מערך ההסברה של דאעש:

התפתחויות בשנת  2018וכיווני פעולה להמשך
 10בפברואר 2019

עיקרי ההתפתחויות בשנת 2018
שנת  2018הייתה שנה משמעותית עבור מערך ההסברה של דאעש .במהלך שנה זו הפך מערך ההסברה של
הארגון מבוזר יותר ,זאת בעקבות התמוטטות הח'ליפות האסלאמית בסוריה ובעיראק .סוריה ועיראק נותרו
"מדינות הליבה" של דאעש ,אולם חשיבותם של המחוזות מחוץ לסוריה ועיראק ,המתנהלים באופן עצמאי
למחצה ,הלכה וגדלה .מערך ההסברה של דאעש ממשיך להיות בעל אופי גלובלי ,המתנהל ברובו במרחב
המקוון .מערך זה שרד את התמוטטות הח'ליפות האסלאמית ובמהלך שנת  2018הוא גילה כושר עמידות
והתאוששות ,למרות הלחצים הקשים שהופעלו על דאעש בסוריה ,לא מעט בזכות המעבר למערך
מבוזר יותר ,שבו תומכי הארגון ,שאינם כפופים ישירות למנגנון ההסברה המרכזי של הארגון ,החלו
לפעול כדי למלא את החלל שנוצר.
בחינת מערך ההסברה של דאעש בשנת  2018בהשוואה לשנים הקודמות מעלה כי תהליך היחלשות
מערך ההסברה שהחל בשנת  2016נמשך גם בשנת  2017ובמחצית הראשונה של שנת  .2018עם זאת
במחצית השנייה של  2018ניתן להצביע על תהליך התאוששות של המערך ,הנמשך עד עתה )תחילת
 ,(2019זאת בראש ובראשונה כפועל יוצא מהמודעות הרבה של הנהגת דאעש לחשיבות ההסברה,
וכפועל יוצא מכך -העדיפות הגבוהה שהנהגת דאעש נותנת להסברה בהקצאת המשאבים הנחוצים
בכסף ובכוח אדם מיומן.

כרזה של דאעש המדגישה חשיבות המערכה ההסברתית.בכרזה נכתב" :הוי איש ההסברה ,אתה אכן לוחם ג'האד.
המערכה ההסברתית אינה נופלת בחשיבותה מהמערכה ]המתנהלת[ בשדה הקרב .על כל אחד מכם ]מאנשי
ההסברה[ ,לעמוד על המשמר ]ולפעול[ בכל הזדמנות ]כדי[ לחדש את הכוונה ]לפעול למען המדינה האסלאמית
של דאעש[" ) 6 ,archive.orgבאפריל .(2016
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מערך ההסברה הרשמי של דאעש כולל מוסדות רבים המתמחים בהפקה ובהפצת חומרי ההסברה
מסוגים רבים :הודעות שוטפות אודות הפעילות הצבאית ,סרטונים ,תמונות ,נאומים ופיוטים המעודדים את
המוסלמים להצטרף לג'האד ומחזקים את רוחם של הפעילים .חומרי ההסברה הללו מופצים ברובם הגדול
בפורמטים זהים במרחב המקוון :אתרי אינטרנט ,רשתות חברתיות ,אתרי שיתוף קבצים ותחנת רדיו
אינטרנטית .מרבית פרסומי דאעש מופצים בערבית .לעיתים מקבלים חלק מהפרסומים תפוצת משנה בשפות
נוספות )אנגלית ,צרפתית ,רוסית ועוד(.
השינויים וההתאמות שחלו במהלך  2018במערך ההסברה של דאעש ,היו הן בנפח תוצרי ההסברה והן
בתכנים .להלן עיקרי ההתפתחויות שחלו בשנה האחרונה:
חלקם של הפרסומים העוסקים בסוגיות הנוגעות לשליטה ומשילות על אוכלוסייה הצטמצם מאוד
והדגש הושם על תיעוד הפעילות הצבאית ופרסום הודעות קבלת אחריות על פעולות מבצעיות של
המחוזות )ב"מדינות הליבה" ובמחוזות ברחבי העולם( .מלבד קבלות האחריות בלטו מספר תכנים
בשנה האחרונה :חיזוק רוחם של הפעילים; קריאות להתגייסות לשורות דאעש; הטפה לג'האד נגד
אויבי הארגון בדגש על מדינות המערב )להן ניתן להוסיף את המשטרים הערביים ,רוסיה ,תורכיה ,איראן
והשיעים ,הכורדים ועוד(.
תשומת לב מיוחדת הוקדשה בתוצרי ההסברה לעידוד "פיגועי ההשראה" ברחבי העולם ,בדגש
על מדינות המערב במתווים שונים )דקירה ,דריסה ,ירי והפעלת מטען חבלה ,פיצוץ באמצעות
חגורות נפץ ועוד( .לתכנים האידיאולוגים ולקריאות לבצע "פיגועי השראה" המופצים ע"י מערכת
ההסברה של דאעש ,יש השפעה מוכחת על המוטיבציה של תומכי דאעש להוציא לפועל פיגועים
ברחבי העולם.
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מימין :כרזה ,שהופצה במסגרת קמפיין דאעש לקראת חג המולד תחת הכיתוב":החגים שלכם מתקרבים ,וכך גם
]מועדי[ הלוויותיכם" )מוסד אלעבד אלפקיר 24 ,בדצמבר  .(2018משמאל :כרזה שהופצה בטלגרם על-ידי תומכי
דאעש עם הכיתוב" :רק טרור/טרור מוצדק  -החגים שלכם מתקרבים ,וכך גם ]מועדי[ הלוויותיכם" )מוסד אלעבד
אלפקיר 24 ,בדצמבר .(2018

במהלך שנת  2018חלה ירידה משמעותית בנפח תכני ההסברה ,שהופצו ע"י מערך ההסברה
הרשמי של דאעש ,הגם שבמחצית השנייה של השנה ניכרה התאוששות מסוימת .הירידה נבעה
בעיקר מהתמוטטות המדינה האסלאמית ,שהובילה לאובדן משאבים כספיים ,לפגיעה בתשתית
האנושית של אנשי הסברה מיומנים )שנהרגו או חזרו למדינות האם שלהם( לכך נוספו פעולות שנקטו
מדינות וחברות )פייסבוק; טוויטר( נגד מערך ההסברה של דאעש .הפגיעה הכמותית הורגשה בעיקר
ב"מדינות הליבה" ,בעוד שהנפח של תוצרי ההסברה של המחוזות מחוץ לסוריה ולעיראק עלה
בצורה חדה .מקורה של תופעה זאת בלחצים קשים המופעלים על דאעש ב"מדינות הליבה" לעומת
המשך הלחימה של המחוזות בחו"ל ,שחשיבותם עלתה לאחר התמוטטות הח'ליפות האסלאמית
ב"ארצות הליבה" .המחוזות הבולטים בחשיבותם לאחר סוריה ועיראק הינם להערכתנו מחוז
ח'ראסאן )אפגניסטאן/פקיסטאן( ,מחוז מערב אפריקה ומחוז סיני )הדבר מצא ביטוי בריבוי תוצרי
ההסברה מטעם המחוזות הללו(.
מוסדות הסברה ותיקים של דאעש )אלפרקאן ,אעמאק ,אלחיאת( או כאלו המזוהים עמו )מא'תה(
ממשיכים להתקיים אך נפח התכנים שהם מפיקים קטן בהשוואה לשנת  .2017אתרים מרכזיים של
דאעש )ובתוכם אח'באר אלמסלמין ,חק וצוארם( הפסיקו לפעול .במקומם החל לפעול השנה אתר
מרכזי בשם אלע'רבאא' )מילולית :הזרים( ,אך לקראת סוף השנה חדל גם הוא מלפעול.
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פלטפורמה הסברתית חדשה ,שהחלה לפעול במחצית השנייה של  ,2018הייתה מוסד אלעבד
אלפקיר ה"מתמחה" בהפקת סרטונים וכרזות המאיימים על מדינות המערב.
בשנה שחלפה המשיכה אפליקציית הטלגרם להיות הפלטפורמה המרכזית להפצת מסרים
ופרסומים של תומכי דאעש ברחבי העולם .לאפליקציית טלגרם חשיבות רבה בראיית דאעש ,משום
שהיא מאפשרת לדאעש ותומכיו ליהנות מאנונימיות ולפצות את עצמם על צמצום מרחב
הפעילות שלהם בפייסבוק ובטוויטר .עם זאת ביולי  2018קרא דאעש לתומכיו בעולם שלא להגביל
את התעמולה שלהם לפלטפורמת טלגרם בלבד אלא לנסות ולהרחיבה לפלטפורמות נוספות כגון
פייסבוק ,טוויטר ,יוטיוב ואינסטגרם )הגם שבפועל לא אותר שינוי משמעותי בנוכחות דאעש
בפלטפורמות הללו( .כמו כן פיתחו דאעש ותומכיו אפליקציות להעברת מסרים )כגון .(Conversation
יצויין כי לאחרונה חלה ירידה בהיקף השימוש של דאעש בטלגרם ככל הנראה בשל ביטול חשבונות
של פעילי ותומכי דאעש ע"י הנהלת טלגרם ,1אך למרות זאת דאעש עדיין פעיל מאוד בפלטפורמה זו.

