעבר לכך((73) .

מתוך עמוד הבית של אתר "אלאח'לאצ" ,אחד האתרים המרכזיים של אלקאעדה .מימין:
תמונת אימן אלט'ואהרי ,סגנו של אסאמה בן לאדן .משמאל :מידע אודות פיגועים
בעיראק .הכניסה לפורומים שבאתר הנה אך ורק ע"י רישום ושימוש בסיסמת משתמש.
אחד משני הנאשמים תושבי רהט נהג לגלוש באתר זה ובאתרים נוספים המזוהים עם
אלקאעדה
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בקמפיין התקשורתי של בן לאדן בולט השימוש שהוא עושה בתשתית אתרי
האינטרנט של אלקאעדה והג'האד העולמי .ייתכן ובן לאדן עושה זאת על מנת ליצור
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תשתית תודעתית מבוססת באינטרנט ,שתוכל לשמש את אלקאעדה בעתיד ,גם לאחר מותו.
שכן ,עפ"י ראובן פז ,תודעה זו משקפת "עוצמה רכה" ,קרי :היכולת להשיג את המטרה
)אימוץ אידיאולוגיה ג'האדית לצורך ביצועי פיגועי ראווה( ע"י שכנוע ,באמצעות כלי תקשורת
מודרניים,

מ"עוצמה

בשונה

קרי:

קשה",

היכולת להשיג את המטרה ע"י שימוש באמצעים כלכליים וצבאיים (74) .בנוסף לכך ,מנוצל
האינטרנט כאמצעי יעיל להפעלה מבצעית של פעילי הג'האד העולמי ברחבי העולם .משום כך,
במסגרת המאבק העולמי נגד הטרור ,יש להקדיש מאמץ ולשתף פעולה על מנת להקשות
על ניצול האינטרנט ושאר כלי התקשורת ע"י אלקאעדה .במקביל ,יש לתת ביטוי
תקשורתי לזרם האסלאמי המתון שעמו נמצא אלקאעדה בעימות חריף ,ולחשוף עובדות
שקריות המופצות בתקשורת ע"י אלקאעדה )דבר שהוזכר לעיל ,המתחיל לעורר אנטגוניזם
וביקורת גם אצל תומכי אלקאעדה לשעבר((75) .
בתחילת  2008התפרסם צפי קצר וממצה על "איום הטרור בשנת  "2008מאת פרופסור
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רוהאן גונאראטנה ,מבכירי המומחים בעולם בנוגע לארגון אלקאעדה ,העומד בראש "המרכז
הבינ"ל לאלימות פוליטית וחקר הטרור" שב"ביה"ס ללימודים בינלאומיים )ע"ש( ס.
ראג'אראטנאם" ) (RSISשבסינגפור .בין היתר ציין גונאראטנה ,כי "כדי לגייס עוד אנשים
ותמיכה )לאלקאעדה( ,אבו עבד אלרחמן אלמע'רבי ,העומד בראש ועדת התקשורת של
)מוסד( אלסחאב ושהוא )גם( חתנו של מספר שניים באלקאעדה ,ד"ר אימן אלט'ואהרי,
ישקיע יותר )משאבים( בתעמולה) ...מוסד( אלסחאב  -זרוע ייצור )קלטות( הוידיאו של
משרד התקשורת של אלקאעדה  -ישקיע )משאבים( בתעמולה )בשנת  (2008כדי לבצע
אינדוקטרינציה )בקרב( מוסלמים ,הן בעולם המוסלמי והן מעבר לו .ע"י הטמעת האמונה,
ש'מחובתו של כל מוסלמי להצטרף לג'האד' ,חותר )ארגון( אלקאעדה להקצין את
הקהילה המוסלמית )הבינ"ל( .שכן )מסיים גונאראטנה( ,הזרם המרכזי של מנהיגי
המוסלמים לא הצליח להתמודד עם ההשקעה העצומה של אלקאעדה )במאמציו( ליצור
מודעות פוליטית בקרב ההמונים המוסלמים ולגייסם )לצדו("(76) .
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ימים ספורים בלבד לאחר פרסום הערכה זו ,דווח על שימוש נוסף בטכנולוגיה מודרנית
פופולארית ע"י ארגון אלקאעדה להפצת המסרים שלו .באחד מאתרי האינטרנט הג'האדיים
פורסם ,כי מוסד ההפקות אלסחאב הציג את האוסף הראשון של קטעי וידיאו שניתן
להעבירם לטלפון סלולארי .זאת ועוד ,נמסר כי ניתן להעביר קבצים שכאלה גם מטלפון
סלולארי אחד למשנהו .כמו כן ,דווח כי ד"ר אימן אלט'אהרי ,סגנו של בן לאדן ,ביקש
מתומכיו להפיץ את מסרי הארגון בדרך זו .עפ"י דיווח קודם )מנובמבר  (2007הזמין אלקאעדה

את הציבור הרחב ,לרבות אנשי תקשורת ,להפנות שאלות בכתב לד"ר אלט'ואהרי באמצעות
אתרים

אסלאמיים

בהם

מפיץ

מוסד

אלסחאב

בדרך

כלל

את

מסריו.

)(77

יש גם לשים לב לפרסומים השונים על הפעלת ילדים ונשים )חלקם בעלות מוגבלויות שכליות(
לביצוע פיגועי התאבדות בשם אלקאעדה(78) .
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לסיכום ,הקמפיין התקשורתי של בן לאדן מהשנה האחרונה מצביע ,להערכתנו ,על ניסיון
אלקאעדה להרחיב את היקף הפעילות התקשורתית-תעמולתית שלו כדי להעלות את
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הפופולאריות שלו בקרב תומכיו ולגייס תומכים חדשים .זאת ,אולי ,משום שהנהגת הארגון חשה
כי פופולאריות זו נמצאת בנסיגה )זמנית?( .הדבר מחייב מעקב מדוקדק אחר הפעילות
התקשורתית הנ"ל במטרה לנסות להבין את משמעויותיה והשלכותיה .אולם ,דומה כי רוב
העוסקים בנושא במדינות המערב מתקשים עדיין "לפצח" את התובנות הכלולות בנוסח הערבי
המהוקצע ,המשופע מקורות אסלאמיים ,בעיקר של הודעות בן לאדן (79) .לשם כך ,יש
להערכתנו צורך בשיתוף פעולה מקצועי ,ביטחוני ומודיעיני כולל )איסופי ,תקשורתי ,מחקרי
ומבצעי( של מומחים מרחבי העולם ,לרבות בתחום האינטרנט .זאת על מנת לשפר ולייעל
באופן משמעותי את הידע )הקיים והמצטבר( בתחום זה ואת המאמץ הסיכולי המהווה חלק
ממנו  -נוכח העובדה שארגון אלקאעדה מוסיף לבצע פיגועי טרור )שחלקם הגדול אכן מסוכל(
במזה"ת ומחוצה לו  -לרבות פגיעה בראשי הארגון (80) .אנו מקווים ,אפוא ,כי עבודת מחקר זאת
תרים תרומה צנועה למאמץ ממושך ,מורכב ,תובעני וגלובלי זה(81) .
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הערות
– הערות
יב –
פרק יב
פרק
.1

עבודת מחקר זו אינה עוסקת בהודעות שפרסם בן לאדן לפני ה 11-בספטמבר  ,2007אך

היא מתייחסת לחלק ניכר מהן ,עפ"י ההקשר .לתרגום מסודר ,ממוער ,מדויק ושיטתי של
הודעותיו בשנים  ,2004-1994ראהMESSAGES TO THE WORLD: THE STATEMENTS OF :
OSAMA BIN LADEN (EDITED AND INTRODUCED BY BRUCE LAWRENCE, TRANSLATED BY
) JAMES HOWARTH). LONDON AND NEW YORK: VERSO, 2005.להלן :מסרים לעולם( .מחקר
מקביל לעבודת מחקר זו ,שפורסם לאחרונה מטעם "המכון למדיניות נגד טרור" )ראה להלן(,
מנתח  80קלטות של ראשי אלקאעדה )בן לאדן ואלט'ואהרי( במסגרת "ניתוח פסיכו-אסטרטגי"
שלהם ,אך בפועל הוא מתמקד בהיבטים הטכניים והאישיותיים ,יותר מאשר בהיבטים
התוכניים ,של הקלטות .ראה:
אElad Popovich, Adv., PSYCH-STRATEGIC ANALYSIS OF THE QAEDAT AL-JIHAD.
LEADERSHIP: PAST, PRESENT AND NEAR FUTURE. 18/7/2008.
בhttp://www.ict.org.il/Articles/454/currentpage/1/Default.aspx.
.2

כמו כן בעבודת מחקר זו ,המתבססת בראש ובראשונה על המקור הערבי של

הודעות בן לאדן ,נעשה שימוש גם במידע על הקלטות השונות ,לרבות תרגום הודעות בן
לאדן לאנגלית ,שהופצו ע"י אתר האינטרנט של לאורה מאנספילד ,הבולט באיכות קליטת
והפצת המידע הגולמי בערבית ובתרגומו לאנגלית .ראה .Lauramansfield.com :יצוינו בהקשר זה
גם אתר מכון  SITEבהנהלת ריטה כץ ואתר  IntelCenterשנוסד ע"י  .Ben Venzkeלמאמר הדן
בנדון ,ראהJoby Warrick, "Bin Laden, Brought to you by…".The Washington Post, 12 :
 .September, 2007.סיכום קצר של תוכן קלטת הווידיאו שנועדה לעם האמריקני פורסם ע"י
ממר"י .ראה:
א"OSAMA BIN LADEN'S VIDEOMESSAGE TO THE AMERICAN PEOPLE". MEMRI, .
SPECIAL DESPATCHES SERIES – NO.1709, 10 SEPTEMBER 2007.
http://www.memri.org/bin/articles.cgi?Page=archives&Area=sd&ID=SP170907

ב.

ג .וכן

"בין-לאדן

בקלטת

חדשה:

ארה"ב

עדיין

פגיעה".

YNET

ידיעות אחרונות NEWS/חדשות ,ה 7-בספטמבר  2007וה 8-בספטמבר  2007דכון אחרון(
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3447117,00.html.
ד.

)במקביל ,התפרסמו התקשורת העולמית כתבות קצרות אך רובן בלתי -ממצות ,בנדון(.

ה.יצוין ,כי בנוסף למקורות התקשורתיים הנ"ל ,נעשה שימוש גם במקור הערבי של חלק
מהודעות בן לאדן ,שנמסר לנו באדיבות חברת ) Terrogenceלשעבר  ,HTAראה להלן(,
ותודתנו נתונה לה על כך.
.3

גם האתרים הנ"ל וגם אתרי מידע נוספים מכילים דיווחים וסיכומים אמינים ומפורטים על

קלטות שונות שפרסמו בעיקר אסאמה בן לאדן ,אימן אלט'ואהרי ואבו מצעב אלזרקאוי )עד
הריגתו ביוני  (2006מטעם ארגון אלקאעדה בשנים האחרונות ,למשל :אתרי ממר"י" ,מרכז
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המידע למודיעין וטרור" שב"מרכז למורשת מודיעין" )מל"מ(" ,המכון למדיניות נגד טרור" )(ICT
שבמרכז הבין תחומי בהרצליה ,האתר של ראובן פז ) (http://www.prism.orgואתר "הגנה
באינטרנט" ) ,(http://haganah.org.ilכמו גם חומר מקורי באתר  youtubeועוד .לדעתנו ,יש צורך
בעבודת מחקר נוספת מסוג זה לניתוח הקלטות של אימן אלט'ואהרי .יצוין ,כי פרסומיו השונים
של אלט'ואהרי קובצו בספר בתרגום לאנגלית .ראהLAURA MANSFIELD, HIS OWN WORDS: :
A TRANSLATION OF THE WRITINGS OF DR AYMAN AL ZAWAHIRI. N.P (PUBLISHED
IN THE USA): TLG PUBLICATIONS, 2006.
.4

יצוין ,כי התייחסותו של בן לאדן לסוגיית השואה ,ואי הכחשתה ,בהקשר זה ,בניגוד

לדוברים מוסלמיים קיצונים אחרים )כגון מחמוד אחמדינג'אד ,נשיא איראן( הנה חסרת תקדים
)ולפי שעה ,חד פעמית( ,נוכח יחסו העוין ביותר כלפי היהודים בקלטות השונות שהפיץ או
שהופצו מטעמו ,לפחות מאז אוקטובר  - 2001למשל ,בהודעתו מה 14-בפברואר ) 2003ראה:
מסרים לעולם ,עמ'  - (190-189וכפי שהדבר בא לידי ביטוי בדברי אלשהרי )בקלטת השמע
הנדונה במסמך זה( .קרוב לוודאי ,שדברי בן לאדן נועדו "לרכך" את קהל היעד האמריקני אליו
פנה ,תוך הטחת האשמה ביחס לביצוע השואה על מדינות אירופה ,בדומה לדברי אחמדינג'אד.
להתייחסות הפלסטינית )והערבית( לסוגיה זו ,על רקע ההסלמה ברצועת עזה בתחילת שנת
 ,2008ראה לקט מידע" :קמפיין התעמולה הפלסטיני בסיוע ערוץ הטלוויזיה הפופולרי
אלג'זירה הרבה להשתמש בסבב ההסלמה הארון במינוח 'שואה' לשם תיאור שקרי
ומסולף של פעילות צה"ל ברצועת עזה .מסע תעמולה זה הצליח לעורר בכתבי העולם
הערבי והמוסלמי רגשות זעם כלפי ישראל" .מרכז המידע למודיעין ולטרור ,המרכז למורשת
מודיעין )מל"מ( 9 ,במרס .2008
.5

דברי בן לאדן לגבי היחס לנוצרים במדינות ערב  -שהוא ,במשתמע ,חיובי  -אינם מדויקים

כשמדובר בסבלם הרב בתקופה המודרנית ,לרבות של הקופטים במצרים )ובעשור האחרון,
בקרב הפלסטינים ,בעיקר ברצועת עזה מאז השתלטות חמאס עליה ביוני  .(2007בעניין זה ראה:
קתרין אורמסטד" ,רצח בחנות ספרים" .הארץ 5 ,בנובמבר  .2007יצוין ,כי בשנה האחרונה
התפרסמה כתבת תחקיר מקיפה בנדון ,המתייחסת למצב הנוצרים במדינות מוסלמיות במזה"ת
ובאסיה .ראה:

LELA GILBERT, "NATURAL ALLIES IN A DANGEROUS WORLD". THE

 JERUSALM POST, 2.10.2007.כמו כן ,ראה פרסומי מרכז המידע למודיעין ולטרור בנדון
)שלהי שנת  - 2007אמצע שנת .(2008
.6

הד ברור לדברי בן לאדן כלפי נציגי המפלגה הדמוקרטית ,שאינם ממלאים את ייעודם בנוגע

לשינוי מדיניות הנשיא בוש כלפי עיראק ,פורסם זמן קצר לאחר פרסום הקלטת .ראהFRANK :
RICH (op-ed), "WILL THE DEMOCRATS BETRAY US?". THE NEW YORK TIMES,
 .16.10.2007.יצוין ,כי שבועות מספר לאחר פרסום קלטת זו נערכו הפגנות מחאה המוניות
ברחבי ארה"ב ומשתתפיהם השתייכו למגזרים שונים בחברה האמריקנית .ראהJASON DEAREN, :
"IRAQ WAR PROTESTS DRAWS THOUSANDS OF DEMONSTRATORS ACROSS UNITED
.STATES". THE JERUSALEM POST, 29 OCTOBER, 2007.
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.7

לא ברור מדוע בן לאדן "נטפל" דווקא לרמספלד ,שאמנם שימש שר ההגנה בממשל בוש

והיה בין התומכים במלחמה נגד עיראק )עד התפטרותו בשנת  .(2006רמספלד לא היה מעורב
באופן משמעותי במלחמה בוייטנאם ,למרות ששימש בתפקידים )בעיקר כלכליים( בכירים תחת
ממשל הנשיא ניקסון בראשית שנות ה 70-של המאה ה) 20-וקודם לכן היה חבר קונגרס מטעם
הרפובליקנים(.
.8

"פרוטוקול קיוטו" הוא תוספת לאמנת היסוד של האומות המאוחדות לשינוי אקלים

) .(UNFCCCהפרוטוקול נדון בקיוטו ,יפן ,בשנת  ,1997נחתם במרס  1999ונכנס לתוקפו בפברואר
 .2005זוהי אמנה משפטית בינ"ל ,המחייבת את המדינות המתועשות להפחית את הפליטה
המשותפת של גזי החממה בשיעור של  5.2%יחסית לשיעור שנמדד בשנת .1990
ארה"ב לא חתמה עד כה על האמנה נוכח התנגדותו של נשיאה הנוכחי ,ג'ורג' בוש )אך גם
מדינות אחרות טרם חתמו על האמנה או שרויות בהתנצחות משפטית עם האו"ם בנדון( .יצוין ,כי
במחצית הראשונה של דצמבר  2007נערכה ועידת באלי לשינוי אקלים ,שדנה בדרכים להשגת
הסכם בינ"ל חדש ,שנקבע שיחליף את "פרוטוקול קיוטו" בשנת  .2012עם זאת ,בועידת הG8-
האחרונה ביפן ) 9-7ביולי  (2008נעשה ניסיון לקדם את הנושא ע"י הסכמה להפחית את פליטת
גזי החממה במחצית ,עד לשנת .2050
.9

גם בקלטות קודמות התייחס בן לאדן בהרחבה להיבט הכלכלי ,בפרט בנוגע להשלכות

הכלכליות שהיו לפיגועי  9/11על הכלכלה האמריקנית .ראה ,למשל ,בחלק ) 9מתוך  (10בראיון
הארוך שהעניק לתיסיר עלוני )שלימים נעצר ע''י האמריקנים ונחשד במעורבות בפיגועים שבוצעו
בספרד במרס  (2004מרשת אלג'זירה;http://www.youtube.com/watch?v=c5vmNCRerxXc :
עפ"י מסרים לעולם )עמוד  ,(106הראיון הוקלט באוקטובר  2001אך שודר בינואר  .2002הראיון
מופיע במלואו )שם ,עמוד  (129-107וקודם לו ראיון קצר נוסף שם) ,עמ'  .(105-103יצוין ,כי עפ"י
דיווח עדכני למדי ,הוצאות המלחמה בעיראק תרמו לגידול בגרעון התקציבי העצום של ארה"ב.
ראה" :הגירעון התקציבי של ארה"ב צפוי לזנק לשיא של  482מיליארדי דולרים" )סוכנויות
הידיעות( .הארץ  30 ,TheMarkerביולי .2008
.10

בן לאדן התייחס בדבריו לאמירה החקוקה בצדו האחורי של שטר הדולר האמריקניIN GOD :

) WE TRUSTאנו שמים מבטחנו באל( ,המצויה גם על גבי מטבעות אמריקניים אחרים .זהו הבסיס
הדתי שהפך למוטו הלאומי של ארה"ב ,שאומץ רשמית ב 30-ביולי  1956בתקופת נשיאותו של
דוואייט אייזנהאואר )אם כי האמירה הנ"ל הופיעה כבר בשנת  1862על גבי מטבע של שני סנט(.
ראה , The Dollar as a Religious Symbol"-"Introduction: The Sacralization of Politics :הנכלל
בספרו של ) EMILIO GENTILEשהתפרסם בשנת  2001באיטלקית .התרגום לאנגלית נעשה ע"י
ג'ורג' סטונטון(,

POLITICS AS RELIGION. PRINCETON, NJ: PRINCETON UNIVERSITY

.http://www.amazon.com/politics-as-Religion-Emilio-Gentile/dp/0691113939 .PRESS, 2006

64
.11

מייקל שוייאר ) (Michael Scheuerשימש ראש יחידת אסאמה בן לאדן ב CIA-בסוף שנות 90-

של המאה ה 20-ובראשית שנות ה ,2000-ועזב את תפקידו בטריקת דלת בנובמבר  .2004הוא
פרסם שני ספרים בנדון ,הראשון בהם בכינוי "אנונימוס" )בהיותו עדיין בשירות( בשנת 2002
והשני בשנת  ,2004בהם מתח ביקורת חריפה על ראשי ממשל קלינטון ובוש )"הניאו-שמרנים"(
נוכח מה שתיאר כהנהלות כושלת במאבק בארגון אלקאעדה ובבן לאדן ,דבר שאפשר את
פיגועי ה 11-בספטמבר ומנע את לכידת בן לאדן .ראה ,בין היתר ,את הראיון המקיף שערך עמו
בועז גאון" ,התמיכה האוטומטית בישראל מסכנת את האינטרס הביטחוני של אמריקה" .מעריב
)סופשבוע( 3 ,בדצמבר  ,2004עמוד  .24-16יצוין ,כי בשלהי פברואר  2008פרסם שוייאר איגרת
דמיונית

פרי

)באנגלית(,

עטו

)בנאמנות

המביעה

רבה(

את

של

דעתו

בן לאדן על המאבק בטרור המכוון נגדו .ראה:
א.

MICHAEL SCHEUER, "THE STATE OF THE JIHAD AS BIN-LADEN MIGHT SEE IT". THE

JERUSALEM POST (PUBLISHED ORIGINALLY IN THE WASHINGTON POST), 26
FEBRUARY 2008.
.12

ייתכן ,כי בן לאדן מתייחס להתבטאויות וממצאים שהתפרסמו בארה"ב ,לרבות של חיילים,

המעידים על ביקורת ,מוראל נמוך והשפעה שלילית )עד כדי התאבדות( של המלחמה בעיראק
על חיילים אמריקניים .דוגמה בולטת היא הפרסום הבאBUDDHIKA JAYAMAHA, WESLEY D. :
SMITH, JEREMY ROEBUCK, OMAR MORA, EDWARD SANDMEIER, YANCE T. GREY AND
JEREMY A. MURPHY, "THE WAR AS WE SEE IT" (OP-ED). THE NEW YORK TIMES WEEKLY
) .REVIEW (THE JERUSALEM POST), 22 AUGUST 2007.קטעים נבחרים ממאמר זה פורסמו
תחת הכותרת "קולות החיילים" .הארץ 23 ,באוגוסט (2007

עפ"י דיווחים בתקשורת

האמריקאית ,המתבססים על נתוני הצבא האמריקני והמחלקה לענייני בוגרי צבא ,שיעור
המתאבדים מקרב חיילי ארה"ב עולה בהתמדה מאז פרוץ המלחמה בעיראק )ובאפגניסטאן(.
יצוין ,כי בן לאדן מזכיר ,בהקשר זה ,את המקרה של "ג'ושוע" .מסתבר ,כי בעקבות התאבדותו
של
את

JOSHUA

OMVIG
הקונגרס

)בן

האמריקני

שלחם

,22

חוק,

לקבל

בעיראק(,
אשר

עלה
יחייב

בידי
את

משפחתו

לשכנע

המחלקה

לענייני

בוגרי צבא לתת טיפול לחיילים שכאלה כדי למנוע את התאבדותם .ראה" :מחקר :יותר
בצבא

מתאבדים

מאז

ארה"ב

YNET

עיראק".

)ידיעות אחרונות( 25 ,במרס " ;2004בגלל עיראק :יותר חיילים אמריקנים מתאבדים"YNET .
)ידיעות אחרונות( 16 ,באוגוסט ;2007

KIMBERLY HEFLING, THE ASSOCIATED PRESS,

"HUNDREDS OF U.S. IRAQ AND AFGHANISTAN WAR VETERANS COMMIT SUICIDE". YAHOO
NEWS, CANADA, 1 NOV[EMBER 2007].
אhttp://ca.news.yahoo.com/s/capress/071101/world/us_military_suicide_1.
ב.יצוין,
ב80%-

כי

במקביל
מאז

פלישת

דווח,

כי

ארה"ב

שיעור
לעיראק.

העריקה
ראה:

מהצבא
"עריקי

האמריקני
עירק

)כך(

גדל
".

) THE BUSINESS POSTשירות יו .אס .איי .טודיי; המאמר הוא בעברית( 21 .בנובמבר
 .2007בתחילת השנה פורסם תחקיר מקיף בניו יורק טיימס ,לפיו למעלה מ 100-חיילים
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משוחררים טריים מהמלחמה בעיראק )ובאפגניסטאן( היו מעורבים במעשי רצח .ראה:
דבורה זונטאק וליזט אלווארז" ,המלחמה בעיראק רודפת לוחמיה  121 -הרגו אדם לאחר
שובם מהחזית" .הארץ 25 ,בינואר ) .2008הדיווח בהארץ ,המסתמך על הכתבה הנ"ל,
משתרע על כשני עמודים(; וכן ,לורנס דאונס/הראלד טריביון" ,מותו של טוראי דווייר".
הארץ 25 ,ביולי ) 2008המאמר עוסק במותו הטרגי של לוחם אמריקאי בעיראק ,שצילום
שלו בו הוא נראה נושא ילד עיראקי פצוע בתחילת המלחמה התפרסם בכל העולם ,לאחר
שסבל מתסמונת פוסט-טראומטית(.
ג.ראה
וכן:

של

מאמרו

Warrick

,Joby

שצוין

לעיל

)הערת

שוליים

מספר

(1

Lee Keath, "Bin Laden in new 9/11 video, urges more martyrdom". The

Jerusalem Post, 12.9.2007.
ראה

.13

לגבי

בהקשר
הופעתו

זה

את

החיצונית

אבחנתו
של

בן

של

ד"ר

לאדן

גיא

בקלטת

בכור

)באתר

הוידיאו

האינטרנט

)הערה

שגם

שלו(
תקפה

לגבי קלטת האודיו( ,לפיה למיטב זכרונו זו הפעם הראשונה בה מופיע בן לאדן בלבוש של
מנהיג מוסלמי דתי ללא שום סממנים מלחמתיים.
אDr Guy Bechor, "About the new cassette of Bin Laden, and the secret of making.
money". The Middle East, 13.9.2007.
http://www.gplant.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=558
.14

עם זאת ,כבר לפני כמה שנים הציג בן לאדן תפיסה אסלאמית בה ניסה לשוות לעצמו

דימוי של הנביא מחמד בלבוש חדש .בעניין זה ראה:
אDR YORAM KAHATI AND YONI FIGHEL (ICT RESEARCHERS) OSAMA BIN LADIN .
AS THE NEW PROPHET OF ISLAM. 15 July 2003.
בhttp://212.150.54.123/articles/articledet.cfm?articleid=489 .
.15

)להלן :קהתי ופיגל( .יצוין ,כי קיימת קלטת וידיאו נוספת בה בן לאדן מתנהג ומתבטא כאיש-

דת מוסלמי ,המסביר לצופיו )ומאזיניו?( ,כי יש ללכת בדרכם של בני הדור הראשון של האסלאם
)"אלסלף"( ,הואיל ובניגוד להם ,חכמי דת מוסלמים רבים מודרניים אינם תומכים בג'האד.
בהקשר זה הוא מזכיר ומהלל את מורשתו של כעב בן מאלכ  -מראשוני המתאסלמים ומבכירי
משוררי וחברי הנביא מחמד ,שנמנע מלהשתתף בקרב תבוכ )שארע בשנת  629לספה"נ ,ובו
נקלעו המוסלמים למצב קשה( .כמן כן ,הוא חיבר שירי גנאי נגד הנביא .אולם ,הנביא שלח אליו
שליחים שאיימו עליו ,ובעקבות כך הוא ביקש סליחה מהנביא ואף כתב לכבודו שיר-שבח
מפורסם )שחלקו נמצא בספר הביוגרפיה  -סירה  -של הנביא( .לאחר שהנביא סלח לו ,הוא
השתתף בקרבות רבים במסגרת הג'האד ,עד שמת בשנת  50להג'רה  677 -לספה"נ  -והפך
לדמות מופת באסלאם .ראה:
אhttp://www.youtube.com/watch?v=APmbkpnaQQ&mode=related&search.
ב.בחלק ) 4מתוך  (10של הראיון שהעניק לעלוני )ראה הערה  8לעיל( ,מזכיר בן לאדן,
בהמשך לקביעתו הידועה של האידיאולוג )הפלסטיני-במוצאו( שלו ,עבדאללה עזאם ,כי

66
הג'האד להצלת "המעונים עלי אדמות" )"מסתצ'עפין"( ולשחרור המקומות המקודשים
במכה ובירושלים )מסגד אלאקצא( הנו "חובה אישית" )"פרץ' עין"(.
.16

בסוגיה

זו,

ראה

התייחסות

בערבית

באחד

הפורומים

האסלאמיים

באינטרנט:

http://www.nos7.com/vb/archive/index.php/t-19124.html
.17

בן לאדן משתמש כאן במסורת )חדית'( של הנביא מחמד ,כפי שהוא נוהג לעשות בהזדמנויות

שונות ,לרבות בקלטות הנסקרות כאן .יצוין ,כי שימוש במסורות שכאלה מוסיף יוקרה
ולגיטימציה למוסלמי המשתמש בהן והופך אותו לפופולארי בקרב הציבור המוסלמי .נראה ,כי
בכך בן לאדן עושה שימוש מושכל ,בדומה לאידיאולוג שלו ,עבדאללה עזאם ,במקורות
מוסלמיים הואיל והוא לרוב נמנע מלהשתמש במושגים מערביים כדי לתאר את הבלי העולם
הזה.
.18