כרזה של דאעש הקוראת לקיים את הג'האד נגד עובדי האלילים )"הפוליתאיסטים"( .זאת "באמצעות כספיכם,
באמצעות ידיכם ]קרי :ביצוע פיגועים[ ובאמצעות לשונותיכם" .בכרזה נראים סמלי טוויטר ,יוטיוב ופייסבוק
ותמונה של ידיים מקלידות על גבי מחשב .בצד השמאלי למעלה של הכרזה נכתב "חידוד המוטיבציה -תומכי
מדינת האסלאם חוזרים כשהם תקיפים יותר וחזקים יותר" )אלע'רבאא' 25 ,במרץ .(2018

לעומת הירידה בנפח תוצרי ההסברה הרשמיים ,ניכרה השנה מגמת עלייה בכמות תוצרי
ההסברה ,שאינם מופקים ומופצים מטעם המערך הרשמי של דאעש ,אלא ע"י תומכי הארגון
ברחבי העולם ,ובמיוחד במערב .תוצרים אלו מתאפיינים לעיתים בחוסר דיוק ואיכותם נופלת מזאת
של תוצרי ההסברה הרשמיים .רוב תוצרי ההסברה הבלתי רשמיים של תומכי דאעש מתפרסמים
בשפות זרות כגון :אנגלית ,צרפתית ,רוסית גרמנית ,ספרדית ,איטלקית ,סינית ועוד .הם אינם מופנים
ל"אויבים בעין" שעימם מתמודד דאעש בסוריה ועיראק אלא בעיקר "לאויבים הרחוקים" של דאעש
כגון מדינות המערב ,רוסיה ואיראן .תוצרים אלו אינם עוברים בקרה מטעם מערך ההסברה הרשמי של
 1ראו מאמרה של חוקרת הטרור ריטה כץ בוושינגטון פוסט ) 28בינואר "The Islamic state may have a new :(2019
") propaganda heavenלהלן חוקרת הטרור ריטה כץ(.
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דאעש ,אך הם משרתים היטב את מטרת-העל שלו :העצמת המותג של דאעש ושימורו בקרב
הציבור המוסלמי הרחב וברחבי העולם ,דווקא בתקופה של מצוקה ולחצים כבדים.
מיחזור תוצרים ישנים :כ"פיצוי" על הירידה בנפח תוצרי ההסברה בשנה האחרונה ועל הפסקת
"ההפקות הענק" של דאעש ,קיימת נטייה ברורה של מערך ההסברה למחזר תכנים ישנים ולהפיץ
אותם בטלגרם ובאתרי הארגון .בחודשים האחרונים החל מערך ההסברה להפיץ מחדש תוצרי
הסברה ,שכבר הופצו בעבר ,ובהם קטעי וידאו מפעולות שונות ,שבועות אמונים לאלבע'דאדי ,עלונים
בנושא הח'ליפות ועוד .רוב התוצרים הללו נועדו לעודד עמידה איתנה והדבר עשוי להעיד ,שדאעש
סובל ממחסור בלוחמים ,מבעיות כספיות ,ומהעדר מומחים )בשל מותם של פעילי העבר( ומירידה
במורל של הפעילים שנותרו )אלשרק אלאוסט 17 ,בדצמבר  .(2018הפרסומים הממוחזרים מנסים
לעורר תקווה לחזרה ל"ימי הזוהר" של דאעש ,כשהח'ליפות האסלאמית הייתה בשיא התפשטותה
)מיוני  2014ועד סוף .(2015

מיחזור סרטון ישן ,שהפיק דאעש בלוב :נוצרים קופטים שנתפסו על-ידי הארגון בלוב והוצאו להורג באכזריות בחוף
הים שבעיר סירת )ע'רבאא' 15 ,בנובמבר .(2018

ה ע ר כ ת ה א יכ ות ה ט כ נ ית ש ל ת וצ ר י ה ה ס ב ר ה ש ל ד א ע ש
למרות היחלשות מערך ההסברה של דאעש בהשוואה לשנות השיא שלו המשיך המערך לשמור על רמה
טכנית גבוהה יחסית של הסרטונים והכרזות שהפיק .הדבר התבטא הן באיכות הצילום והן ברמת העריכה
)כולל עריכה גראפית ,עריכת וידאו ועריכת סאונד( .מצפיה בתוצרי ההסברה ניתן להתרשם ,כי מדובר בעורכים
בעלי רמת מקצועיות גבוהה .ייתכן שכל תוצרי ההסברה המועברים להסברה המרכזית מכל המחוזות נערכים
על-ידי מספר מצומצם של עורכים המשתפים פעולה .זאת מפני שהסגנון העיצובי והפורמטים זהים למדי.
התמונות מהשטח בכל הזירות מצולמות במצלמות באיכות טובה וכמו-כן נעשה שימוש במצלמות
אקסטרים מסוג גו-פרו ,הנצמדות לאיברי גוף שונים )למשל ,הראש או היד( או לציוד ,שפעילי דאעש
נושאים עימם )כגון :רובה או קסדה( ,בכך מתאפשר צילום חד בעת תנועה מהירה .את המצלמות הללו ניתן
להשיג בשוק החופשי ,בין השאר באמצעות האינטרנט .יש לציין כי דאעש עשה כבר בשנת  2016או לפני-כן
שימוש במצלמות אלה שחוברו לרחפנים לצורך הפקת סרטוני תעמולה המפגינים את יכולותיו המבצעיות
הגבוהות )בשנה האחרונה לא אותר שימוש ברחפנים לצרכי הסברה(.
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מימין :פעיל דאעש אוחז בשבוי כורדי פצוע באזור אלבוכמאל כשעל ראשו מצלמת אקסטרים .משמאל :פעיל
דאעש יורה באזור אלבוכמאל כשעל ראשו מצלמה )מחוז סוריה – אזור אלפראת של דאעש 1 ,במרץ .(2018

אבו סלאם אלחמדי ,פעיל דאעש באזור אלחסכה,
נושא מצלמה )אלע'רבאא' 27 ,בנובמבר .(2018

פעילי דאעש בעיראק ,ויתכן גם בסוריה ,גם משתמשים בציוד אופטי מתוחכם .בין השאר במצלמות
תרמיות איכותיות מתוצרת אמריקאית ,המסייעות באיתור גופים וכוחות של היריב בתנאים של חושך מוחלט.
כמו כן נעשה שימוש ברובים המצוידים בציוד אופטי .דאעש עושה שימוש במצלמות לראיית לילה,
ובמצלמות תרמיות .
הציוד האופטי המתוחכם שבידי דאעש משמש בראש ובראשונה לצרכים מבצעיים .אולם דאעש מטיב
לעשות שימוש הסברתי בתוצרי הציוד האופטי המתוחכם שברשותו .השימוש בתמונות ,שמקורן בציוד
המתוחכם משמשות בסרטוני הארגון ,ולא נעשה ניסיון להסתירו מטעמי ביטחון .תוצרי הסברה אלו מסייעים
להעברת המסר כי דאעש הינו ארגון מתקדם ומתוחכם ,שאינו נופל באיכותו מהצבאות הסדירים נגדם הוא
נלחם.
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מימין :סרטון שבו נראה שימוש של פעיל דאעש במצלמה תרמית מסוג  FLIR BHMמתוצרת ארה"ב ,באזור
הדרום של מחוז עיראק .פעיל דאעש האוחז במצלמה נראה מאתר שני אנשי מודיעין עיראקיים ,ואז מסמן לצלף
של הארגון לפעול .הצלף פגע בשניים והרג אותם באמצעות כוונת טלסקופית .אירוע זה תועד ושימש את מערך
ההסברה של דאעש .משמאל :מצלמה לראיית לילה בסרטון שהפיק אזור הדרום של דאעש בעיראק .הסרטון
מתעד ירי צלף לעבר כלי רכב של כוחות הביטחון העיראקיים )מחוז עיראק – אזור הדרום של דאעש 13 ,ביוני
.(2018

א כ וונ ה מ ר כ ז ית מ ול ל ש כ ות ה ה ס ב ר ה ב מ ח וזות
גם לאחר התמוטטות המדינה האסלאמית המשיך מערך ההסברה של דאעש להתנהל באופן היררכי.
השליטה המרכזית מתבצעת באמצעות מפקדת-על הסברתית ,הכפופה להנהגת דאעש ,המכונה "לשכת
ההסברה המרכזית" )דיואן אלאעלאם אלמרכזי( .לא ידוע לנו היכן ממוקמת לשכת ההסברה המרכזית ולא
ברור לנו האם כל תשתיות ההסברה נמצאות באזור אחד .יתכן כי חלקן לפחות נמצא בעמק הפרת ,במרחב
שמצפון לאלבוכמאל )שנגדו מתבצעת מערכה מתמשכת בחודשים האחרונים ע"י כוחות  SDFהכורדים בסיוע
אווירי של הקואליציה(.

לוגו לשכת ההסברה המרכזית :בערבית נכתב "המדינה האסלאמית" מתחתיה באנגלית."ISLAMIC STATE" :
לוגו זה לא היה קיים בשנות השיא של הח'ליפות האסלאמית
) (2015-2014והוא כנראה תוצר של השנים האחרונות )או השנה האחרונה(.

המחוזות השונים של דאעש בסוריה ,עיראק וברחבי העולם מפעילים לשכות הסברה מקומיות הכפופות
ללשכת ההסברה המרכזית של הארגון .תוצרי ההסברה במחוזות מועברים ללשכת ההסברה המרכזית
של דאעש ומופצים באמצעות פלטפורמות ההסברה שלה .בתוצרים ההסברתיים של דאעש מופיע לוגו
המחוז ולוגו לשכת ההסברה המרכזית )ובמקרים רבים גם סמל דאעש( .התנהלות זאת מאפשרת לשמור על
המבנה ההיררכי ולקיים אסטרטגיה הסברתית אחודה ,שעמה "מתיישרים" כל המחוזות.
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מימין :לוגו לשכת ההסברה המרכזית של דאעש המופיע בסרטון של מחוז סיני .משמאל :לוגו מחוז סיני ,שהופיע
בסרטון ,לאחר הופעת השקופית עם הלוגו של לשכת ההסברה המרכזית
)שבכת שמוח' 15 ,בנובמבר .(2018
לוגו מחוז כרכוכ

סמל דאעש

החלפת סמלים במהלך העריכה המרכזית של סרטונים .מימין :סרטון שבו מופיע לוגו מחוז כרכוכ .משמאל:
במהלך הסרטון מעבר לסמל דאעש )שבכת שמוח'  25בספטמבר .(2018

מקצת מפלטפורמות ההסברה הרשמיות של דאעש ,כפי שהוצגו בכרזה של הארגון )טלגרם 27 ,ביולי .(2018
בכרזה מופיעים :רדיו אלביאן ,שבועון אלנבא' ,מוסד אג'נאד ,סוכנות אעמאק ,מוסד אלפרקאן ,מוסד אלחיאת
ומכתבת אלהמה )מילולית :ספריית הנחישות/נמרצות ,מוסד המפיק פרסומים בנושאי הלכה אסלאמיים( .מרבית
הפלטפורמות הללו ,ויתכן שכולן ,כפופות להנהגה ההסברתית של דאעש ומפוקחת על ידה .פלטפורמות הסברה
רשמיות אלו פועלות גם כיום.

לצד השליטה המרכזית על הפלטפורמות ההסברתיות החשובות של המחוזות השונים מתקיימות גם
פלטפורמות הסברה של תומכי דאעש הפועלים באופן עצמאי או עצמאי למחצה .על מוסדות ההסברה
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הפועלים ללא שליטה מרכזית נמנים :אלעבד אלפקיר; רמאח; אלופאא' ואלד'ח'אא'ר )ראו פירוט בהמשך(.
ברמה העקרונית דאעש ,אינו תומך באופן מלא בתוצרי ההסברה של תומכיו ומעדיף לפרסם תוצרים העוברים
בקרה וסינון .בקלטת שמע שפרסם ) 22באוגוסט  (2018אבו בכר אלבע'דאדי ,מנהיג דאעש ,קרא לאנשי
מערך ההסברה להיזהר ממידע ,שמקורו אינו בלשכת ההסברה המרכזית .למרות זאת ממשיכות
להתקיים גם פלטפורמות הסברה לא רשמיות של תומכי דאעש .פלטפורמות אלו שונות מבחינה צורנית
ולעיתים גם מבחינת התוכן מתוצרי ההסברה המרכזית אולם קיומן משרת בסופו של דבר את מטרות-העל
ההסברתיות של הנהגת דאעש.
נראה כי אבו חסן אלמהאג'ר ,דובר דאעש הינו כיום הדמות המרכזית במערך ההסברה של הארגון.
המדובר בפעיל ערבי ,שמונה לתפקיד בסוף שנת  2016במקום אבו אחמד אלעדנאני ,הדובר הקודם,
שנהרג ב 30-באוגוסט ) 2016כנראה בתקיפה של מטוסי סוריה בצפון מזרח סוריה( .אלמהאג'ר מילא בעבר
שורה של תפקידים במערך ההסברה של ארגון אלקאעדה בעיראק וכן במוסד ההסברה אלפרקאן )מוסד,
שבמקורו השתייך לשלוחת אלקאעדה בעיראק ,לפני הקמת דאעש( .הוא פרסם מספר קלטות שמע ,שבאחת
מהן קיבל אחריות לפיגוע שבוצע בפרלמנט האיראני .בקלטות אחרות קרא לבצע פיגועים באירופה ,רוסיה,
ארה"ב ואוסטרליה .בהשוואה לאלעדנאני קודמו  ,מספר הפרסומים המופצים מטעמו קטן יותר ופרופיל
הופעותיו הפומביות נמוך .יתכן והדבר נובע ממאפייני אישיותו או שהדברמשקף את הלחצים הכבדים,
שבפניהם ניצבת הנהגת דאעש בסוריה.

כרזת קטע השמע הראשון של אבו אלחסן אלמהאג'ר .עיקר הקלטת הוקדש לעידוד פעילי דאעש בעיראק ובסוריה
ולקריאה לתומכי הארגון בעולם לבצע פיגועים )אלפרקאן 10 ,בדצמבר .(2016

נראה כי עד לאחרונה עמד בראש מערך ההסברה המרכזי של דאעש עמד אזרח אוסטרלי המכונה אבו
עבדאללה האוסטרלי .להערכתו של חוקר התנועות האסלאמיות אימן ג'ואד אלתמימי ,אבו עבדאללה הינו
מראשוני האוסטרלים ,אשר הצטרפו לדאעש בין השנים  .2015-2013הוא מונה לתפקיד אחראי מערך
ההסברה של דאעש בשנת  ,2018לאחר ששימש כסגן האחראי ) 25 ,www.aymennjawad.orgבדצמבר
 .(2018על פי ציוץ בטוויטר מ 26-בדצמבר ) 2018שתוכנו טעון אימות( ,אבו עבדאללה האוסטרלי ,נהרג
בתקיפה אווירית אמריקאית )חשבון הטוויטר  26 ,Nidalgazaui@Nidalgazauiבדצמבר  .(2018בציוץ לא
צוין היכן התבצעה התקיפה אך סביר שהמדובר בעיר הג'ין ,מעוז דאעש בעמק הפרת ,שהותקף מהאוויר
באינטנסיביות ע"י מטוסי ארה"ב ומדינות הקואליציה.
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ציוץ באנגלית ובערבית על כך שאבו עבדאללה האוסטרלי ,אחראי מערך ההסברה של דאעש ,נהרג בתקיפה
אווירית אמריקאית )חשבון הטוויטר  26 ,Nidalgazaui@Nidalgazauiבדצמבר .(2018

מ ב נה ה ע ב וד ה
מבוא:
עיקרי ההתפתחויות בשנת 2018
הערכת האיכות הטכנית של תוצרי ההסברה של דאעש
אכוונה מרכזית מול לשכות ההסברה במחוזות
פרק א' :פלטפורמות המפיקות ולעיתים גם מפיצות תוצרי הסברה:
מוסד אלפרקאן )מילולית :ההפרדה ,קרי– הפרדה בין אמת לשקר(.
מוסד אלחיאת )מילולית :החיים(.
סוכנות אעמאק )מילולית :המעמקים(.
סוכנות מא'תה )שם מקום בו התחולל אחד הקרבות הראשונים באסלאם(.
מוסד אלפראת )מילולית :הפרת(
מוסד אלעבד אלפקיר )מילולית :העבד העני(.
מוסד מחרר אלאנצאר )מילולית :העורך של התומכים ,קרי -תומכי מחמד(.
מוסד אהל אלתוחיד )מילולית :חוק האל(.
מוסד אלבתאר )מילולית :החרב המפלחת(.
מוסד אליקין )מילולית :אמונה איתנה(.
מוסד אג'נאד )מילולית :חיילים(.
מוסד רמאח )מילולית :רומחים(.
מוסד אלופאא' )מילולית :אמנות(.
מוסד מכתבת אלהמה )מילולית :ספריית הנחישות/הנמרצות/השאפתנות(.
מוסד אד'ח'אא'ר )מילולית :תחמושת(.
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רדיו אלביאן )מילולית :ההצהרה/ההבהרה/ההודעה(.
מוסד פראת מדיה )מילולית :מוסד המדיה של הפרת(.
מוסד אלדרע אלסני )מילולית :המגן הסוני(.
תרג'מאן אלאסאורתי להפקת הסברה )כנראה כינוי לפעיל(.
מנתצר מדיה )מילולית :המדיה של המנצח(.
פרק ב' :פלטפורמות המשמשות להפצת תוצרי הסברה:
אתר אלע'רבאא' )מילולית :הזרים/השונים(.
אתר שבכת שמוח' אלאח'באריה )מילולית :רשת החדשות שמוח' .המונח שמוח' משמעותו
נפילים /אנשים נשגבים(.
אתר אח'באר אלמסלמין )מילולית :חדשות המוסלמים(.
סוכנות נאשר ניוז )מילולית :הסוכנות של מפיץ המידע(.
מוסד אלצקרי ללעלום אלעסכריה )מילולית :מוסד אצדקרי למדעים הצבאיים(.
מאססת אשהאד )מילולית :המוסד של עדי הראייה(.
פרק ג' :שימוש ברשתות החברתיות ובטלגרם על ידי מערך ההסברה של דאעש
מבט כללי.
מערכת המסרים טלגרם.
רשתות חברתיות .
פרק ד' :מגזינים שמפיק מערך ההסברה של דאעש:
אלנבא' )מילולית :הידיעה(.
שבאב אלח'לאפה )מילולית :צעירי הח'ליפות(.
אלאנפאל )מילולית :השלל(.
פרק ה' :תוצרי ההסברה של המחוזות השונים:
מערכות ההסברה המקומיות של "מחוזות הליבה":
• עיראק
• סוריה
מערכות ההסברה המקומיות של המחוזות מחוץ "למדינות הליבה" :
• אפגניסטאן/פקיסטאן /איראן )מחוז ח'ראסאן(
• חצי-האי סיני
• מערב אפריקה
• סומליה
• לוב
• תימן
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• מזרח אסיה )הפיליפינים(
• הקווקז