הברית שכרתו המג'אהדין עם אללה להילחם למענו ,גם אם ייהרגו בקרב ,הינה מוטיב

מקובל במודעות ובפוסטרים המופצים בקרב קהילות מוסלמיות )למשל הפלסטינים( ,בהם
מועלה על נס מעשהו של השהיד .בהקשר זה של הברית הנ"ל ,מוזכרים בעיקר שני פסוקים
מהקוראן :סורה ) 23אלאחזאב( ,פסוק  23וסורה ) 9אלתובה( ,פסוק .111
.19

לגבי אלזרקאוי ראה ,למשל :ד"ר יורם קהתי ,אבו מצעב אלזרקאוי :אישיותו ,תפיסת

עולמו ותרומתו לג'האד בעיראק .מרכז המידע למודיעין ולטרור  -המרכז למורשת מודיעין
)מל"מ( 22 ,ספטמבר .2005
אhttp://www.terrorism- .
info.org.il/malam_multimedia/html/final/sp/heb_n/alzarqawi.htm
ב).גרסה מפורטת וארוכה יותר של מסמך זה כלולה בספר הנמצא בדפוס והאמור
להתפרסם מטעם מרכז דיין שבאוניברסיטת ת"א ,בעריכת פרופסור יוסף קוסטינר(.
.20

אלשהרי חוזר כמה פעמים על פסוק קוראני ידוע ,המעודד את המוסלמים להילחם באויביהם

הכופרים )לרבות היהודים והנוצרים( ,הואיל ואללה יסייע להם בכך " -הילחמו בהם ,וכך יענישם
אללה בידיכם ,ימיט קלון עליהם ,יושיט לכם עזרה נגדם ויביא מרפא ללבם של אנשים מאמינים"
)סורה ] 9אלתובה[ פסוק  .(14יצוין ,כי בקלטת שפרסם בן לאדן כחודש לאחר מכן ,הוא עצמו
חזר על אותו פסוק )ראה להלן( .תרגום פסוקי הקוראן לעברית במסמך זה מסתמך על:
הקוראן .תרגם מערבית והוסיף הערות ,נספחים ומפתח) :פרופסור( אורי רובין .תל אביב:
אוניברסיטת תל אביב  -ההוצאה לאור ,תשס"ה.2005/
.21

על השימוש הנפוץ בספרו של אבן אלתימיה תורת המדינה על-פי השריעה ע"י תומכי

האסלאם

הקיצוני

בעידן

המודרני,

ראה:

עמנואל

סיוון,

קנאי האסלאם .תל אביב :עם עובד/ספרית אפקים ,1985 ,עמ'  .103-114על הסתמכותו של בן
לאדן על אבן תימיה ,ראה :קהתי ופיגל:

67
אhttp://212.150.54.123/articles/articledet.cfm?articleid=489 .
ב.על הסתמכותו של בן לאדן על אבן תימיה ,עפ"י עדותו ,ראה :מסרים לעולם ,עמוד .229
.22

גם בן לאדן גינה בחריפות בעבר את חכמי הדת המוסלמים על שאינם מעודדים את בני הדור

הצעיר לצאת לג'האד .ראה קהתי ופיגל )שם(:
אhttp://212.150.54.123/articles/articledet.cfm?articleid=489.
ב.בן לאדן הזכיר סוגיה זו של "השתמטות חכמי הדת" )"תקאעס אלעלמאא'"( גם בחלק 2
)מתוך  (10בראיון שהעניק לעלוני ,שהוזכר לעיל.
.23

ספר )קרא (SAFAR :אלחואלי וסלמאן אלעודה נמנו עם ראשי האופוזיציה למשטר המלוכה

הסעודי .זו נוצרה בעקבות הרשאת הסעודים לצבא ארה"ב לחנות בשטח סעודיה )כהכנה
לקראת אפשרות פלישה של עיראק ,בעקבות פלישתה לכווית במלחמת המפרץ בשנת ,(1991
דבר שנחשב בעיני השניים הנ"ל )ואחרים( כמעשה כפירה ,בהיות סעודיה מופקדת על שמירת
שני המקומות המקודשים ביותר לאסלאם ,שנאסר ללא מוסלמים לשהות בהם .בעקבות
הם

פעילותם,

נעצרו

בכלא

והושמו

שנות

במהלך

ה90-

של

המאה ה .20-הנ"ל גם הביעו תמיכה בג'האד העולמי ובבן לאדן והם בעלי אתרי אינטרנט
עצמאיים ומחזיקים בדעות אנטישמיות ,אך לאחרונה נאלצו לשנות את טעמם ,עקב לחצי
השלטון ,ולהתנער מהג'האד בעיראק ומבן לאדן .ראה :יהושע טייטלבאום ,מדינה נאבקת על
נפשה:

האופוזיציה

האסלאמית

בערב

הסעודית.

רמת

אביב:

אוניברסיטת

תל-אביב  -מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה ;2005 ,יהונתן דחוח הלוי ,הכשר
הלכתי להשמדת עמים בחשיבה האסלאמית הרדיקלית החדשה .מרכז המידע למודיעין
ולטרור ,המרכז למורשת מודיעין ,דצמבר .2003
א.

http://www.terrorism-

;info.org.il/malam_multimedia/html/final/sp/var_h/genocide.htm
ב.

טרור באמריקה ) :(47#על חשיבותן של פתוות-הרצח בהסתה לטרור .ממר"י,

 15בינואר .2002
ג.

http://www.memri.org.il/memri/LoadArticlePage.asp?language=Hebrew&enttype=4

;&entid=494
ד.

מיקי סגל ,סדר היום הערבי  -אחי אוסאמה ,חדל מהרג מוסלמים חפים מפשע.

 23בספטמבר .2007
ה.

&http://www.omedia.co.il/Show_Article.asp?DynamicContentID=9042&MenuID=831

;ThreadID=1014020
ו.

יובל סופר ,סדר היום הערבי  -השיח הדתי בתקשורת הסעודית 23 .באוקטובר

.2007
ז.

&http://www.omedia.co.il/Show_Article.asp?DynamicContentID=10922

;MenuID=831&ThreadID=1014020
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תעשיית השנאה :סוריה כמוקד להפצת ספרות אנטישמית ...וגו' .מרכז המידע

ח.

ולטרור,

למודיעין

המרכז

מודיעין

למורשת

)מל"מ(,

 2במרס .2006
http://www.terrorism-

ט.

info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/pdf/as_syria0306.pdf
לדיון מעמיק בעיקרים הללו ,ראה סדרת המאמרים של מתי שטיינברג" :התיאולוגיה

.24

והאסטרטגיה של "אל קאעדה" ו"הג'האד העולמי")א( .קשת החדשה ,גיליון ) 12קיץ
,(2005עמוד " ;81-65רדיקליזציה של הרדיקלים")ב( .קשת החדשה ,גיליון ) 13סתיו ,(2005
עמוד

;71-56

ו'"-פרוגרמת

הכאוס'

לפי

"אל-קאעדה".

קשת

החדשה,

גיליון

14

)חורף  ,(2005עמוד .90-73
.25

ראה סעיף "מסמכים""/הסכמים" באתר הרשמי )בערבית( של הליגה הערבית:
http://www.arableagueonline.org/las/index.jsp

.26

האירוע של התקפת הצבא הפקיסטאני על "המסגד האדום" זכה לסיקור תקשורתי רחב.

ראה למשל:
א.

; http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3430667,00.html

ב.

; http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3427590,00.html

ג.

על הרקע להתקפה זו  -לרבות הלחץ הסיני על מושארף לפעול נגד המוסלמים
הקיצונים בארצו )כצעד מנע לפני המשחקים האולימפיים בקיץ  ,(2008חלקם של מנהיגי
האסלאם הקיצוני בליבוי הטרור האסלאמי במדינה ותפקידם של "המסגד האדום" ועבד

אלרשיד ע'אזי במסגרת התמיכה האסלאמית הקיצונית בפקיסטאן בג'האד העולמי של
אלקאעדה ובן לאדן ,ראהISAAC KFIR, "PAKISTAN THROUGH MUSHARRAF'S EYES". :
THE JERUSALEM POST, 5 NOVEMBER 2007 and IDEM, "DEMOCRACY AND
 ;TALIBANIZATION IN PAKISTAN", THE JERUSALEM POST, 2007.צבי בראל" ,אחד
נגד כולם" .הארץ 9 ,בנובמבר  ;2007דניאל פייפס" ,המסגד האדום מתמרד" .ניו יורק
סאן 17 ,ביולי ) 2007תרגום לעברית :דוד בן חיים(.
ד.

http://he.danielpipes.org/article/4948

ה.

)המאמר המקורי;(http://www.danielpipes.org/article/4770 :
MANAN AHMED, "THE SIGNIFICANCE OF MUSHARRAF'S CRACKDOWN ON THE

ו.

[RED] MOSQUE".
http://hnn.us/roundup/comments/40745.html

ז.
ח.

יצוין ,כי בעקבות הפיגועים וניסיונות ההתנקשות בו ובמנהיגת האופוזיציה שחזרה

מגלות ממושכת בחו"ל ,בנאזיר בוטו ,שאירעו )ונגד בוטו הצליח רק הניסיון השני ,שבוצע
ב 27-בדצמבר  2007לאחר שהניסיון הראשון ,באוקטובר  ,2007נכשל( לאחר ההתקפה
על "המסגד האדום" והקלטת של בן לאדן  -שהצטיירו כגורמים לערעור ביטחון הפנים
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במדינה  -הכריז מושארף על מצב חירום בפקיסטאן ,שנמשך כחודש )נובמבר-דצמבר
.(2007
.27

המופתי ניזאמודין שמזאי" ,זקן" חסידי האסלאם הקיצוני בפקיסטאן ,שימש מקור השראה

לאלקאעדה והטאליבאן .הוא תמך בעלייתו לשלטון של מושארף בשנת  1999אך נעשה מתנגד
חריף למשטר ,לאחר שזה הצטרף למאבק בטרור העולמי )קרי :אלקאעדה( שביוזמת ארה"ב.
הוא נרצח ב 30-במאי  ,2004ככל הנראה ע"י מתנקשים מקומיים שיעיים או ע"י גורמים המקורבים
לממשלה .ראה:
אARMAN SABIR, "RELIGIOUS SCHOLAR SHAMZAI SHOT DEAD". DAWN (THE INTERNET.
EDITION), 31 MAY 2004.
ב;http://www.dawn.com/2004/05/31/top3.htm.
גB.RAMAN, "AL QAEDA KILLS ITS MENTOR & GODFATHER?". SOUTH ASIA ANALYSIS.
GROUP, PAPER NO.1018, 07.06.2004
דhttp://www.saag.org/papers11/paper1018.html.
ה.יצוין,
פוסקי

כי

המופתי
ההלכה

שמזאי
של

ע" י

הוזכר

פקיסטאן

בן

כבר

לאדן

כאחד

מגדולי

באוקטובר

.2001

ראה:

מסרים לעולם ,עמוד  ,116הערת שוליים מספר .17
.28

מדובר בארבע דמויות מופת מראשית האסלאם ,הנמנים עם חבריו של הנביא מחמד

והנחשבים
הנביא

דוד

מבכירי

"השהידים":
שנהרג

מחמד,

חמזה

בקרב

אחד

עבד

בן
)קרא:

אלמטלב
)624

('UHUD

-

לספה"נ(

ואחד מכינויו הוא "זקן השהידים" )"סיד אלשהדאא'"(; מצעב בן עמיר  -שנהרג אף הוא בקרב
אחד; זיד בן חארת'ה  -עבדו של הביא ,שנהרג בקרב מא'תה ) 629לספה"נ( וג'עפר בן אבי
טאלב  -בן דודו של הנביא ,שנהרג אף הוא בקרב מא'תה .קיים מידע רב על הנ"ל במקורות
ערביים -מוסלמיים.
.29

בן לאדן וחסידיו מתייחסים בחיוב רב לקיומה של אמירות אסלאמית ורואים בה הישג .מנגד

על הקונוטציות השליליות של הביטוי אמירות אסלאמית בעיני המתנגדים לכינונה ,בהקשר של
התפשטות האסלאם הקיצוני במזה"ת ומחוצה לו ,ראה :משמעות המונח אמירות אסלאמית,
בו נעשה שימוש ע"י אבו מאזן וכלי-תקשורת פלסטיניים ומצריים רשמיים על מנת
לתאר את הישות הפוליטית שנוצרה ברצועת עזה בעקבות השתלטות החמאס עליה.
מרכז

המידע

למודיעין

ולטרור,

המרכז

למורשת

המודיעין

)מל"מ(,

3

ביולי

.2007

http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/pdf/islamic_emirate.pdf
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ראה הערות שוליים מספר 21 .ו 22-לעיל; וכן ,יובל סופר" ,השיח הדתי בתקשורת הסעודית".

 23באוקטובר .2007
אhttp://www.omedia.co.il/Show_Article.asp?DynamicContentID=10922&MenuID=831&T.
;hreadID=1014020
ב.יובל

סופר,

"המופתי

של

סעודיה:

אסור

לצאת

מסעודיה

לג'יהאד".

 9באוקטובר 2007
גhttp://www.omedia.co.il/Show_Article.asp?DynamicContentID=10012&MenuID=833&T.
;hreadID=1014020
ד.לגבי קריאתו של סלמאן אלעודה )שצוין לעיל( לבן לאדן להפסיק הרג מוסלמים חפים
מפשע .ראה :מיקי סגל" ,חוסל 'אמיר הטרוריסטים הזרים' בעיראק" 30.בספטמבר .2007
הhttp://www.omedia.co.il/Show_Article.asp?DynamicContentID=9449&MenuID=821&Thr.
;eadID=1014010
ו.מיקי

סגל,

"אחי

אוסאמה,

חדל

מהרג

מוסלמים

חפים

מפשע!".

 23בספטמבר .2007
זhttp://www.omedia.co.il/Show_Article.asp?DynamicContentID=9042&MenuID=831&Thr.
eadID=1014020
.32

סיכום קצר )הכולל תרגום קטעים נבחרים( של קלטת האודיו למוסלמים בעיראק פורסם

ע"י ממר"י גם כן .ראה"BIN LADEN CALLS ON ALL JIHAD GROUPS TO UNITE UNDER ONE :
NO.1751, 2 OCTOBER 2007. -BANNER…". MEMRI, SPECIAL DESPATCHES SERIES
אhttp://memri.org/bin/articles.cgi?Page=archives&Area=sd&ID=SP175107.
.33

יצוין ,כי תיאור טריטוריה ,שתשתרע בין שני האוקיינוסים המוזכרים ע"י בן לאדן ,היה אופייני

בעבר דווקא לתיאור תחומה של "המולדת הערבית" )"אלוטן אלערבי"( ,במסגרת האידיאולוגיה
של הלאומיות הערבית )החילונית" ,אלקומיה אלערביה"( .כאן נעשה תיחום זה דווקא במסגרת
האידיאולוגיה האסלאמית הקיצונית של אלקאעדה ,אף שזו שוללת במהותה את תפיסת
העולם של הלאומיות הערבית.
.34

מדובר במסורת )חדית'( מוסלמית ידועה.

.35

סדרת התהיות המלוות בנזיפות ,מעין קריאות-שבר ,של בן לאדן מצביעה ,מן הסתם ,על

תחושה של תסכול ומצוקה ,נוכח הצלחות של הצבא האמריקני לפגוע בפעילי אלקאעדה
בעיראק בעזרת עיראקים-סונים ,המשתפים עמם פעולה )בעיקר במסגרת מועצות ההתעוררות"
)"מג'אלס אלצחוה"( .בשנה האחרונה ,ראה בנדון :רפי בוכניק" ,אלקעידה )כך( בעיראק משדר
מצוקה" 30 .באוקטובר .2007
אhttp://www.omedia.co.il/Show_Article.asp?DynamicContentID=11432&MenuID=603&T.
hreadID=1014010#

71
ב.ואכן ,פעילי אלקאעדה הורגים חלק ממשתפי הפעולה הללו ,לרבות ראשי שבטים -
ראה :מ .סגל ור .פורת" ,אלקעידה פוגע בראשי שבטים סונים" 11 .בנובמבר .2007
גhttp://www.omedia.co.il/Show_Article.asp?DynamicContentID=12070&MenuID=821&T.
hreadID=1014010
אולם ,תהיותיו של בן לאדן מזכירות ,בהקשר אחר ,את קריאת השבר המפורסמת של

ד.

הפלסטינים " -ווין אלמלאיין?" " -היכן )הם( המיליונים?"  -שציפו לעזרת אחיהם הערבים,
שלא הגיעה ,ואשר הושמעה על ידם באופן תדיר במהלך האנתפאצ'ה השנייה )אנתפאצ'ת
אלאקצא( ,שפרצה בשלהי ספטמבר .2000

.36

יצוין ,כי בקלטות קודמות שלו אכן טען בן לאדן ,כי פיגועי ה 11 -בספטמבר נעשו כ"הגנה

עצמית" ,בין היתר במסגרת המאבק ל"שחרור המקומות הקדושים בפלסטין" ,וכן בתגובה על
הפצצות חיל האוויר הישראלי על בירות במסגרת מלחמת לבנון הראשונה ביוני  .1982ראה:
א.

.37

http://www.youtube.com/watch?v=-APmbKpnaQQ&mode=related&search

ב.

וכן חלק ) 9מתוך  (10של הראיון שנתן בן לאדן לתיסיר עלוני ,כתב אלג'זירה ,שם ,וכן:

ג.

http://www.youtube.com/watch?v=bp3Fb4yVy88&mode=related&search

ד.

ראה גם :מסרים לעולם ,עמודים  192 ,107 ,104ו.239-

חאג'י

מנסור

דאדוללה

הנו

המפקד

הצבאי

של

הטאליבאן.

ביוני

2007

הוא הופיע בטקס סיום )קורס( מתאבדים ,ששודר ברשת הטלוויזיה האמריקנית  .ABCבראיון עמו
ברשת אלג'זירה )אוגוסט  (2007הוא בישר לעולם ,כי "בן לאדן חי וקיים" בציינו שהוא )בן לאדן(
שלח לו מכתב תנחומים לרגל מות אחיו השהיד ,מולא דאדוללה ]המפקד הצבאי הקודם של
הטאליבאן ,שנהרג בקרבות באפגניסטאן[ ויעץ לו להמשיך בדרכו.
א .ראהhttp://www.afgha.com/?q=node/3567 :
ב .וכןhttp://hk.youtube.com/view_play_list?p=898874335186045D :
ג .יצוין ,כי המחצית הראשונה של  2008בישרה החרפה בקרבות באפגניסטן ,ויתכן
שהטפות בן לאדן בנושא תרמו לכך .ראה :צבי בראל" ,יהיה חם" .הארץ 25 ,ביולי
.2008
.38

בנוגע למשמעות המונח אמירות אסלאמית )בהקשר הפוליטי האסלאמי והפלסטיני

העכשווי(  ,ראה )שוב( :משמעות המונח "אמירות אסלאמית" ,בו נעשה שימוש ע"י אבו
מאזן וכלי תקשורת פלסטיניים ומצריים רשמיים על מנת לתאר את הישות הפוליטית
שנוצרה ברצועת עזה בעקבות השתלטות חמאס עליה .מרכז המידע למודיעין ולטרור,
המרכז למורשת מודיעין )מל"מ( 3 .ביולי .2007
א.

http://www.terrorism-

info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/html/islamic_emirate.htm

72
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נושא חשוב ומהותי זה מוכר בתפיסת העולם האסלאמית של אלקאעדה כסוגיית "התתרס"

)קרא .(Tatarrus :ראה בהקשר זה דיון קצר ,אך ממצה ,בנושא באלשרק אלאוסט 30 ,במאי
2005
אhttp://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issue=9670&article=300383.
.40

יצוין ,כי עומק האיבה בין תומכי אלקאעדה הסונים לבין השיעים בא לידי ביטוי גם

בהתייחסויות החיוביות של הראשונים ,באתרים ג'האדיים ,לחיסולו של עמאד מע'ניה ,שהיה
אחראי לפעולות הטרור של חזבאללה ,ב 12-בפברואר  ,2008ולרצונם לראות גם את נצראללה
מחוסל ,בהמשך להתייחסותו השלילית של בן לאדן כלפיו .ראה'" :אלקאעדה' -קחו גם את
נסראללה :תגובות חיוביות לחיסול מורנייה באתרי גי'האד סונים .נסראללה הוגדר כשטן וחלק
מהגולשים רואים במורנייה פושע" 13 HTA .בפברואר .2008
א.

http://www.omedia.co.il/Show_Article.asp?DynamicContentID=15728&MenuID=833

&ThreadID=1014020#
ב.

ביטוי נוסף לאיבה זו ניתן באופן שבו התקבל בברכה באתרים סוניים חיסול מחמד
שחאדה )מוסלמי שיעי מבית-לחם( ע"י צה"ל ,בהיותו נחשב כמי שתכנן את הפיגוע
הקטלני ב"ישיבת מרכז הרב" בירושלים ) 6במרס  .(2008ראה" :בג'יהאד הסוני מברכים

על חיסול שחאדה השיעי" 13 HTA, .במרס .2008
ג.

http://www.omedia.co.il/Show_Article.asp?DynamicContentID=16433&MenuID=833

&ThreadID=1014020
.41

ראה" :לעמי אירופה" .מסרים לעולם ,עמודים  .236-233קלטת זו שודרה ב 15-באפריל

 ,2004על רקע הפיגועים בספרד ) 11במרס  (2004והסיכול הממוקד באחמד יאסין ,מייסד
ומנהיג החמא"ס עד מותו ) 22במרס  .(2004במסגרת דבריו ,קרא בן לאדן לאינטלקטואלים,
לאנשי תקשורת ולאנשי-עסקים אירופיים לכונן "ועדה מתמדת" ,שתפעל  -תוך ניצול
"הפוטנציאל העצום של התקשורת"  -להעלאת המודעות באירופה ביחס למאבקם הצודק של
המוסלמים בעולם" ,בראש ובראשונה בפלסטין" .לשם כך הוא אף הציע להם הפסקת אש
)שלא נענתה בסופו של דבר( למשך שלושה חודשים.
.42

נוסח הקלטת בערבית )שהופקה אף היא ע"י מוסד אלסחאב והופצה באתרי אינטרנט

ג'האדיים( ,שאורכו חמש דקות ושלוש שניות ,התפרסם זמן קצר לאחר מכן ,בליווי תרגום
לאנגלית ,באתר האינטרנט של לאורה מנספילד .יצויין ,כי עפ''י מסורת מוסלמית ידועה ,נכפור
) (NAKFURמלך הביזנטים ,שלח מכתב לח'ליף הארון אלרשיד ,בו הודיע לו כי החליט להפסיק
לשלם לו את המס שהוא נדרש לשלם תמורת שמירה על הפסקת אש )הדנה( ביניהם .בתגובה,
רשם אלרשיד על אותו מכתב תשובה בעלת טון חריף ומילות גנאי נגד נכפור ,שבה ציין:
"התשובה )שתקבל ממני( היא זו שתראה ולא זו ש)אתה מצפה( לשמוע" .ייתכן מאוד ,שדברי בן
לאדן הם הד למענה זו .עוד יצוין ,כי נוסח הנדר של בן לאדן הוא בעל משמעות רבה בהיותו
חריג ביותר .שכן ,עפ"י המסורת המוסלמית חל איסור על מוסלמי לאחל לעצמו מוות ,מה גם
שעפ"י תפיסה זו הילד יקר לאמו יותר מאשר לבן משפחה אחר .כמי שהיה מודע לכך ,בן לאדן

73
הסתמך על הקונצנזוס המוסלמי הקובע שכל פגיעה בנביא ,הדמות הנחשבת יקרה למוסלמי
יותר ממשפחתו ורכושו ,אפילו בדיבורים ,מצדיקה פגיעה בחיי מי שפגע בו .לפיכך ,בן לאדן עקף
את האיסור הנ"ל בהסתמכו ,קרוב לודאי ,על מסורת )חדית'( מהימנה ביותר של הנביא מחמד,
לפיה גם האסלאם גורס ,כי "חיים ומוות ביד הלשון" .מכאן ,שפגיעה בנביא מחמד ע"י דיבור )או,
בהקשר זה ,ע"י איורים( מחייבת את המוסלמים לפעול תוך הקרבה עצמית כדי לפגוע במי שפגע
בו .יצוין ,כי בתחילת יוני  2008בוצע פיגוע התאבדות נגד שגרירות דנמרק באפגניסטן כמימוש
לדברי בן לאדן .ימים ספורים לאחר מכן התפרסמה באתרי אינטרנט ג'האדיים הודאה בנדון
מטעם הארגון בביצוע הפיגוע )שלא גרם אבידות בנפש ,למעט של המבצע(.
.43

גם קלטת זו ,שאורכה  11דקות ו 28-שניות ,הופקה ע"י מוסד אלסחאב .היא הופצה באתרים

ג'האדיים כמקובל ,אך מהגרסה שהגיעה אלינו נעדרו כתוביות באנגלית .לכל אורכה של
הקלטת מופיעה תמונת סטילס של בן לאדן והפעם גם תמונה של מסגד אלאקצא ,קרוב לודאי
כדי להמחיש את המסר של שחרור פלסטין בו היא עוסקת .כמו כן מופיעה על המסך שנת 1429
)להג'רה ,המקבילה לשנת  2008לספה"נ ,ככלל( .יצוין ,כי גרסה קצרה יותר )בת חמש דקות ו-
 27שניות( שודרה בערוץ הטלוויזיה אלג'זירה.
.44

")]להלן[ עבור עמי המערב' (,שלום לכל ההולך בדרך הישר'"]חלק מפסוק  47שבסורה ט.ה.

) .[(20המדובר בברכה מוסלמית הנאמרת לאדם שאיננו מוסלמי ,ולכן אינו נחשב כמי שמשתווה
ברמת אמונתו למוסלמי .יצוין ,כי קיימות ברכות נוספות הנאמרות באופן מסוים למוסלמים
ובאופן שונה לאלה שאינם מוסלמים ,ובתור שכאלה )עד אשר יתאסלמו( אינם זכאים לאותן
ברכות.
.45

ראה" :הבניינים רבי-הקומות של לבנון" .מסרים לעולם ,עמודים  .244-237במסגרת דבריו

טען בן לאדן )עמודים  ,(240-239כי הפצצת הבניינים הללו בעיר בירות שבלבנון ע"י ישראל
במהלך מבצע שלום הגליל ביוני  1982השפיעה עליו עמוקות .לפיכך ,הוא החליט "להעניש את
המדכאים" ע"י הרס מגדלי התאומים בארה"ב ,הואיל והאמריקאים אפשרו לישראל לבצע את
התקיפה ההרסנית העצומה )בראייתו( בבירות.
.46

הקשר זה ,בן לאדן נוזף במדינאי המערב וטוען ,כי אין הבדל בין ערכיהם ב"ג'אהליה"

המודרנית לבין ערכי המן  -שעפ"י הקוראן )סורה " ,38הסיפור"( היה סגנו ויועצו של פרעה
והסיתו להפגין עוינות כלפי משה ואהרון ולהרוג את ילדי בני ישראל  -בג'אהליה הראשונה .זוהי
נזיפה תמוהה למדי ,משום שכאן מתגלה בן לאדן ,בעקיפין ,כמי שנוטה לטובת עם ישראל.
יוזכר ,כי הג'אהליה הוא התיאור המוסלמי המסורתי של התקופה הקדם אסלאמית ,בה הייתה
נהוגה עבודת אלילים .אולם ,בתפיסתו של סיד קטב המצרי ,מאבות האידיאולוגיה של האסלאם
הרדיקלי ,שהוצא להורג בשנת  - 1966אותה בן לאדן מאמץ ,מן הסתם  -מתוארת התקופה
המודרנית של התפשטות "עבודת האלילים" המערבית ,קרי" :כפירת" המערב ועושי-דברו
המוסלמים ,כג'אהליה המודרנית.