פ ר ק א '  :פ ל ט פ ו ר מ ו ת ה מ פ י צ ו ת )ו ל ע י ת י ם ג ם מ פ י ק ו ת (
ת וצ ר י ה ה ס ב ר ה
כללי
דאעש ממשיך להפעיל עשרות של פלטפורמות המפיצות ולעיתים גם מפיקות חומרי הסברה .חלק מהן
מוסדות ותיקים ומוכרים .המוסדות המובילים הם אלפרקאן ,אלחיאת ,אעמאק ואלמא'תה .לצד המוסדות
הוותיקים קיימים גם מוסדות הסברה חדשים ,העולים ויורדים מידי פעם .חלק מהפלטפורמות מופעלות ע"י
"לשכת ההסברה המרכזית" של דאעש וחלקן מופעלות כיוזמה אישית של תומכי דאעש מחוץ ל"מדינות
הליבה".

מ וס ד א ל פ ר ק א ן
מוסד אלפרקאן או בשמו המלא :מוסד אלפרקאן להפקה הסברתית הינה זרוע תקשורתית ותיקה של
דאעש ,אשר מפיקה חומרי הסברה ,בעיקר סרטוני וידאו .פלטפורמה הסברתית זאת הינה בעלת חשיבות רבה
עבור דאעש לנוכח אחריותה על הפצת נאומים והצהרות של הנהגת דאעש .היא הוקמה בשנת  2006על-ידי
המדינה האסלאמית בעיראק )עוד לפני הקמת דאעש( ואומצה בהמשך על-ידי דאעש .מוסד אלפרקאן הוא זה
שפרסם את הסרטון ,שבו הכריז מנהיג דאעש על הקמת הח'ליפות.
מוסד אלפרקאן הפיק במהלך  2018תכני הסברה מרכזיים של הארגון ,ובמרכזם קלטת השמע של
מנהיג דאעש אבו בכר אלבע'דאדי ,שהתפרסמה ב 22-באוגוסט  .22018מוסד אלפרקאן הפיק השנה גם
קלטת שמע של דובר הארגון אבו חסן אלמהאג'ר ,שהתפרסמה ב 23-באפריל  .2018בקלטת השמע קרא
אלמהאג'ר לפעילי הארגון להמשיך בדרך הג'האד תוך הדגשה ,כי מבחינת הארגון לא קיים הבדל בין הלחימה
נגד המשטרים הערביים ולחימה נגד גורמים אחרים )קרי ,מדינות המערב( ויש להילחם בשניהם במקביל.

 2הקלטת הקודמת של אלבע'דאדי התפרסמה על-ידי מוסד זה כשנה לפני-כן.
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תמונה מתוך סרטון ובו הטפה על חשיבות הג'האד שהפיק מוסד אלפרקאן
)אלע'רבאא' 7 ,באוקטובר .(2018

מ וס ד א ל ח יא ת
מוסד אלחיאת ,או בשמו המלא מרכז אלחיאת לתקשורת ,הוא מוסד מרכזי של דאעש המפיק בעיקר
סרטונים .בעבר הוא הפיק תוצרים הסברתיים רבים ,ובינהם מגזינים וכרזות .מרכז אלחיאת הפיק את
המגזינים רומיה ודאבק ,המגזינים המרכזיים של דאעש ,שפעלו בעבר והפסיקו לפעול )דאבק ב2016-
ורומיה בשלהי  .(2017הסרטונים שמפיק המוסד מתרכזים בגיוס תמיכה של מוסלמים במערב והציבור
המוסלמי במזרח אסיה .לכן לא מעט מתוצריו של מוסד אלחיאת מופקים לא רק בערבית אלא גם בשפות
נוספות :אנגלית ,רוסית ,גרמנית ,צרפתית ,תורכית ,אורדו ופשטו .כמו כן מתרגם מוסד אלחיאת נאומי
בכירים בדאעש ,באוגוסט  2018החל אלחיאת לפרסם סרטוני תעמולה בשם "קציר הלוחמים" סרטונים אלו
מציגים )בהגזמה( את תוצאות פעילותו הצבאית של דאעש )הרוגים ופצועים בקרב אויביו( ב"מדינות הליבה"
ובמחוזות השונים.

מימין :לוגו מוסד אלחיאת .משמאל :מסר מאיים למנהיגי העולם המערבי
)אלחיאת 31 ,בדצמבר .(2017
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סרטון שהפיק מוסד אלחיאת המעודד את פעילי הארגון להמשיך בדרך הג'האד
)ע'רבאא' 30 ,באוקטובר .(2018

כחלק מהמלחמה התודעתית שמנהל דאעש ,שמטרתה להאדיר את כוחו והישגיו של הארגון ,החל דאעש
לפרסם בחצי השנה האחרונה סיכום שבועי בשם "קציר הלוחמים" .בפרסום זה ,המופץ באמצעות מוסד
אלחיאת ,מופיעות סטטיסטיקות )מגמתיות ומוטות( של מספרי ההרוגים ,פצועים ואבדות ברכוש שהסב דאעש
לאויביו בשבוע שחלף .המידע מופץ על פי חלוקה למחוזות עם חלוקת משנה לאזורים .המידע המופץ ערוך
כשקופיות במסגרת סרטונים ,וכל סרטון מכיל "נתונים" וסטטיסטיקות של השבוע הנסקר.

מימין :סיכום נתונים לתקופה שבין  26-20בדצמבר  :2018מספר ההרוגים שדאעש הסב לאויביו במחוז עיראק על-
פי חלוקה לאזורים )מוסד אלחיאת של דאעש 27 ,בדצמבר  (2018משמאל :סיכום כללי
של ההרוגים והפצועים שהסב דאעש לאויביו במחוזות השונים של הארגון ברחבי העולם בין
 26-20בדצמבר ) 2018מוסד אלחיאת של דאעש 27 ,בדצמבר .(2018

ס וכ נ ות ה יד יע ות א ע מ א ק
אעמאק הינה סוכנות הידיעות הרשמית של דאעש .סוכנות זו מפרסמת הודעות קבלת אחריות של
הארגון על פיגועים וכן הודעות לגבי התקפות שביצעו פעיליו .נראה כי הסוכנות מקיימת קשר עם אנשי
שטח בגזרות הלחימה השונות ,שמהם מתקבלים דיווחים עדכניים אודות האירועים .בנוסף ,מפרסמת הסוכנות
מבזקי חדשות ,דפי-מידע )אינפוגרפים( וסרטונים .פרסומי סוכנות אעמאק הינם בערבית .עם זאת ,במקרים
של פיגועים מחוץ למרחב הערבי ,כשיש צורך הסברתי לפנות לקהל יעד שאינו דובר ערבית ,מתפרסמים
לעיתים תרגומים לשפות נוספות )כגון אנגלית ,גרמנית ,צרפתית( .כיום מופצים התכנים ,שמפיקה סוכנות
אעמאק ,בעיקר באמצעות אפליקציית טלגרם.
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סרטון של מוסד אעמאק בו נראה אחד מפעילי דאעש ,שביצעו את הפיגוע במצעד הצבאי האיראני בעיר אחואז
)אעמאק 23 ,בספטמבר .(2018

ס וכ נ ות מ א ' ת ה
מא'תה הינה סוכנות ידיעות המזוהה עם דאעש ,אך אינה סוכנות רשמית של הארגון .היא מפרסמת
בעיקר הודעות קבלת אחריות של הארגון בערבית ובאנגלית .פרסומי הסוכנות מתפרסמים בעיקר
באפליקציית טלגרם.

מימין :הודעה שפרסמה סוכנות מא'תה בנוגע להריגת קצין  SDFבאזור דיר אלזור
)מא'תה 18 ,באוקטובר  .(2018משמאל :הודעה שפרסמה סהוכנות על הריגת שני מפקדי חזבאללה באזור
אלסוידאא' )סוכנות מא'תה 22 ,באוקטובר .(2018

מ וס ד א ל ע ב ד א ל פ ק יר
אלעבד אלפקיר הינו מוסד הסברה חדש יחסית ,שהחל לפעול בתחילת שנת  .2018להערכתנו מדובר
במוסד המזוהה עם דאעש ,ולא במוסד הסברה רשמי .המוסד מפיק סרטונים וכרזות ,בעיקר סביב קידום
פיגועים במערב .מעבר להפקת סרטונים וכרזות ,החל המוסד באוקטובר  2018להפיק את המגזין שבאב
אלח'לאפה .כמו-כן ,מפיק המוסד מגזין נוער בשם אשבאל אלאמה )כפירי האריות של האומה
]האסלאמית[( .לאחרונה דווח כי המוסד מפיק סרטוני אנימציה לילדים )אלערב 24 ,באוקטובר .(2018
הערה :עותקים של המגזין אשבאל אלאמה וסרטוני האנימציה לא אותרו על ידינו .מגזין שבאב אלח'לאפה יצא
עד כה במהדורה אחת בלבד.
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מימין :לוגו מוסד ההסברה אלעבד אלפקיר :הלוגו מורכב משתי האותיותבאנגלית  AFשמציינות את ראשי התיבות
של שם המוסד ולצד ראשי התיבות נכתב "מדיה" )אתר שיתוף הקבצים  10 ,archive.orgבאוקטובר .(2018
משמאל :כרזת הסרטון של מוסד ההסברה אלעבד אלפקיר בה מופיע הבית הלבן כשהוא עולה בלהבות תחת
הכיתוב" :כיבוש וושינגטון – נראה זאת בקרוב" )אלבואבה 20 ,בינואר (2018

מימין :כרזה של מוסד ההסברה אלעבד אלפקיר ,שהופיעה בגיליון הראשון של מגזין שבאב אלח'לאפה המעודדת
פיגועים באוסטרליה תחת הכיתוב "אוסטרליה – הגיע הזמן לעונת הקציר בשטחך" )אתר שיתוף הקבצים
 10 ,archive.orgבאוקטובר  .(2018משמאל :סרטון של מוסד ההסברה אלעבד אלפקיר תחת השם "קציר
האריות הבודדים" ,קרי :הישגי פיגועי היחידים )ע'רבאא' 17 ,בספטמבר .(2018

כרזה של מוסד ההסברה אלעבד אלפקיר ,שהופצה בטלגרם על-ידי תומכי דאעש לקראת חג המולד עם הכיתוב:
"רק טרור/טרור מוצדק -החגים שלכם מתקרבים ,וכך גם ]מועדי[ הלוויותיכם"
)מוסד אלעבד אלפקיר 24 ,בדצמבר .(2018
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מ ח ר ר א ל א נצ א ר
מחרר אלאנצאר הינו מוסד הסברה המזוהה עם דאעש ה"מתמחה" בהפקת כרזות המאיימות על
המערב .כלי הסברה זה פרסם איומים על מדינות המערב בפברואר  .2018באחת הכרזות נראית חזית משאית
והכיתוב באנגלית ובערבית" :פגע בהם במשאית" )" ("Hit them with a truckו"הרוג את כולם" ) "Kill them
") (allאלבואבה 27 ,בפברואר .(2018

מימין :כרזה של מוסד ההסברה מחרר אלאנצאר הקוראת לביצוע פיגועי דריסה באמצעות משאיות
)אלבואבה 27 ,בפברואר  .(2018משמאל :איום להפלת מגדל אייפל בפריז באמצעות רחפן תחת הכיתוב" :המתן
להפתעות שלנו" )טלגרם 17 ,באוקטובר .(2018

מ וס ד א ה ל א ל ת וח יד
אהל אלתוחיד הוא מוסד פחות מוכר המזוהה עם דאעש .ייתכן כי הוא מופעל ע"י אדם אחד או צוות קטן
של תומכי הארגון המפיקים תכנים במסגרתו .המוסד מפיק מגזין אינטרנטי בשפה האנגלית שנקרא"From :
") Dabiq to Romeראה פרטים נוספים אודות המגזין בהמשך(.

הפרסום באנגלית "מדאבק לרומא" ,היוצא לאור מתחילת 2018
)אלע'רבאא' 20 ,באוקטובר .(2018

מ וס ד א ל ב ת א ר
מוסד אלבתאר הינו גוף תקשורתי ,המזוהה עם דאעש )אך אינו גוף הסברה רשמי שלו( .המוסד עוסק
בהפקת תוצרי הסברה .והוא פעיל במחוזות השונים של דאעש :סוריה ,סיני ,ח'ראסאן ומערב אפריקה .כמו כן
פעילה הסוכנות בלוב ויתכן גם שבתימן ) 28 ,SITEבנובמבר  ;2018ג'האדולוג'י 23 ,בפברואר .(2017

285-18

18

מימין :לוגו מוסד אלבתאר )אלע'רבאא' 22 ,באוקטובר  .(2018משמאל :מתוך סרטון "דרך התהילה" שהפיק
מוסד אלבתאר ,אשר מהלל את דרך הג'האד של פעילי מחוז סיני של דאעש נגד "אויבי האסלאם"
)אלע'רבאא' 22 ,באוקטובר .(2018

מ וס ד א ל יק ין
מוסד אליקין להסברה הינו מוסד להפקת סרטונים לקידום האידיאולוגיה של דאעש .המוסד מזוהה עם
דאעש אך אינו מוסד הסברה רשמי שלו .ב 8-באוקטובר  2018הוא הפיק סרטון בשם אלטאא'פה אלמנצורה
)מילולית :העדה/הקבוצה המנצחת( .הסרטון מתבסס על מסורת אסלאמית לפיה קבוצה קטנה ואיכותית של
מוסלמים אדוקים יוותרו באמונתם עד יום הדין ,בעוד שהאחרים יסטו מדרך הישר .בסרטון המלווה בכתובית
באנגלית נשמעים דברי אבו מצעב אלזרקאוי ,האב המייסד של דאעש בעיראק ,המשבחים את אלה
המשתייכים ל"עדה/קבוצה המנצחת" )ע'רבאא' 8 ,באוקטובר .(2018

מימין :לוגו מוסד אליקין )ע'רבאא' 8 ,באוקטובר  .(2018משמאל :מתוך הסרטון המלווה בכותרות תרגום
לאנגלית ,בו נשמעים דברי אבו מצעב אלזרקאוי המשבחים את אלה המשתייכים ל"עדה/הקבוצה המנצחת"
)ע'רבאא' 8 ,באוקטובר .(2018

מ וס ד א ג 'נ א ד
מוסד אלאג'נאד החל לפעול בשנת  .2014זהו מוסד הסברה רשמי המתמחה בהפקה והפצה של פיוטים
מעודדי ג'האד )אנאשיד( וקטעי שמע הכוללים הטפה אסלאמית )דעוה( ,תכנים אלה מועלים בעיקר בטלגרם
ובאתרי שיתוף קבצים )במרכזם .(archive.org
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לוגו מוסד אג'נאד.

מ וס ד ר מ א ח
רמאח הינו מוסד הסברה המזוהה עם דאעש ,אך אינו מוסד הסברה רשמי שלו .הוא החל לפעול בדצמבר
 ,2017כחלק ממאמצי מערך ההסברה של הארגון לשקם את עצמו .המוסד מפרסם חומרי הסברה בערבית
ובאנגלית ,בין השאר באמצעות סרטונים )בית אלמצאדר 27 ,בדצמבר  ;2017ע'רבאא' 29 ,באוגוסט .(2018

מימין :לוגו רמאח .משמאל :כרזת סרטון שהפיק מוסד רמאח :הסרטון הינו קליפ של פיוט ,העוסק באחוות
הלוחמים של פעילי דאעש )ע'רבאא' 29 ,באוגוסט .(2018

מ וס ד א ל ופ א א '
אלופאא' הינו מוסד בלתי רשמי התומך בדאעש .המוסד מפרסם חומרי הסברה וכרזות אודות פיגועי
בודדים .הוא גם ,מפיק ומפרסם ספרי הגות אסלאמיים כדי להבהיר את תפיסות היסוד של הארגון וכדי להדוף
דעות סוטות של גורמים בתוך הארגון ,הנובעות ממחלוקות הלכתיות ומעשיות )דיארנא 11 ,ביוני .(2018

מימין :לוגו מוסד אלופאא'  .משמאל :אחד מספרי ההגות של דאעש שהופק על-ידי מוסד אלופאא' בשם "מי
שביתו עשוי זכוכית ,אל לו להשליך אבנים לעבר האנשים"
)אתר שיתוף הקבצים  9 , justpaste.itבפברואר .(2018
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מוסד אלופאא' הפיץ באפריל  2018כרזה ברוסית ,שעודדה פיגועים במהלך המונדיאל ,שנערך ברוסיה
)בניגוד לכלי תקשורת ותומכי דאעש שפרסמו כרזות דומות בעיקר באנגלית ,ערבית וצרפתית( .הדבר עשוי
להעיד שלמוסד אלופאא' פעילים דוברי רוסית ,יתכן מהקווקז.