74
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גם קלטת זו הופקה ע"י מוסד אלסחאב ,הופצה באתרי אינטרנט ג'האדיים המזוהים עם

אלקאעדה ,וכותרתה "הודעה אל האומה האסלאמית מאת אריה האסלאם ,השיח' אסאמה בן
לאדן" .לאורך הקלטת מוצגת תמונה קפואה )סטילס( על רקע מסגד אלאקצא והיא מלווה
כתוביות באנגלית.
.48

בן לאדן משתמש כאן במסורת מוסלמית ידועה ומקובלת ,לפיה יש להרוג את היהודים ביום

הדין כחלק מההכנות לקראת הגעתו .בכך הוא מבטא גישה אסלאמית אנטישמית ,בדומה
למטיפים ופעילים אסלאמיים רדיקלים אחרים בני-זמננו ,סונים ושיעים כאחד.
.49

כאמור ,זהו אחד הפסוקים הפופולאריים ביותר המצויים בפוסטרים רבים המנציחים

מחבלים/ות מתאבדים/ות פלסטיניים/ות רבים/ות והמצדיקים את מעשה הטרור )בראייתם:
ההקרבה העצמית( שביצעו נגד יעדים ישראליים .פוסטרים כאלה מוצגים במסגרת תצוגת
הטרור הפלסטיני שב"מרכז המידע למודיעין ולטרור" שבאתר למורשת מודיעין בגלילות
וכן בפרסומים הרבים ש"מרכז המידע" פרסם בנדון בשנים האחרונות ,הנמצאים באתר
האינטרנט שלו בשפות שונות ).(www.terrorism-info.org.il
.50

תפיסה זו באה לידי ביטוי ברבות מהודעותיו וקלטותיו הקודמות ,אך לא נתפסה ככזו ע"י

חוקרים שונים ,הואיל וטרם בוצע "פיגוע איכות" בישראל והואיל ועמדתו התפרשה כ"מס
שפתיים" או יצירת המכנה המשותף הנמוך ביותר המאחד את כלל המוסלמים )ראה התייחסות
מפורטת יותר לסוגיה זו להלן( .התייחסות לכך ש"סוגית פלסטין" עמדה במרכז תפיסתו של בן
לאדן כבר מראשית דרכו בג'האד העולמי )שלהי שנת  ,(1994ראה :מסרים לעולם ,עמודים
 .10-9בספר יש אזכורים רבים לסוגיה זו בחלק ניכר מנאומיו המצויים בו )ביחס לאפשרות
שסוגית פלסטין נחרתה בתודעת בן לאדן בהיותו נער ,ראה להלן(.
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התייחסות

ראשונית

לכך

שלוחמי

ג'האד

הנמנים

עם

אנשיו

ביצעו

את הפיגועים ניתנה כשלושה חודשים לאחר מכן ,בקלטת וידאו ששודרה בערוץ אלג'זירה ב26-
בדצמבר  .2001בקלטת זו ,בן לאדן מדגיש את הצורך )עליו חזר שוב ושוב לאחר מכן( ,שבני
הדור הצעיר המוסלמים ימשיכו את הג'האד שלו נגד ארה"ב ,הנלחמת באפגניסטאן והמסתייעת
במוסלמים "משומדים" )"מרתדין" ,דרגת הכפירה החמורה ביותר באסלאם( .כמו כן ,הוא מזכיר
המשפחות

את

בערב

הסעודית

מהן

באו

המבצעים

של

פיגועי

ה) 9/11-לרבות אלשהרי ,שהוזכר לעיל( ואף מדקלם שיר מחורז לכבודם בקול נרגש עד כדי
דמעות )תופעה שאינה שכיחה כלל בקלטות שלו( .ראה:
א.

http://video.aol.com/video-detail/december-26-2001-osama-bin-laden-part-4-of-

4/1133113628
.52

לתרגום מלא באנגלית של הקלטת הנ"ל ראה :מסרים לעולם ,עמודים .157-145
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את התגובה הדרמטית והמתריסה )אך השקולה ,בהתחשב בנסיבות( של בן לאדן נגד

ארה"ב ביום המתקפה האמריקנית על בסיסיו באפגניסטאן ) 7באוקטובר  ,(2001ראה:
אhttp://www.youtube.com/watch?v=-APmbKpnaQQ&mode=related&search.
ב.וכן מסרים לעולם ,עמודים .106-103
.54

ראה :אביתר בן צדף" ,איזה אויב חמודי") .מאמר שפורסם באתר האינטרנט של אנוכי

)תלמידי הפילוסופיה של איין ראנד בישראל ,ובמקור פורסם באתר האישי של המחבר,
 ,GLOBAL-REPORTב 28-בינואר  .(2008ראה:
אhttp://www.anochi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=414&Itemid=3.
2
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על אופן השימוש הנרחב שעושים ארגוני האסלאם הקיצוני השונים ,בדגש על אלקאעדה,

באינטרנט בעשור האחרון ,ראה :טרור ואינטרנט :דוח של הסנאט האמריקני מנתח את
השימוש הנרחב שעושה ארגון אלקאעדה באינטרנט במסגרת המלחמה על התודעה
שהוא מנהל .הדוח מזהיר מפני הסכנות הטמונות בהיחשפות אזרחים אמריקנים לאתרי
האינטרנט של אלקאעדה ושל ארגונים אסלאמיים רדיקליים .מרכז המידע למודיעין
ולטרור ,המרכז למורשת מודיעין 8 ,ביולי ) .2008יצוין ,כי בפרסום הנ"ל התייחסות גם לשימוש
שעושים חמאס וחזבאללה באינטרנט במסגרת "המאבק על התודעה" שהם מנהלים .כמו כן,
כלולה בו רשימת לקטי המידע שפרסם "מרכז המידע" בשנים האחרונות בנושא "טרור
ואינטרנט"(.
אhttp://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/html/internet_01070.
8.htm
ב.כמו כן ראה בנדון:
גJIHAD ONLINE: ISLAMIC TERROTISTS AND THE INTERNET. ANTI-DEFAMATION.
LEAGUE, 2002.
ד;http://www.adl.org/internet/jihad_online.pdf.
הBRUCE HOFFMAN, THE USE OF THE INTERNET BY ISLAMIC EXTREMISTS:.
TESTIMONY PRESENTED TO THE HOUSE PERMANENT SELECT COMMITTEE
ON INTELLIGENCE ON 4, MAY 2006. RAND CORPORATION, MAY 2006.
ו;http://www.rand.org/pubs/testimonies/2006/RAND_CT262-1.pdf.
זGABRIEL WEIMANN (FOREWORD BY BRUCE HOFFMAN), TEROR ON THE INTERNET:.
THE NEW ARENA, THE NEW CHALLENGES. WASHINGTON, D.C.: UNITED STATE
INSTITUTE OF PEACE PRESS, 2006.
ח.על ההשפעה הרבה שיש לתעמולה האסלאמית באינטרנט על גיוס פעילים לארגוני טרור
אסלאמיים ,במבט מבפנים )בהתייחס לחזב אלתחריר ]מפלגת השחרור האסלאמית[
בבריטניה( ,ראהED HUSAIN, THE ISLAMIST, WHY I JOINED RADICAL ISLAM IN :
BRITAIN, WHAT I SAW INSIDE AND WHY I LEFT. LONDON: PENGUIN BOOKS,
 .2007 PP.74-75יצוין ,בהקשר זה ,כי בשנים האחרונות שודרו כמה תוכניות טלוויזיה )בארץ
ובחו"ל( ,שהציגו את האופן בו נעשה שימוש רב באינטרנט ע"י ארגוני הטרור האסלאמיים,
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בדגש על אלקאעדה ,להפצת תעמולתם לשם גיוס תומכים פוטנציאליים .כמו כן ,ראה
מאמריו של )ד"ר( רונן ברגמן בנדון ,בהם התייחסויות גם להיבט המבצעי ,להלן.
.56

רשימה מפורטת )באנגלית( של מגוון הקלטות הללו ,מהעשור האחרון ,פורסמה לאחרונה

ע"י אתר האינטרנט  .IntelCenterראה:
אhttp://www.intelcenter.com/qaeda-timeline-v6-4.pdf .
ב .כמו כן ,רשימה מפורטת יותר )בערבית( של נאומי בן לאדן )וכן אל-ט'ואהרי ואבו מצעב
אלזרקאוי( נמצאת באתר האינטרנט של ראובן פז .ראה:
גhttp://www.e-prism.org/images/Osama_speeches_-_Ver2_-_3-7-06.pdf.
ד.כאמור ,תרגום מלא ומוער באנגלית של נאומי בן לאדן בשנים  2004-1994נמצא בספר
מסרים לעולם.
.57

ראה סיכום קצר ,אך חשוב ,בנדון ,המדגיש קביעה זו )תוך ציטוט ממכתב ששלח בן לאדן

בנדון למנהיג הטאליבאן עוד לפני פיגועי ה 11-בספטמבר  :(2001רפי בוכניק" ,המערכת
התקשורתית המשומנת של אל-קאעידה") .כותרת המשנה של מאמר זה מתחילה במשפט" :לבן
לאדן מודעות רבה לזירה התקשורת ושימוש מתקדם בה"( 24 .בספטמבר 2007
אhttp://www.omedia.co.il/Show_Article.asp?DynamicContentID=9160&MenuID=681&T.
hreadID=1014003
ב.ביטוי ברור למודעותו הרבה של בן לאדן לשימוש בתקשורת הבינ"ל להפצת מסריו
לקהלי יעד שונים באמצעות ראיונות שנתן לכלי תקשורת זרים )בעיקר אמריקניים(
וערביים כבר במהלך שנות ה 90-של המאה ה ,20-כפי שהוא עצמו מודה בכך ,ראה:
מסרים לעולם ,עמודים  .241-240ראה גם ציטטות מדבריו ומדברי אימן אלט'ואהרי
המופיעות כמוטו בתחילת העבודה.
.58

פסקה

זו

מבוססת

על

התובנה

בהקשר

זה,

שנכללה

בהרצאתו

של

פרופסור יוסף קוסטינר מן החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה ,בנושא" :אלקאעדה :פלגיו
ומתחריו" ,שנישאה ב 13-בנובמבר  2007בסניף תל-אביב של "המדרשה הליברלית בישראל"
ע"ש פרץ ברנשטיין  -המרכז האזרחי לתרבות ,חברה וכלכלה )ובה נכח ד"ר יורם קהתי,
ראה להלן( .בהרצאה הנ"ל ציין פרופסור קוסטינר ,בהקשר זה ,כי בן לאדן חונך וגדל עפ"י
האסכולה השאפעית ,אחת מארבע האסכולות המוכרות באסלאם הסוני .עם זאת ,יצוין כי
בקלטות הנ"ל בן לאדן עושה שימוש בחלק משישה קובצי החדית' המהימנים )מסלם ,אל-
תרמד'י(,

ובקבצים

המהימנים

של

אלביהקי

ואבן

כת'יר

)המתוספים

להם(,

בהזכירו

מארבע האסכולות דווקא את אלה של אחמד )בן חנבל( ומאלכ )בן אנס( .בהקשר זה מציין
ראובן פז )ראה עמוד  5במקור המוזכר בהערת שוליים מספר  74להלן( ,כי "האינטרנט הפך,
למעשה ,למדרסה )מוסד חינוכי מוסלמי ,שכיום מהווה חלק מתשתית האסלאם הרדיקלי
העולמי( אחת גלובלית".
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יוזכר ,כי שם הזרוע הצבאית של אלקאעדה ,שהוקמה ע"י בן לאדן בפברואר  ,1998הוא

"החזית האסלאמית העולמית לג'האד ביהודים ובצלבנים" )עפ"י גרסה אחרת" ,ביהודים ובבני-
בריתם"( .כמו כן ,בחלק  6של הראיון שקיים בן לאדן עם תיסיר עלוני )שצוין לעיל( ,הוא מצטט
פסוק ידוע מהקוראן )סורה ] 5אלמאא'דה[ ,פסוק  ,(51האוסר על המוסלמים לחסות בקרב
היהודים והנוצרים ,הואיל והם נותנים חסות זה לזה ,ומי שיעשו זאת )מקרב המוסלמים( ייחשבו
למעשה לכופרים .בנוסף ,בסוף אחד מנאומיו )משלהי שנת  (2004בן לאדן מבקש מאללה ,בין
היתר..." :נטוש את הברית הציונית-אמריקנית ואת תומכיה...הרוס אותם ושבור את גבם...הפוך
את נשותיהם לאלמנות...גרום לכך שניפטר מהם בכל דרך שתחפוץ" .ראה :מסרים לעולם,
עמוד ) 269וכן עמודים  .(172-160יצוין ,בהקשר זה ,כי בחלק מהקלטות ,בן לאדן מזכיר מסורת
מוסלמית ידועה ,לפיה יש להרוג את היהודים כחלק מההכנות לקראת בוא יום הדין .ראה :שם,
עמודים  191-190וכן בקלטת העשירית )"הודעה אל האומה האסלאמית" ,שתנותח להלן( .עוד
יצוין ,כי גם אבו מצעב אלזרקאוי הביע יחס אמביוולנטי ליהודים ,חרף שנאתו כלפיהם .בעניין זה
ראה המאמר עליו ,שנכתב ע"י ד"ר יורם קהתי )והמוזכר בהערת שוליים מספר  ,18לעיל( .מנגד,
בקלטת שמע שהופצה באתרים אסלאמיים קרא אימן אלט'ואהרי ,סגנו של בן לאדן ,למוסלמים
לפגוע ביהודים בכל העולם .ראה :אימן אלט'ואהרי...שב וקורא למוסלמים להכות ביהודים
בישראל ובכל העולם .מרכז המידע למודיעין ולטרור ,המרכז למורשת מודיעין 2 ,באפריל
) .2008דיווחים נוספים בנדון הופצו בתקשורת הישראלית והזרה(.
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אדם יחיא גדאהן ) ,(ADAM YAHIYE GADAHNיהודי-אמריקני )שמו המקורי :אדם פרלמן(

שהתאסלם והפך לחבר ולדובר הראשי של ארגון אלקאעדה לקהל היעד האמריקני .כינויו הוא
"עזאם האמריקני" והוא מבוקש ע"י ה FBI-בגין בגידה בארה"ב בהיותו סייען של הארגון .ראה:
א.

http://www.fbi.gov/wanted/terrorists/gadahn_a.htm

ב.

פרטים נוספים עליו ניתן למצוא באתר וויקיפדיה באנגלית )נכון ל 19-נובמבר  (2007וכן
הופעות בתקשורת באתר  .YOUTUBEראה ,למשל:

ג.
.61

http://www.youtube.com/watch?v=X-Etfu0KcJ0&NR=1

קלטת הווידיאו של גדאהן ,בת  50דקות ,הופקה אף היא ע"י מוסד אלסחאב ושודרה באתרי

אינטרנט ג'האדיים ב 6-בינואר  2008,תחת הכותרתAN INVITATION TO REFLECTION AND :
) REPENTENCEהזמנה למחשבה ולחרטה( .סיכום קצר של דבריו המפורטים בסוגיות שונות,
לרבות הלינק בו ניתן לצפות בקטעים מקלטת זו ,פורסם ע"י ממר"י .ראה:
א.

"In spite of the Trials and Tribulations…". MEMRI, INQUIRY AND ANALYSIS

NO.415, 7 JANUARY 2008.
ב.

http://memri.org/bin/articles.cgi?Page=archives&Area=sd&ID=SP180208

ג.