כרזה עם כיתובית ברוסית שהופצה ע"י מוסד אלופאא' ברשתות החברתיות לקראת מונדיאל  2018ברוסיה
ועודדה פיגועים במהלך האירועים )מוסד אלופאא' 12 ,באפריל .(2018

מ וס ד מ כ ת ב ת א ל ה מ ה
מכתבת אלהמה הינה מוסד המפיק חוברות וטקסטים דיגיטליים בנושאי הלכה אסלאמיים על-פי
הפרשנות הסלפית -ג'האדית.

חוברת שהופקה על-ידי מכתבת אלהמה הנוגעת לסוגית "הדינים הקשורים לשבועת האמונים הניתנת לח'ליף"
)ע'רבאא'  31 ,באוקטובר .(2018

מ וס ד א ל ד 'ח 'א א 'ר
אלד'ח'אא'ר )מילולית :תחמושת( הינו מוסד לא רשמי שמפיק כמות מעטה יחסית של תכנים .הוא פרסם
ביוני  2018כרזה המאיימת על ארצות-הברית ועל נשיאה ,דונלד טראמפ )בואבת אלחרכאת אלאסלאמיה8 ,
ביוני .(2018

ת ח נ ת ר ד יו א ינ ט ר נ ט ית ש ל ד א ע ש  :ר ד יו א ל ב יא ן
תחנה הרדיו אלביאן החלה לפעול באוגוסט  2014מהעיר מוצול שבעיראק )אלג'זירה 9 ,באוגוסט  .(2014היא
שידרה עד סוף  2017גם מאלרקה ,שבסוריה .החל מנובמבר  2017החל רדיו אלביאן לשדר באינטרנט
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באמצעות אתרי הארגון חק ואלצוארם ,שכאמור ,אינם פעילים עוד .כיום הוא משדר באמצעות אתר
ע'רבאא'.

מ וס ד פ ר א ת מ ד יה
מוסד תקשורת ,שהוקם במחוז הקווקז של דאעש ביולי  .2015המוסד הפיק סרטונים שבהם נראו פעילים
דוברי רוסית בקווקז ובעיראק .מוסד זה פעיל גם במחוז ח'ראסאן )אפגניסטאן/פקיסטאן( ובמזרח אסיה:
הודו )כנראה קשמיר( ,בנגלדש והפיליפינים .המוסד הפיק גם פיוטים מעוררי להט לג'האד בשפות שונות,
ביניהן ערבית ,אנגלית ואפגאנית )ארם ניוז 13 ,ביולי  ;2015ג'האדולוג'י 18 ,בספטמבר  .(2018מוסד זה
כמעט ולא היה פעיל בשנת .2018

לוגו פראת מדיה )ג'האדולוג'י 18 ,בספטמבר .(2018

מ וס ד א ל ד ר ע א ל ס ני
אלדרע אלסני )מילולית :המגן הסוני( הינו מוסד ,המפיק חומרי הסברה בעלי אופי של הכוונה אסלאמית
ואידיאולוגית .המוסד מוציא לאור מגזין בשם אלאנפאל )ראו להלן( .ב 23-במרץ  2018פרסם המוסד חוברת
אינטרנטית אודות יסודות הכפירה הקיימים בדמוקרטיה )אלע'רבאא' 23 ,במרץ .(2018

חוברת אינטרנטית אותה הפיק מוסד אלדרע אלסני אודות יסודות הכפירה הקיימים בדמוקרטיה
)אלע'רבאא' 23 ,במרץ .(2018

מ וס ד ת ר ג 'מ א ן א ל א ס א ור ת י ל ה פ ק ת ה ס ב ר ה
מוסד הסברה ותיק .המדובר כנראה בפעיל או בתומך דאעש )או בקבוצת פעילים ותומכים( בעל ידע
בהפקת כרזות וסרטוני תעמולה .תכני הסרטונים לקוחים לרוב מתוך חומרי הסברה ,שהופקו ע"י לשכות
הסברה מקומיות במחוזות השונים של דאעש .רמת העריכה של התוצרים היא טובה למדי .הכרזות שמפיק
המוסד הן בערבית ובאנגלית וייתכן שהן מופקות במערב .תכני תוצרי ההסברה של המוסד מופצים באתר
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אלע'רבאא' של דאעש .למוסד גם אתר בסיסי ביותר ,שמפרסם את תוצרי ההסברה שלו
) .(/https://asawrti.wordpress.comבנוסף לכך ,מופצים תכני המוסד גם ברשתות החברתיות ובטלגרם.

עמוד הבית של אתר האינטרנט של מוסד תרג'מאן אלאסאורתי
)אתר האינטרנט של מוסד תרג'מאן אלאסאורתי 23 ,בדצמבר .(2018

מימין :כרזה של מוסד תרג'מאן אלאסאורתי להסברה,בה איום כלפי ארה"ב והנשיא טרמפ .הכיתוב באנגלית:
"זכור – אנו באים בהקדם" )טלגרם 22 ,בדצמבר  (2018משמאל :תמונה מסרטון שהופק על-ידי המוסד ,המנגח
את ארגון המטה לשחרור אלשאם בשל "נטישת הג'האד" ומאבק ב"לוחמי הג'האד" )קרי :פעילי דאעש(
)אלע'רבאא' 10 ,בדצמבר .(2018

מ נת צ ר מ ד יה
לאחרונה התפרסמו כרזות וסרטונים של דאעש תחת השם מתנצר מדיה .ככל הנראה ,מדובר בתומך או
תומכים של הארגון שייתכן והם ממוקמים במערב ,שכן פרסומיו כוללים תכנים בשפות אירופאיות ,ובמיוחד
ספרדית .לקראת סוף שנת  2018פרסם מתנצר מדיה סרטון הקורא לבצע פיגועים במדינות המערב לרגל חג
המולד .הסרטון דובר ספרדית כולל תרגום לאנגלית ולערבית .בחלקו הוא דובר צרפתית .ריבוי השפות נועד
להגיע למירב קהלי היעד במדינות המערב )אלע'רבאא' 23 ,בדצמבר .(2018
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כרזה בספרדית הקוראת ל"חיילי אללה" ל"התכונן" כשברקע חגיגות חג המולד
)מוסד מנתצר של דאעש 24 ,בדצמבר .(2018

מימין :תמונה מסרטון שהופץ במסגרת קמפיין איומים לקראת חג המולד הקורא לבצע פיגועי דריסה משמאל:
קריאה בסרטון להרוג את הכופרים "הכן את עצמך ,חייל של אללה" )אלע'רבאא' 23 ,בדצמבר .(2018
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פ ר ק ב  :פ ל ט פ ור מ ות ה מ ש מ ש ות ל ה פ צ ת ת וצ ר י ה ס ב ר ה
א ת ר א ל ע 'ר ב א א '
אלע'רבאא' הינו אתר אינטרנט מרכזי המזוהה עם דאעש ,אך כנראה אינו אתר רשמי שלו .האתר
שימש את דאעש במהלך שנת  ,2018אך בשלהי השנה חדל מלפעול )יתכן באופן זמני( .פרוש המונח
אלע'רבאא' הינו הזרים ,או השונים .בז'רגון האסלאמי הכוונה לקומץ מאמינים הדבק באסלאם ,הנמצאים
במיעוט בקרב מי שאינם מוסלמים או אינם מוסלמים דיים .לשיטתם ,על-פי ההלכה האסלאמית החל האסלאם
על-ידי קומץ קטן של אנשים זרים לסביבתם ושונים מהם ,וכך הוא גם יהפוך באחרית הימים.
האתר פעיל בשנה האחרונה ,אך לא בצורה עקבית ,שכן לעיתים הוא נופל או מופל מהרשת .לאחר
נפילתו או הפלתו עלה האתר תחת כתובות שונות .באתר סרטונים ,הודעות וכרזות של דאעש .כמו-כן,
מתפרסמים באתר מאמרים ולינקים להורדת שבועון דאעש ,אלנבא' .האתר מפיץ חומרים שהפיק מוסד
הסברה בשם אלע'רבאא' ללאעלאם ,וניתן להעריך כי הוא חלק מאותה פלטפורמת הסברה.