יצוין ,כי כינויו הנ"ל של גדאהן נובע מכך שהוא נותן ביטוי לתפיסת עבדאללה עזאם,
לפיה הג'האד הוא "חובה אישית" )"פרצ' עין"( על כל מוסלמי .ביטוי לתפיסה זו ניתן גם

ע"י בן לאדן בחלק  4של הראיון שערך עמו תיסיר עלוני ,שצוין לעיל ,בו אמר כי "הג'האד
הוא חובה אישית להצלת המדוכאים"  -בהקשר זה ,גם בירושלים)!( וגם בערב הסעודית.
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בעניין זה ראה גם:

YORAM SHWEITZER, "BIN LADEN TALKING AGAIN: AL-QAEDA

LEADER'S PROPAGANDA EFFORT CAN'T MASK GROPU'S RADICAL MUDEROUS NATURE".
YNET NEWS.COM OPINION, 23.12.2007.
אhttp://www.ynetnews.com/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-.
 .3485562,00.htmlיצוין ,כי בקלטת שמע שפרסם באפריל  ,2004הציע בן לאדן לאירופים
הפסקת אש בתמורה להפסקת תקיפתם על יעדים מוסלמיים ,אך זו לא נענתה .הצעה
דומה הוא הפנה בינואר  2006לאמריקנים ,בתמורה להפסקת לחימתם בעיראק ,אולם גם
הצעה זו נדחתה .לבסוף ,יתכן שמעורבות אלקאעדה בזירה הפקיסטאנית )ההתנקשות
בחיי בנאזיר בוטו בשלהי  ,2007ראה להלן( ,בעקבות שידור הקלטת של בן לאדן בנדון,
תרמה למשבר הפוליטי שהתהווה במדינה ,שבעקבותיו הודיע מושארף על התפטרותו )ב-
 18באוגוסט .(2008
.63

ראה :מיקי סגל" ,בן לאדן משדר מצוקה :קריאתו הנואשת של מנהיג אלקאעדה לאחדות

מוסלמים ומס השפתיים ל'פלסטין' מדגישה את קשיי ארגונו בעיראק ומחוצה לה"4.1.2008 .
א.

http://www.omedia.co.il/Show_Article.asp?DynamicContentID=14774&MenuID=821

; &ThreadID=1014010
"AL-QAIDA INVITES PRESS TO QUESTION NO.2". THE JERUSALEM POST,

ב.

20.11.2007
יצוין ,כי בכתבה קצרה זו נכתב ,בין היתר ,כי ")מוסד( 'אלסחאב' הגדיל באופן

ג.

משמעותי את כמות המסרים שהוא פרסם השנה" .עוד יצוין ,כי כבר בחודשים האחרונים
של שנת  2007נפוצו ידיעות ודיווחים בתקשורת ,המתבססים על מקורות אמריקנים,
לפיהם הצבא האמריקני ,בסיוע כוחות ביטחון עיראקיים ,מצליח לפגוע בפעילי אלקאעדה
)תוך כדי פגיעה באזרחים תמימים( בעיראק באופן משמעותי .ראה ,למשל :אורלי אזולאי
וסמדר פרי" ,עיראק :ירידה במספר ההרוגים ]האמריקניים[" .ידיעות אחרונות,
 25באוקטובר SINAN SALAHEDDIN, "11 IRAQIES DIED IN AIRSTRIKES…". THE ;2007
 .JERUSALEM POST, 24 OCTOBER, 2007אמנם ,הסטטיסטיקה הרשמית של צבא
ארה"ב בעיראק מצביעה על ירידה בכמות הנפגעים בעיראק מאז אוגוסט  .2007אולם,
היא
אינה מלמדת על מגמה ברורה וחד משמעית של ירידה בכמות הנפגעים מקרב חיילי
ארה"ב ,הן בעיראק  -בה מספר ההרוגים בכל שנת  (901) 2007היה הגבוה ביותר מאז
תחילת המלחמה באביב  - 2003והן באפגניסטאן )בה נפגעים גם כוחות נאט"ו( ,מאז
שנת  .2001ראה:
ד.

http://icasualties.org/oif/ByYearGraph.aspx

ה.

http://icasualties.org/oif/default.aspx

ו.

http://www.icasualties.org/oef

ז.

נראה ,כי מעודדים מהצלחתם לגייס ראשי שבטים בעיראק נגד אלקאעדה ,מתכוונים
האמריקנים לנקוט אותה טקטיקה גם באפגניסטאן .ראה" :ארה"ב תגייס את השבטים
הפקיסטאנים נגד אלקאעדה" )חדשות אומדיה.(10:15 ,19.11.2007 ,

ח.

http://www.omedia.co.il/Show_News.asp?MenuID=819&DynamicContentID=12496
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ט.

יצוין ,כי החל במחצית הראשונה של  ,2008נציגים בכירים של הממשל וכוחות הביטחון
והמודיעין האמריקאים הביעו בפומבי את ההערכה ,לעיתים הנחרצת ,שידה של ארה"ב
נמצאת בבירור על העליונה במאבקה בפעילי אלקאעדה בעיראק ,כפי שדווח בהרחבה
בתקשורת האמריקנית .מנגד ,דווח על שיקום כוח הטאליבאן באפגניסטן והצלחות
מבצעיות שלהם ,חרף נוכחות כוחות ארה"ב ונאט"ו במקום ולפיכך נטען ,כי אלקאעדה

מוסיף להוות איום משמעותי ביותר על ארה"ב .סיכום חשוב וממצה של תמונת מצב זו
פורסם באפריל  2008בדו"ח הטרור השנתי לשנת  2007של מחלקת המדינה
)המצוי

האמריקאית

באתר

האינטרנט

שלה

ושסקירתו

בלקט

של

מידע

"מרכז המידע למודיעין ולטרור" צוינה לעיל(.
.64

פיגועי התאבדות הינם שיטת הפעולה המועדפת על אלקאעדה בזירה הבינ"ל .ראה :יורם

שוייצר ושרי גולדשטיין פרבר ,אל-קאעדה והגלובליזציה של טרור המתאבדים .אוניברסיטת
תל-אביב :מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים ,ביוני ) 2005מזכר  .(76יצוין ,כי זמן קצר לאחר
פרסום הקלטת לגבי פקיסטאן ,אירעו בה כמה פיגועי התאבדות ,שהחמור בהם היה ההתנקשות
)השנייה ,ב 27-בדצמבר  ,2007לאחר הראשונה שקדמה לה בכחודשיים ,נכשלה( בחייה של
ראש האופוזיציה למושארף וראש הממשלה לשעבר בנאזיר בוטו ,שחזרה באותה עת מגלות
ממושכת ,וכן נגד יעדים צבאיים חשובים.
.65
.66

ראה :צבי בראל" ,טרוריסטים דור שלישי" .הארץ 20 ,באפריל .2007
לגבי מרוקו ,ראה'" :קליק ,קליק ,בום'" :שני מחבלים רצו לגלוש באינטרנט-קפה במרוקו

לפורטל אל-קאעידה .הבעלים סרב אז הם התפוצצו" .חדשות NRG ,מעריב 13 .במרס 2007
.67

http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/555/614.html

;

"מרוקו:

נלכדה

חוליית

אל-קאעידה" 20 .דצמבר http://www.nfc.co.il/Archive/001-D-130269-00.html?tag=13- .2007
 . 59-47לגבי אלג'יריה ,ראה" :אלג'יריה :מתקפת טרור בבירה" .חדשות NRG ,מעריב11 .
באפריל " ;http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/567/550.html .2007אלג'יריה :לפחות  33נהרגו
בשני פיגועים בבירה" YNET .ידיעות אחרונות NEWS ,חדשות 11 .באפריל .2007
AL-QAEDA

א;http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-3386728,00.html.

"THE

ORGANIZATION IN THE ISLAMIC MAGHREB CLAIMS RESPONSIBILITY FOR THE
ATTEMPTED ASSASSINATION OF PRESIDENT BOUTEFLIKA AND THE ATTACK ON THE
DALLYS BARRACKS". MEMRI, SPECIAL DISPATCH SERIES – NO.1711: ISLAMIC
WEBSITES MONITOR PROJECT NO.135, 11 SEPTEMBER 2007.
ב;http://memri.org/bin/articles.cgi?Page=subjects&Area=iwmp&ID=SP171107.

HASSAN

MEFTAHI, "CAR BOMB AT BARRACKS IN ALGERIA KILLS AT LEAST 28". THE
" ;JERUSALEM POST, 9 SEPTEMBER 2007.אלג'יר :אל קאעדה ביצע את הפיגוע".
וואלא!

חדשות

)מאת

רויטרס(.

12

בדצמבר

.2007

" ;http://news.walla.co.il/?w=/17/1208051הטרור חזר לאלג'יריה" .העולם היום12 .
בדצמבר 2007
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ביצע

במגרב

אלקאעדה

ארגון

כי

,יצוין

,למאוריטניה

בנוגע.ג

 גרם לביטול2008  ובראשית ינואר, פיגוע נגד שגרירות ישראל במדינה2008  בפברואר1-ב
http://www.debka.co.il/headline.php?hid=2888 : ראה.מרוץ הראלי דרך המדינה
 שצוין לעיל )הערת שולייםLEE KEATH ראה אזכור התבטאותה של טאונסנד במאמרו של
"BUSH ADVISER: VIDEO IS BEST THAT BIN LADEN CAN DO". THE

.68

( וכן12 מספר

 כי כחודשיים לאחר התבטאות זו )אך לא ברור אם בקשר, יצויןJERUSALEM POST, 10.9.2007.
: ראה. אותו מילאה במשך אראבע וחצי שנים,אליה( הודיעה טאונסנד על התפטרותה מתפקידה
"BUSH HOMELAND SECURITY ADVISER QUITS". THE JERUSAEM POST, 20.11.2007
.(2007  בנובמבר29 ,THE MARKER ")וכן "הארץ

.א

BRUCE HOFFMAN, "THE MAN TO WATCH IS NOT OSAMA BIN LADEN". THE :ראה
JERUSALEM

POST

(THE

WASHINGTON

.69

POST)
11 SEPTEMBER 2007.

LT.COL. (RES.), JONATHAN DAHOAH-HALEVI, "AL-QAEDA: THE NEXT GOAL IS TO :ראה

.70

INSTITUTE FOR -LIBERATE SPAIN FROM THE INFIDELS". JERUSALEM ISSUE BRIEF
CONTEMPORARY AFFAIRS, VOL.7, NO.16 (11 0CTOBER 2007).
http://www.jcpa.org/JCPA/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=111

.א

&FID=379&PID=0&IID=1885
,( דעותOPINIONS)  ידיעות אחרונות- YNET." "הג'יהאד העולמי חי ובועט,יורם שוויצר

.71

 "איתותי,; הנ"לhttp://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3448540,00.html.2007  בספטמבר11
 מציבה, הסכנה של יצוא בוגרי עיראק לבצע פיגועי ראווה ברחבי העולם- (אזהרה מבגדד )כך
28 ,( בן דרור ימיני: עורך, מעריב )דעות."קעידה בעיראק נוצח-סימן שאלה על הקביעה כי אל
YORAM SCHWEITZER, "AN OMINOUS VICTORY: PROSPECT OF 'IRAQ ; וכן2007 באוקטובר
ALUMNI' TERROR ATTACKS WORLDWIDE COULD UNDERMINE US VICTORY IN IRAQ". YNET
NEWS.COM OPINION, 25.10.07.
http://www.ynetnews.com/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-

.א

3463901,00.html
גנרל- השמיע באותה עת לוטננט,ראייה אחרת- אך מזווית,דעה ביקורתית דומה בנדון

.ב

 שהיה מפקד הכוחות האמריקנים בעיראק )ואולץ לפרוש מהצבא בעקבות,ריקרדו סאנצ'ז
 ודבריו זכו להבלטה תקשורתית,(חשיפת שערוריית ההתעללות באסירים בכלא אבו גרייב
13.10.2007

(AP)

"'סוף

ללא

סיוט

היא

'עיראק

:אמריקני

"גנרל

:ראה

.רבה

- ; "ממשל בוש במלחמה בעיראקhttp://ynet.co.il/articles/0,7340,L-3459325,00.html
;http://www.global-report.co.il/yahav/?=he&a=30161 .2007  באוקטובר13 "סיוט
"LT.GEN.

SANCHEZ

INTERNATIONAL

CRITICIZES

BUSH

REPORTER,

ADMINISTRATION
VOL.

XXXII

ON
(NO

IRAQ
10),

WAR".

.ג

OCT

http://internationalreporter.com/News-2717/Lt.-Gen.-Sanchez-criticizes-Bush-2007.
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SIG CHRISTENSON (AGENCE FRANCE PRESSE). "US ;Administration-on-Iraq-War.html
CAN FORGET ABOUT WINNING THE WAR: TOP RETIRED GENERAL". 3 June 2007
http://www.truthout.org/docs_2006/printer_060407L.shtml

ד.

מאמר

ה.

בנדון

נוסף

התפרסם

בניו

יורק

טיימס

)ומופיע

באתר

הנ"ל

גם כן( כמה חודשים קודם לכן ,ובאותה נימה ,ראהDAVIS S. CLOUD AND DAMIEN :
CAVE, "COMMANDERS SAY PUSH IN BAGHDAD IS SHORT OF GOAL". THE NEW YORK
TIMES, 4.6.2007.
לביקורת בריטית דומה בנדון ,ראה"EX-BRITISH GENERAL SAYS US IRAQ POLICY :

ו.

POST,

JERUSALEM

THE

FLAWED'".

'FATALLY

3 SEPTEMBER, 2007.
יצוין ,בהקשר זה ,כי חברת בת שבבעלות החברה הישראלית אלביט קיבלה ביוני 2008

ז.

"הזמנה להספקה מיידית" של מטוסים ללא טייס )מל"טים( ומתן שירותים בהכשרתם
ותפעולם ,עבור הצבא הבריטי בדרום עיראק .ראה :יורם גביזון" ,אלביט מערכות -
אספקת מל"טים לצבא הבריטי בעיראק סידרה את הרבעון" .הארץ ,TheMarker
 13באוגוסט .2008
.72

ראה:
א.

SPECIAL REPORT: "The Bin Laden Video: A Warning or a Place Holder?" by Ilana
Freedman, Editor and CEO, Gerard Group International. Issue: # IA-11 September 11,

2007
ב.

http://groups.yahoo.com/group/osint/message/96960

ג.