עמוד הבית של אתר אלע'רבאא' :רוב העמוד מכיל סרטוני וידאו,
אך גם ידיעות והודעות קבלת אחריות של הארגון )אלע'רבאא' 28 ,בנובמבר (2018

א ת ר ש ב כ ת ש מ ו ח ' א ל א ח 'ב א ר י ה
שבכת שמוח' אלאח'באריה הינו אתר שהחל לפעול ביולי  2018ומזוהה עם דאעש .זאת למרות שהאתר
מצהיר שאינו קשור לאף גורם .האתר מפרסם הודעות קבלת אחריות של דאעש וידיעות שונות שהופקו על-ידי
מערך ההסברה של הארגון.
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עמוד הבית של שמוח' אלאח'באריה .מופיעות בו הודעת קבלת אחריות של דאעש וידיעות,
שהופקו על-ידי מוסדות מערך ההסברה השונים של הארגון )שבכת שמוח' 7 ,בנובמבר .(2018

ה א ת ר א ח 'ב א ר א ל מ ס ל מ י ן
זהו אתר אינטרנט מרכזי של דאעש הכולל ידיעות ,הודעות קבלת אחריות וסרטונים .האתר שימש
בשנתיים-שלוש האחרונות כאתר האינטרנט המרכזי של הארגון .בחודשים האחרונים של שנת  2018פסק
האתר מלפעול .בתחילת  2019הוא עלה מחדש ופעל במשך כחודש ,אך במתכונת מצומצמת ופחות
מעודכנת מזו שבעבר .מאז הפסיק האתר לפעול )יתכן באופן זמני(.

עמוד הבית של אתר אח'באר אלמסלמין )עדכני ל 24-בינואר  :(2019הידיעות המעודכנות ביותר הן מה 18-בינואר
) 2019אתר אח'באר אלמסלמין 24 ,בינואר .(2019

ס וכ נ ות נ א ש ר נ יוז
סוכנות נאשר ניוז הינה ככל הנראה קבוצה של פעילי דאעש המפעילה ערוצים בטלגרם ובמדיה החברתית
ומפיצים חומרי הסברה שמפיק מערך ההסברה של הארגון .קבוצה זו אינה מפיקה תכנים משל עצמה אלא
עוסקת בהפצה בלבד .סוכנות נאשר ניוז קשורה במיוחד לסוכנות אעמאק של דאעש.
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תיאום בין סוכנות אעמאק ל לבין סוכנות נאשר להפצת התכנים של דאעש ברשתות החברתיות
)טוויטר ,יוטיוב ,פייסבוק( הכיתוב המופיע בכרזה" :זהו שדה המערכה שלכם ,תומכי הח'ליפות"
) 3 ,www.manshar.comבאפריל .(2017

הפצת הודעת קבלת האחריות של סוכנות אעמאק של דאעש לפיגוע שבוצע בשטרסבורג בצרפת ,על-ידי סוכנות
נאשר באמצעות הרשתות החברתיות )חשבון הטוויטר @ 13 ,rcallimachiבדצמבר .(2018

מ וס ד א ל צ ק ר י ל ל ע ל ום א ל ע ס כ ר יה
מוסד אלצקרי ללעלום אלעסכריה )קרי ,מוסד אלצקרי למדעים צבאיים( החל לפעול לאחרונה .המוסד
הפיץ חוברות ,כרזות וסרטונים הקוראים לבצע פיגועים בשם הארגון )אלמרג'ע 30 ,באוגוסט .(2018

285-18

27

עמוד השער של חוברת המעודדת את תומכי דאעש לבצע פיגועים .כותרת החוברת 200" :המלצות" ]ל"פיגועי
השראה"[ )אלמרג'ע 30 ,באוגוסט  .(2018משמאל :חוברת הדרכה על חומר הנפץ C4
)אלע'רבאא' 14 ,ביולי .(2018

כרזה המעודדת את תומכי הארגון לבצע רצח של באמצעות סימום "הכופרים" ,קרי :ביצוע טרור ביולוגי .הכרזה
היא חלק מסדרת כרזות שלמדו כיצד להפיק רעלים מבעלי חיים ולהשתמש בהם נגד "הכופרים"
)טלגרם 14 ,בספטמבר .(2018

מ ס א א ת א לא ש ה א ד
מוסד ותיק המזוהה עם תומכי דאעש אך אינו מוסד רשמי של הארגון .המוסד מפרסם סרטוני תעמולה,
כרזות וחוברות הסברה לצורכי תעמולה של הארגון.

לוגו מוסד אשהאד
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מימין :כרזה תחת הסיסמה "המדינה האסלאמית נותרת על כנה ,ברשות אללה" )מוסד אשהאד 12 ,באפריל
 .(2018משמאל :כרזה בה הכיתוב":אמריקה שקעה ואין מי שיציל אותה .היא הפכה לטרף בידי חיילי הח'ליפות
בכל מקום" .מדובר בציטוט של דובר הארגון ,אבו אלחסן אלמהאג'ר )מוסד אשהאד 23 ,במרץ .(2018

פ ר ק ג '  :ש ימ וש ב ר ש ת ות ה ח ב ר ת יות וב ט ל ג ר ם ע ל יד י מ ע ר ך
ההסברה של דאעש
מ בט כללי
עיקר הפרסומים שהופקו על-ידי מערך ההסברה של דאעש הופצו במערכת המסרים טלגרם ,בעקבות
חסימת חשבונות תומכי הארגון בטוויטר ופייסבוק .בעוד שהתכנים העיקריים של דאעש מופקים ומופצים
באמצעות אתרי אינטרנט ייעודיים ,משמשות הרשתות החברתיות ומערכת טלגרם ככלי להשגת מטרות
מגוונות יותר כגון :העלאת המוטיבציה של פעילי דאעש לביצוע פיגועים ,גיוס פעילים וקיום הקשר
עימם; הבעות תמיכה; גיוס כספים ועוד .מערכת המסרים טלגרם זוכה לפופולריות גבוהה בקרב פעילי
דאעש ,משום שהיא בעלת מפתח הצפנה קשה לפיצוח ובעלת אפשרות לקיום צ'טים סודיים בהם התכנים
נמחקים לאחר פרק זמן מוגדר מראש.

מ ע ר כ ת ה מ ס ר ים ט ל ג ר ם
בשנת  2018המשיך דאעש בפעילות ענפה ברשתות החברתיות ,למרות החלשות הארגון .לאחרונה
מערכת המסרים טלגרם הינה הפלטפורמה המועדפת על דאעש והיא זוכה לפופולריות רבה בקרב
פעיליו שכן היא מאפשרת לדאעש ליהנות מאנונימיות ולפצות את עצמו על צמצום מרחב הפעילות שלו
ברשתות החברתיות פייסבוק וטוויטר .השימוש הנרחב שעושה דאעש באפליקציות אנונימיות מוצפנות ,נותן
לדאעש מענה מסוים לסוגיית קיום הקשר עם הפעילים והמחוזות ברחבי העולם ובו בזמן מציב אתגר בפני
שירותי הביטחון במדינות השונות .פעילי דאעש מקיימים בטלגרם דיונים על יעדי פיגועים ,דרכים לביצוע
פיגועים ,שיטות להתחמקות מגורמי ביטחון ,אופן השגת אמצעי לחימה ועוד.1

Mia Bloom and Chelsea Daymon ,Assessing the Future Threat: "ISIS's Virtual Caliphate",
May 2018. Bennett Clifford, “Trucks, Knives, Bombs, Whatever:” Exploring Pro-Islamic State
Instructional Material on Telegram, May 2018.
1
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צילום מסך של קבוצה של דאעש בטלגרם :מלל,
סרטונים וצילומים של דאעש )חשבון הטוויטר @ 25 ,etn12vaa2kpsfבינואר .(2018

ביולי  2018פתח דאעש האשטג בטלגרם תחת הכותרת" :לאחי המסייע" .ההאשטאג עסק בהשתלבות
תומכיו במאמצי ההסברה של הארגון באמצעות הרשתות החברתיות .הוא קרא לתומכיו שלא להגביל את
התעמולה לפלטפורמת הטלגרם בלבד אלא להרחיבה לפלטפורמות נוספות כדוגמת פייסבוק ,טוויטר,
יוטיוב ,אינסטגרם ועוד .למרות זאת עד כה לא אותר שינוי בפעילות דאעש בפלטפורמות האחרות ועיקרה
ממשיכה להתבצע באמצעות טלגרם .בנוסף ,הומלץ במסגרת ההאשטג להשתיל מסרים בחשבונות
ציבוריים של אנשי ממשל ,עיתונאים ,אנשי דת ועוד .עד עתה לא אותרו ניסיונות מעין אלו )ייתכן,
שהפלטפורמות הללו יודעות לזהות ולמנוע ניסיונות כאלו(.
לאחרונה חלה ירידה בהיקף השימוש של דאעש בטלגרם ,זאת ככל הנראה בשל המאבק של הנהלת
טלגרם לביטול חשבונות פעילי ותמכי דאעש .למרות ביטול של מאות עד אלפי חשבונות ביום מצד הנהלת
טלגרם ,מערך ההסברה של דאעש ותומכיו פותחים חשבונות חדשים המאזנים את החסר )בי .בי .סי
מוניטורינג 7 ,בדצמבר  .(2018חוקרת ארגוני הטרור ריטה כץ ,טוענת כי הנהלת טלגרם מבצעת לאחרונה
קמפיין שלא נראה בעבר לחסימת קבוצות וצ'טים בטלגרם )מאמרה של ריטה כץ ,וושינגטון פוסט 28 ,בינואר
 (2019ולמרות זאת ,דאעש עדיין פעיל בטלגרם.