בהקשר זה ,יש לקחת בחשבון את האפשרות ,כי הדיווחים הרבים בתקשורת
האמריקנית והבינ"ל בדבר הידרדרות המצב הכלכלי בארה"ב )כפי שצוין לעיל(
והשלכותיה בזירה הבינ"ל ,עלולים ליצור את הרושם בקרב הנהגת אלקאעדה ,בדגש על
בן לאדן ,כי בעקבות הטפותיו בנדון )כפי שבא לידי ביטוי בקלטותיו( ,בסופו של דבר ידם

של תומכיו תהיה על העליונה במאבקם עם ארה"ב .הדבר עלול להגביר את המוטיבציה
בקרבם להמשיך בג'האד הגלובלי ,הן הווירטואלי והן המבצעי ,ויתכן שאף להגדיל את
היקפו ,מתוך הנחה שבסופו של דבר יקרה לארה"ב מה שקרה לברה"מ בתום המלחמה
באפגניסטאן.
.73

ראה :זאב שיף" ,בן לאדן ב'מכתב לאמריקה' :לנקום דמם של הפלשתינאים" .הארץ1 ,

בפברואר ) .2002כתבה זו פורסמה בעמוד השער של העיתון ובמקביל גם בנוסח האנגלי שלו(.
יצוין ,כי המכתב פורסם בתרגום מלא לאנגלית בשבועון הבריטי אובזרבר ב 24-בנובמבר .2002
אולם ,פרסומו בישראל ,לראשונה ,נעשה רק כשבוע אח"כ ע"י זאב שיף )ז"ל( ,לאחר שד"ר יורם
קהתי ,סגן מנהל וחוקר בכיר ב"מרכז המידע למודיעין ולטרור" ,הסב את תשומת לבו אליו; ד''ר
קהתי תואר בכתבה זו כ"מומחה לתנועות איסלאמיות במכון למדיניות נגד טרור במרכז הבין
תחומי בהרצליה ,בו הוא משמש עמית מחקר" .יצוין ,כי בספר ארוך שפורסם באפריל 2008
בארה"ב )סטיב קול" ,הבין-לאדנים :משפחה מערב-הסעודית במאת-שנה אמריקאית"; STEVE
 ,(COLL, THE BIN LADENS: AN ARABIAN FAMILY IN THE AMERICAN CENTURY.טוען

82
המחבר כי במהלך מלחמת ששת הימים ,נאלצה משפחת בן לאדן להימלט כפליטים מירושלים
המזרחית ,שם שהה אבי המשפחה )מחמד ,הקבלן הבולט ביותר בסעודיה( לרגל שיפוץ מסגד
אלאקצא עליו היה ממונה .לדברי מחבר הספר ,אירוע טראומטי זה )אף שאינו מוזכר ע"י בן
לאדן( יצר הזדהות מוקדמת של אסאמה בן לאדן )שהיה באותה עת בן  10שנים( עם סבל
הפלסטינים )וקרוב לודאי ,את השאיפה לפגוע בישראל( .ראה :צח יוקד ,ניו יורק" ,ארה"ב
הסעודית" )בלעדי( .מעריב/המגזין 30 ,ביולי  ,2008עמודים ) .5-4ראיון עם המחבר(.
.74

ראה :פואד חסין ,אלזרקאוי  -אלג'יל אלת'אני ללקאעדה )אלזרקאוי  -הדור השני של

אלקאעדה( .בירות :דאר אלח'יאל ללטבאעה ואלנשר ואלתוזיע ,קיץ  ,2005פרק שישי )עמודים
 .213-200האזכור לגבי ישראל מופיע בעמודים  .(207-205בעניין זה פורסמו כמה כתבות .ראה:
"כך ישתלט אל-קאעדה על העולם" .וואלה! חדשות 24,באוגוסט .2005
אhttp://news.walla.co.il/?w=//768199@@/item/printer .
בALLAN HALL, "AL-QAEDA CHIEFS REVEAL WORLD DOMONATION DESIGN". AGE.
CORRESPNDENT, BERLIN, 24 AUGUST 2005.
ג.ביטוי לסוגיה זו ניתן ע"י ד"ר יורם קהתי בראיון לאתר האינטרנט אומדיה .ראה :זיו מאור,
"סדר היום הביטחוני :טרור חובק עולם  -ישראל היא הפיתרון" 7 .בדצמבר 2006
דhttp://www.omedia.co.il/Show_Article.asp?DynamicContentID=2341&MenuID=603&Thr.
eadID=1014010
.75

לפעילות

בנוגע

צבא

האסלאם

)ודומיו,

המזוהים

תפיסת

עם

העולם

של ארגון אלקאעדה( ברצועת עזה ,ראה לקטי המידע של "מרכז המידע למודיעין ולטרור"
בנושא,

במהלך

שהתפרסמו

2007

שנת

ובתחילת

שנת  2008באתר האינטרנט של ה"מרכז" )KHALED ABU TOAMEH, ;(www.terrorism-info.org.il
 ;"FATAH COPS IN GAZA 'DEFECT TO AL-QAIDA'". THE JERUSALEM POST, 2.11.2007וכן:
IDEM, "PA claims Fatah al-Islam militants at work in Gaza, blames Hamas".THE JERUSALEM
 . POST, 26 DECEMBER 2007.כמו כן ראה כתבתו )באנגלית( של יניב ברמן )עם צוות אתר
האינטרנט דלהלן ,שהתפרסמה לראשונה באתר האינטרנט "מדיה און ליין" ב 17-בדצמבר 2007
ובשנית ב 27-בפברואר ,(2008
א.

http://themedialine.org/news/news_brief.asp?NewsID=20601

ב.

וכן ראה את הווידיאו קליפ ,שהופץ באותה עת ע"י חברת "מדיה ליין" ,ובו ריאיון בלעדי

עם מפקד "גדודי המג'אהדין" )קבוצה אסלאמית קיצונית המזוהה עם ה"פתח"( ברצועת
עזה .השימוש בכתבה ובוידיאו קליפ הנ"ל )המצוי ברשותנו( לפרסום זה הנו באדיבות
מנהלי חברת "מדיה ליין"  Felice and Michael Friedson,ותודתנו נתונה להם על כך .סיכום
קצר בנדון קיים גם בדוח השנתי האחרון של השב"כ .ראה :סיכום שנת  - 2007נתונים
ומגמות

בטרור

הפלסטיני

)עמוד

:21

"ג'האד

עולמי

וצבא

האסלאם"(.

www.shabak.gov.il
ג.

בנוגע למעצר שני הערבים-הישראלים ,ראה" :הותר לפרסום :שני ערבים ישראלים
ניצרו

בחשד

לתכנון

פיגועים

בשרון".

הארץ,

 7בדצמבר  .2007בנוגע למעצר הבדוי תושב תל-שבע )ח'אלד אבו רקייק( ,ראה :מיכל
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גרינברג ויובל אזולאי" ,תושב תל שבע מואשם ביצירת קשר עם אל-קאעדה" .הארץ,
 24באוגוסט  .2008בנוגע למעצר שני הבדווים תושבי רהט ולמעצר הצעירים הערבים,
ראה להלן .בנוגע לפעילות פתח אלאסלאם בלבנון ,ראה לקטי המידע של "מרכז המידע
למודיעין ולטרור" בנושא ,שהתפרסמו במהלך  2007באתר האינטרנט של ה"מרכז" ,וכן:
SHAUL SHAY, "THE THREAT OF AL QAEDA AND ITS ALLIES IN LEBANON". BESA
PERSPECTIVES, PAPER NO.34 SEPTEMBER 19 2007.
ד.

http://www.biu.ac.il/SOC/besa/docs/perspectives34.pdf

ה.

על השימוש שעושה אלעבסי באינטרנט להפצת מסריו לאחר שהצליח להימלט

מלבנון ,ראה:

BASSEM MROUE, "FUGITIVE PALESTINIAN GROUP'S HEAD SLAMS

CHIEF". THE JERUSALEM POST,.11.6.2008.

 LEBANON'S HIZBULLAHיצוין ,כי כמה

ארגונים אסלאמיים קיצוניים ,הנלחמים באמריקנים בעיראק ,הביעו לאחרונה הזדהות עם
מאבק הפלסטינים ,ברוח הדברים של בן לאדן ,במסגרת "שבוע נקמה למען עזה" .ראה:
ו.

http://www.omedia.co.il/Show_Article.asp?DynamicContentID=15376&MenuID=821

&ThreadID=1014010
ז.

גם אבו מצעב עבד אלודוד ,מנהיג "ארגון אלקאעדה בצפון אפריקה המוסלמית" פרסם
)ב 2-בפברואר  (2008הודעה דומה ,בה קיבל אחריות על )ניסיון( הפיגוע נגד שגרירות
ישראל בנואקשוט ,בירת מאוריטניה )שארע ב 1-בפברואר  ,2008כפי שצוין לעיל( ,שבוצע
לאות הזדהות עם סבל הפלסטינים בעזה ע"י ישראל .נוסח ההודעה במקור הערבי
ותרגומה

לעברית

נמסר

לנו

באדיבות

חברת

) HTAכיום.(Terrogence :
.76

קיימת הערכה דומה )מיולי  (2007לפיה "...התנועה )קרי :אלקאעדה( משגשגת והולכת.

מצבה היום הרבה יותר טוב מאי פעם ,והיא נערכת לעידן הבא בתולדות המזרח התיכון :מעידן
המהפכות הצבאיות של שנות החמישים )של המאה ה (20-אל עידן המהפכות האסלאמיות של
המאה החדשה" .ראה ד"ר גיא בכור )ראש חטיבת לימודי המזרח התיכון במרכז הבין תחומי
בהרצליה(" ,טרור 19 ,ביולי ."2007
אhttp://www.gplanet.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=428.
.77

יצוין ,כי במהלך יולי  2008קיים הקבינט הביטחוני-מדיני ישיבה מיוחדת ,ראשונה מסוגה ,לדיון

באפשרות שגורמים אסלאמיים קיצוניים ,שהושפעו מהתעמולה הג'האדית של אלקאעדה ,ינסו
לחדור לישראל לביצוע פעולות טרור ראוותניות .ראה:

YAACOV KATZ and HERB KEINON,

"ISRAEL WARY OF AL-QAIDA WESTERNERS ENTERING TO STAGE ATTACKS". THE
 .JERUSALEM POST, 24.7.2007לעמדה ביקורתית )שאיננו שותפים לה( כלפי ה"בהילות"
שבכינוס ישיבה זו ,ראה :עמנואל סיון" ,גוזמאות לעת קיץ" .הארץ 29 ,ביולי  .2008לטענה דומה,
אך מהיבט אחר ,לפיה הטיית תשומת הלב לישראל ע"י בן לאדן נעשתה על רקע כישלונות
אלקאעדה בעיראק ,הביקורת המוטחת בארגון נוכח הריגת מוסלמים חפים מפשע ע"י פעיליו )או
פעילים לשעבר ,לרבות בכירים ,כגון סיד אמאם המצרי( ותחרות עם ארגונים דומים ,ולא מתוך
התמקדות אמיתית בג'האד ל"שחרור פלסטין" )ולכן ,במשתמע ,אין בה איום מיידי אמיתי
לישראל( ,ראה:

IAN BLACK (MIDDLE EAST EDITOR), "BIN LADEN TURNS HIS MIND TO
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ISRAEL: AL-QAIDA IS FOCUSING ITS RHETORIC ON FIGHTING ISRAEL AS IT COMPETES
WITH MORE SUCCESSFUL MILITANT GROUPS FOR LEGITIMACY AND POPULARITY". THE
GUARDIAN (UK), 30 MAY 2008.
.78

ראה :טרור ואינטרנט :לאחרונה הוגשו כתבי אישום נגד שני תושבי רהט ,חברי

התנועה האסלאמית ,בחשד כי פעלו מטעם גורמי ג'האד עולמי ואלקאעדה .הקשרים
בין השניים לבין גורמי הג'האד העולמי נוצרו והתנהלו באמצעות האינטרנט על בסיס
הזדהותם הרעיונית עם האסלאם הקיצוני .מרכז המידע למודיעין ולטרור ,האתר למורשת
מודיעין )מל"מ( 20 .ביולי http://www.terrorism- .2008
א.

;info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/html/ct_001.htm

ב.

כוחות הביטחון עצרו בחודש האחרון שישה צעירים ערבים אזרחי ישראל
ותושבי מזרח ירושלים ,חלקם סטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים.
העצורים תכננו להקים תשתית של ארגון אלקאעדה ולבצע פיגועים בישראל.
אחד העצורים בחן אפשרות להפיל מסוק של נשיא ארה"ב בעת ביקורו
בירושלים .מרכז המידע למודיעין ולטרור ,המרכז למורשת מודיעין )מל"מ( 20 ,ביולי

.2008
ג.

http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/html/ct_002.htm

ד.

וכן ,רוני שקד )ואחרים(" ,סטודנטים לטרור )מיוחד  -המסרים של הסטודנט הישראלי

שנשלחו לאתר האינטרנט של אל-קאעידה("  +רונן ברגמן" ,אחי ,איך מפילים מסוק?".
ידיעות אחרונות 20 ,ביולי  ;2008עמיר רפפורט ועמית כהן" ,כולה גלשו באינטרנט".
מעריב/מוספשבת 25 ,ביולי  .2008יצוין ,כי בחלק מהכתבה )עמודים  (19-18ישנו צילום
של מדף הספרים בחדרם של יוזמי הקמת תא הסטודנטים הנ"ל ,עליו מונחים ספרים
בערבית שכמה ממחבריהם )כגון :מחמד בן צאלח אלעת'ימין ו-אבו בציר אלטרטוסי(
מוכרים כאידיאולוגים של הג'האד העולמי .עוד יצוין ,בהקשר זה ,כי למרות שטרם נמסרו
פרטים מלאים על הסיבות שהניעו את שני הפלסטינים תושבי מזרח ירושלים לבצע שני
"פיגועי טרקטור" בירושלים לאחרונה )ה 2-וה 22-ביולי  ,(2008אין להוציא מכלל אפשרות
שאחד מהם ,או שניהם ,הושפע/ו מהקלטות האחרונות של בן לאדן בנוגע ל"שחרור
פלסטין" )בדגש על שחרור אל -אקצא( באמצעות "ג'האד אישי" )"פרץ' עין"(.
.79

ראהREUVEN PAZ, "READING THEIR LIPS: THE CREDIBILITY OF JIHADI WEB SITES AS :

'SOFT POWER' IN THE WAR OF THE MINDS". OCCASIONAL PAPERS, VOL.5 (2007), NO.5
(DECEMBER 2007), P.1. ,GLOBAL RESEARCH IN INTERNATIONAL AFFAIRS (GLORIA) CENTER
– THE PROJECT FOR THE RESEARCHOF ISLAMIST MOVEMENTS (PRISM).
א) .להלן :פז(; מיקי סגל" ,אלקעידה)כך( מכריז על 'גיהאד אלקטרוני' :הנהגת הארגון
יוצרת דיאלוג עם תומכיה כדי להראות חיוניות ,לגייס מתנדבים ולעמוד על הקורה אצל
אויביה במערב" 25 .בדצמבר 2007
בhttp://www.omedia.co.il/Show_Article.asp?DynamicContentID=14379&MenuID=603 .
&ThreadID=1014010
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ראה:

YORAM SHWEITZER, "BIN LADEN TALKING AGAIN: AL-QAEDA LEADER'S

PROPAGANDA EFFORT CAN'T MASK GROUP'S RADICAL MUDEROUS NATURE". YNET
NEWS.COM OPINION, 23.12.2007.
אhttp://www.ynetnews.com/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L-.
3485562,00.html
ב.בנוסף להקמת "מועצות ההתעוררות" )מג'אלס אל-צחוה"( ,קבוצות מוסלמיות-סוניות
המתנגדות לאלקאעדה בעיראק ,ולביקורת של סיד אמאם נגד אלקאעדה )שצוינה לעיל
ותוזכר שוב להלן( ,ניתן ביטוי לאי-שביעות רצון מאלקאעדה גם בחו"ל ,למשל אצל
תומכים לשעבר של אלקאעדה בבריטניה .ראהSIMON ROUND, "HOW AL QAEDA IS :
) .IMPLODING". THE JEWISH CHRONICLE, 15.8.2008עם זאת ,היקף התופעה כנראה
עודנו מצומצם(.
.81

ROHAN GUNARATNA, "TERRORISM THREAT IN 2008". RSIS COMMENTARIES, 3

JANUARY 2008.
אhttp://www.pvtr.org/pdf/commentaries/RSIS0022008.pdf .
ב .גרסה מעודכנת של סיכום זה התפרסמה באתר אחר ב 21-בינואר  .2008ראה:
http://globalgeopolitics.net/art/0121-Gunaratna-Terrorism-Threat-2008.htm
.82

ראה:

PAUL SCHEMM, "AL-QAIDA LOOKS TO EXTEND INFLUENCE WITH CELL PHONE

VIDEO". THE JERUSALEM POST, 7 JANUARY 2008 and "AL-QAIDA INVITES PRESS TO
.QUESTION NO.2". THE JERUSALEM POST, 20 NOVEMBER 2007.
א.

יצוין ,כי חודשים ספורים לאחר מכן ,אלט'ואהרי אכן השיב בפירוט לשאלות שנשאל
ושתשובותיו הופצו באתרים ג'האדיים .במסגרת תשובותיו ,הוא התייחס גם לביקורת

החריפה שהטיח באלקאעדה סיד אמאם אלשריף ,אידיאולוג מצרי רדיקלי שנמנה עם
חבריו הקרובים של אלט'אהרי והיה שותף לניסוח האידיאולוגיה הג'האדית של ארגון
אלקאעדה )הויכוח שהתגלע בין השניים חורג ממסגרת מסמך זה וראוי לדיון נפרד( .עוד
יצוין ,כי ב 16-באוגוסט  2008הופצה באתרים ג'האדיים קלטת אודיו מטעם אלט'ואהרי.
קלטת זו יועדה "לצבא ולעם הפקיסטאני" ובה דיבר הנ"ל לראשונה באנגלית ,בשל
אי שליטתו בשפת האורדו )ולפיכך ,גרסה אחרת הופצה במקביל ולוותה בכתוביות
באורדו( ,כדי שהמסר שלו  -לסייע ללוחמי הג'האד הפועלים להדחת מושארף ע"י ג'האד-
ייקלט ביתר קלות .יצוין ,כי יומיים לאחר מכן הודיע מושארף על התפטרותו .אף
שהתפטרות זו לא ארעה כתוצאה מקלטת זו ,עיתויה היה מושלם ,בדיעבד.
.83

ראה" :אליסה רובין'" ,החבורה הסודית' של אל-קאעדה :ילדים לוחמים צולמו לסרטי

תעמולה" .הארץ 8 ,בפברואר ) 2008מצוטט מהניו יורק טיימס(;

LAUREN FRAYER, "VIDEO

SHOWS AL-QAIDA IN IRAQ TRAINING CHILDREN TO KIDNAP, KILL". THE JEUSALEM POST,
.7 FEBRUARY 2008
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יצוין ,כי בחדשים מאי-יוני  2008התפרסמו כמה כתבות )כגון :כתבתו של ג'ודת כאט'ם

א.

באלחיאת
"נערי

גן

ב24-
העדן"

באפריל

)"פתיאן

אלג'נה"(

-

,(2008
ילדים

אודות
)חלקן

וילדות

לוקות

בפיגור שכלי( בגיל העשרה ,המגויסים לביצוע פיגועים ,שחלקם בוצעו בפועל ,עבור ארגון
אלקאעדה בעיראק .כמו כן ,דווח כי בעוד אשר במהלך  2007בוצעו  7פיגועי התאבדות
ע"י נשים ,במחצית הראשונה של  2008בוצעו כבר  20פיגועים שכאלה בעיראק .כתוצאה
מכך ,הוקמה ביולי  2008יחידה מיוחדת המונה כמה מאות )מספרן נע בין  130ל ,625-עפ"י
דיווחים שונים( נשים עיראקיות ,הקרויה "בנות עיראק" )"בנאת אלעראק"( ,שתפקידה
למנוע פיגועי-התאבדות ע"י נשים .ראה" :עירק :שלוש מחבלות מתאבדות הרגו ."...29
וואלה!חדשות 28 .ביולי ;http://news.walla.co.il/?w=/2/1320353 .2008
"עיראק :השוטרות ינסו לעצור מחבלות מתאבדות" .ידיעות אחרונות - ynet

ב.

/WORLDבעולםhttp://www.ynet.co.il/articles/o,7340,L-3560418,00.html .
"U.S.: 'DEMONIC' MILITANTS SENT WOMEN TO BOMB MARKETS IN IRAQ".

ג.

CNN.com/world. 2.2.2008.
ד.

http://www.cnn.com/2008/WORLD/meast/02/01/Iraq.main/index.html

ה.

"Women, Children and Mentally Disabled are New 'Martyrs' for Al Qaeda" by Col.
Oliver North. Foxnews.com Home Opinion. 7.2.2008.
http://www.foxnews.com/story/0,2933,329507,00.html

ו.

"ארגון

ז.

אל-קאעדה

בעיראק

מקים

את

"נערי

)יחידות(

גן-העדן"

לצורך פיגועי התאבדות ."...ממר"י )המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון( :מה
חדש? סיכום יומי  30במאי ) 2008קריקטורה בנדון הלקוחה מהיומון הסעודי "אלוטן",
" + (29.5.2008עיראק :הילדים המתאבדים של אל-קאעדה מרחיבים פעילותם" .ממר"י:
מה חדש? סיכום יומי 28 ,במאי ) .2008כן ראה כתבות ב"אלחיאת" 21 ,ביולי + 2008
"אלקדס

אלערבי",

17.7.08

בנדון(.

בהקשר

זה

ראה

גם:

סמדר פרי" ,הכר את המחבל" .ידיעות אחרונות 23 ,בינואר ) .2008הכתבה דנה
במסמכים חדשים השופכים אור על מתגייסים זרים לארגון אלקאעדה בעיראק ,שהצטרפו
לשורות הארגון בין אוגוסט  2006לאוגוסט  .(2007יצוין ,כי חרף האמור לעיל,
אימן אלט'ואהרי ,סגנו של בן לאדן ,הביע את התנגדותו לשילוב נשים בפיגועי ההתאבדות
של אלקאעדה ,למורת רוחן של נשים התומכות בכך .ראה :סמדר פרי" ,גם להן
מגיע".ידיעות אחרונות 24/שעות 10 ,ביוני .2008
.84

פז ,שם ,עמוד  .2אנו שותפים להערכה זו .ניסיון מעניין לתאר את הלך רוחו העכשווי של בן

לאדן נעשה לאחרונה ע"י מייקל שוייאר ,שצוין לעיל ,במעין סיכום ביניים )באנגלית( שנכתב,
כביכול ,בשמו .ראהMICHAEL SCHEUER, "THE STATE OF THE JIHAD AS BIN-LADEN MIGHT :
SEE IT". THE JERUSALEM POST, 26 FEBRUARY, 2008 (QUOTED FROM THE WASHINGTON
POST).
א.על חשיבותה של הלוחמה הפסיכולוגית בעידן בן-זמננו ,ראה :ד"ר רון שלייפר ,לוחמה
פסיכולוגית .תל אביב :מערכות .2008 ,לראיון עם ד"ר שלייפר בנדון ,ראה :מיכל דניאלי,
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"פסיכולוגיה לוחמת" .במחנה 25 ,ינואר  .2008על הלוחמה בטרור דרך רשת האינטרנט,
בה פועלת החברה הישראלית ) TERROGENCEשמה החדש של חברת  ,HTAשהוזכרה
לעיל( ,ראה כתבתו המפורטת של רונן ברגמן" ,ג'יהאד דוט קום )חשיפה( " .מוסף  7ימים
של ידיעות אחרונות 21 ,במרס  ,2008עמודים

) 22-16הכותרת בעמוד הראשי של

המוסף הייתה "ציידי הטרוריסטים"( .לגרסה אנגלית מתומצתת של עיקרי התכנים של
מאמר זה ,ראהERIC SILVER, "MEET THE CYBERSPIES LIVING AMONG THE WOLD'S :
) .DEADLIEST TERRORISTS". THE JEWISH CHRONICLE, 20 JUNE 2008, P. 20.בשולי
מאמר זה מופיעה תוספת קצרה אך חשובה המזכירה את הגופים הבינ"ל ,לרבות בישראל,
העוסקים בנושא ואת הצורך החיוני במומחים נוספים .ראה.(ANSHEL PFEFFER, :
""WANTED: ONLINE ESPIONAGE EXPERTS
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ראה" :מצרים :האויב שבפנים  -מעצר קצינים מצרים הקשורים לאלקאעידה בחשד לטרור

ממחיש את האיום העיקרי על המשטר בקהיר 15 HTA, ."...בינואר 2008
א.

http://www.omedia.co.il/Show_Article.asp?DynamicContentID=15008&MenuID=831

&ThreadID=1014020
"אלקאעידה

ב.

אחראי

לפיגועים

נגד

תיירים

בתימן".

HTA,

 29בפברואר .2008
http://www.omedia.co.il/Show_Article.asp?DynamicContentID=16075&MenuID=821

ג.

&ThreadID=1014010
ד.

"אוסטרליה:

תא

הטרור

רצה

לפוצץ

אצטדיון

כדורגל".

YNET

ידיעות אחרונות 15 ,באפריל .2008
ה.
ו.

;http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3531968,00.html
"אפגניסטאן :אל-קאעידה מאיים בנקמה" )על חיסולו של בכיר הארגון ,אבו לית' אל-

ליבי( .ישראל פוסט 7 ,בפברואר  ;2008וכן ,בנדון:

"TOP AL-QAIDA LEADER SAID

" ;KILLED IN PAKISTAN". THE JERUSALEM POST, 1 FEBRUARY 2008.לאכול את סין
לארוחת בוקר" )סיכום קצר על פורום פעילי ג'האד עולמי ,המציינים "עשר מטרות שעל
המוסלמים להשיג בהשתלטות על סין"( 13 HTA, .במרס .2008
ז.

http://www.omedia.co.il/Show_Article.asp?DynamicContentID=16471&MenuID=833

&ThreadID=1014020
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בנוסף לתרומה החשובה של החוקרים והגופים ששמם צוין לעיל ,תרומה חשובה בנדון היא

גם דוח הטרור השנתי לשנת  2007של מחלקת המדינה האמריקאית ודו"ח הסנאט האמריקאי,
שאף הוא צוין לעיל .תרומה חשובה נוספת הינם מאמרים שהתפרסמו לאחרונה במוסף
השבועישל העיתון ידיעות אחרונות ע"י אותו כתב חוקר .ראה) :ד"ר( רונן ברגמן" ,ידי הנפץ" )7
ימים" חושף( .ידיעות אחרונות 7/ימים 1 ,באוגוסט ) 2008גיליון  ,(2323עמודים ) 24-18יצוין ,כי
השם "חרב א-דין" ,המוזכר במאמר והמתואר כ"אחד הטרוריסטים המבוקשים בעולם" ,הוא ככל
הנראה שם בדוי(; הנ"ל" ,הסניף החדש של אל-קאעידה" .ידיעות אחרונות 7/ימים15 ,
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באוגוסט ) 2008גיליון  ,(2325עמודים  32-26וכן המאמר פרי עטו ,שצוין לעיל )הערת שוליים
מספר  .(73במאמרים אלה יש התייחסות ברורה גם להשפעת האינטרנט על ביצוע פיגועי טרור

של תומכי אלקאעדה .עם זאת ,הדו"ח החשוב והעדכני הנ"ל של הסנאט האמריקאי  -כמו גם
פרסומים אחרים )כפי שצוין לעיל בדברי ראובן פז(  -אינו מסביר באופן מעמיק אתמהות
המסרים של אלקאעדה ,בכלל ,ובן לאדן ,בפרט .כמו כן ,אין הדוח מסביר מדוע אזרחים
מוסלמים )ואחרים( נקלעים למצב של משבר זהות כה חמור ,שבעטיו הם מהווים פוטנציאל
לרדיקליזציה אסלאמית ,באופן שגורם להם להשתכנע מהמסרים של אלקאעדה באינטרנט.
בהקשר

זה

מציין

פרופסור

יוחאי

בנקלר,

אחד

מבכירי

החוקרים

בעולם

בתחום

שיתוף הפעולה האנושי ברשת )האינטרנט( ,כי "אנחנו יכולים ללמוד לא מעט" מאופן ניהול
"רשתות עוינות" כמו אלה שבשימוש אלקאעדה .ראה :עומר טנא" ,דין וחשבון :כסף זה לא הכל
בעסקים" )ראיון עם פרופ' בנקלר( .הארץ  24 ,TheMarkerביוני  ,2008עמודים  .39-38בהקשר
זה ,יש לציין את המאמץ הנמשך )בעיקר מאז פיגועי ה 11-בספטמבר( של האו"ם והאיחוד
האירופי להרחיב את מסגרת שיתוף הפעולה הביטחוני והמודיעיני הבינלאומי במסגרת המאבק
בטרור ,לרבות )לפי שעה ,באופן חלקי שהנו יותר הצהרתי ופחות מעשי ,בעיקר ביחס לפעילות
האו"ם( בתחום המאבק במסרי ההסתה המופצים באינטרנט .בעניין זה ,ראה הדיונים והסיכומים
השונים )שחלקם מעודכנים עד אוגוסט  (2008של שני הגופים הבינלאומיים הנ"ל ,המופיעים
באתרי האינטרנט הרשמיים שלהם ,בנוגע לאסטרטגיה שלהם במאבק בטרור הבינלאומי
בעקבות פיגועי ה 11-בספטמבר.