ר ש ת ות ח ב ר ת יות נוס פ ות
לאחרונה דווח על חדירה של דאעש לרשתות חברתיות נוספות .בין השאר עשה דאעש שימוש ברשת
חברתית אמריקאית ,שנוסדה בשנת  ,2015בשם  .Baazרשת זאת מאפשרת פרסום מידע ובמקביל מרכזת
ידיעות מרשתות ואתרים באינטרנט על-פי נושאי התעניינות המנוי .הרשת מפיצה חומרי הסברה של דאעש
שמפיקים מוסדות הארגון .יש לציין ,כי סוכנות נאשר ניוז ,המזוהה עם דאעש )ראה להלן( מפעילה קבוצות
ברשת חברתית זו )בי בי סי בערבית 19 ,ביוני  15 ,onlinejihad.net ;2017במרץ .(2018
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פלטפורמה זאת אכן שימשה את דאעש בשנתיים האחרונות ,אך היא ירדה לאחרונה .בדצמבר  2018דווח
על ניסיון של הארגון לשוב ולחדור לפלטפורמה ) 21 ,BBC Monitoringבדצמבר  .(2018בבדיקה )העדכנית
לתחילת שנת  (2019ניכר כי הפלטפורמה דואגת לחסום חשבונות של גורמים החשודים כמזוהים עם דאעש.
לאחרונה נמסר ,כי יש חדירה של דאעש לפלטפורמת  .ZeroNetפלטפורמה זו ,פותחה בבודפשט
והוקמה בשנת  .2015הפלטפורמה פועלת בשיטה המקשה על איתור השרת שממנו פועל האתר במטרה
לאפשר למשתמש להתחמק מכל צנזורה ומעקב .הפלטפורמה פועלת תוך שימוש במגוון מאד רחב של
שרתים-מחשבים מבוזרים .משתמשים בפלטפורמה המזוהים עם דאעש משתמשים לעיתים קרובות בתוכנת
ההצפנה  TORובכך הם נהנים גם מאנונימיות ברמה גבוהה יותר .פעילי דאעש עשו בפלטפורמה זו שימוש
בשנת  .2016לאחרונה דווח ,כי פעילות דאעש בפלטפורמה זו התרחבה )ממר"י 23 ,בינואר BBC ;2019
 17 ,Monitoringבינואר  .(2019לדברי החוקרת ריטה כץ ,זוהי פלטפורמה שלאחרונה מושכת אליה מאוד
את פעילי דאעש )מאמרה של ריטה כץ ,וושינגטון פוסט 28 ,בינואר .(2019

חשבון של אעמאק ב) ZeroNet-זירונט 22 ,בינואר .(2019

פ ר ק ד  :מ ג ז ינ ים ש מ פ יק מ ע ר ך ה ה ס ב ר ה ש ל ד א ע ש
א לנב א'
אלנבא' )מילולית :הידיעה( הינו המגזין המרכזי של דאעש המופק ע"י לשכת ההסברה המרכזית של
דאעש )כפי שמצוין בכותרת המגזין ,מתחת ללוגו שלו( .המגזין יוצא לאור מידי שבוע בערבית .מתפרסמות בו
כתבות הכוללות :מידע אודות זירות הלחימה של המדינה האסלאמית ,תוך הבלטת הניצחונות; עידוד ביצוע
פיגועים במערב; הדרכה טכנית כיצד לבצע פיגועים; כרזות ונתונים סטטיסטיים אודות פעילות הארגון;
מאמרים בעלי אופי דתי וראיונות עם פעילי דאעש ומנהיגיו .ניכר כי בשנתיים האחרונות הפכה העריכה
הגראפית של אלנבא' לפשוטה יותר ,אולי ביטוי נוסף לפגיעה במערך ההסברה של דאעש .עם זאת ,המגזין
ממשיך להופיע באופן רציף.
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שבועון אלנבא' שיצא לאור ב 1-בנובמבר  .2018תחת הלוגו מצוין כי מדובר בשבועון שיוצא לאור מטעם
מיניסטריון ההסברה המרכזי )אלע'רבאא' 1 ,בנובמבר .(2018

לאחרונה ירד מספר עמודי השבועון מ 16-ל 12-וחלו בו גם שינויים גרפיים .בתקופת שיא הח'ליפות
האסלאמית חולקו העתקים קשיחים של השבועון לאזרחי הח'ליפות שבשליטת דאעש .אולם עם נפילת
הח'ליפות ואובדן השליטה על אזרחיה נותר אלנבא מגזין אינטרנטי בלבד .בשנת  2018הופץ השבועון אלנבא'
גם בהעתקים קשיחים במחוזות השונים במקביל לפרסומו ברשת .לא ברור האם בעיתוי הנוכחי )תחילת שנת
 (2019הפצתו בהעתקים קשיחים עדיין נמשכת.

ש ב א ב א ל ח 'ל א פ ה
ב 10-באוקטובר  2018התפרסם מגזין חדש המזוהה עם דאעש ,בשם שבאב אלח'לאפה .זהו איננו מגזין
רשמי של דאעש ,ועד כה )תחילת דצמבר  (2018הופצה רק מהדורה אחת שלו .המגזין מיועד לשמש בימה
לתומכי הארגון .על-פי שם המגזין ניתן להעריך כי קהל היעד שלו הוא צעירים מוסלמים המזוהים עם הארגון
והוא נועד לעודד אותם ליטול חלק בפעילות הארגון .עם זאת ,מצוין בעמוד השער של המגזין שהוא "בימה לכל
התומכים ]במדינה האסלאמית[" )אתר שיתוף הקבצים  10 ,archive.orgבאוקטובר .(2018
על-פי עמוד השער של המגזין ,הוא מפרסם חומר שמגיע אליו מגורמים התומכים בדאעש תחת פיקוח
מוסד אלעבד אלפקיר .המגזין כולל מאמרי דעה ,מאמרי תמיכה בדאעש ,כרזות המקדמות צפייה בסרטוני
הארגון ,והטפה לביצוע פיגועים .בגיליון הראשון הופיעה כרזה המעודדת ביצוע פיגועים בודדים
באוסטרליה )אתר שיתוף הקבצים  10 ,archive.orgבאוקטובר .(2018
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מימין :עמוד השער של המגזין שכותרתו "צעירי החליפות" בערבית ובאנגלית .מתחת נכתב :מגזין צעירי
הח'ליפות – בימה לכל התומכים ]במדינה האסלאמית[ – מגזין בלתי רשמי ,המפרסם חומר שיתופי ,המגיע אליו
מתומכי ]ארגון דאעש[ תחת פיקוח מוסד אלעבד אלפקיר" )אתר שיתוף הקבצים  10 ,archive.orgבאוקטובר
 .(2018משמאל :כרזה שפורסמה בגיליון הראשון של המגזין המעודדת ביצוע פיגועים באוסטרליה תחת הכיתוב
"אוסטרליה – הגיע הזמן לעונת הקציר בשטחך" )אתר שיתוף הקבצים  10 ,archive.orgבאוקטובר .(2018

" -"From Dabiq to Romeמגזין אינטרנטי באנגלית
 From Dabiq to Romeהינו מגזין אינטרנטי באנגלית המזוהה עם דאעש ,אך אינו פרסום רשמי של
הארגון .הוא כולל חדשות ,הגות אסלאמית רדיקלית ,פרטים אודות פעילות דאעש ועלוני מידע )אינפוגרפים(.
המגזין יוצא לאור בשנה האחרונה מדי עשרה ימים-שבועיים על-ידי גוף שנקרא אהל אלתוחיד .המגזין מופץ
באמצעות האתר ע'רבאא' ובאמצעות הטלגרם.

כותרת הגיליון ה 34-של המגזין מ 8-באוקטובר  .2018בתמונה דיווח של פעילות דאעש נגד הכוחות הכורדיים
) (SDFבאזור אלבוכמאל )ע'רבאא' 26 ,באוקטובר .(2018
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ה מ ג ז ין א ל א נ פ א ל
המגזין אלאנפאל )מילולית :השלל ,על-שם סורת אלאנפאל בקוראן( החל לצאת בשלהי שנת  2017והוא
מתפרסם מידי עשרה ימים .המגזיןמופק ע"י מוסד אלדרע אלסני )מילולית :המגן הסוני( .בין השאר מעודד
המגזין ביצוע פיגועי בודדים .הפעם האחרונה שאותר אזכור של מהדורה שלו הייתה ביוני ) 2018בואבת
אלחרכאת אלאסלאמיה 8 ,ביוני  .(2018מאז ,ככל הנראה ,המגזין אינו פעיל.

המהדורה השנייה של המגזין אלאנפאל )נובמבר .(2017

פ ר ק ה '  :ת וצ ר י ה ס ב ר ה ש ל ה מ ח ו ז ו ת ה ש ו נ י ם
כללי
בעקבות נפילת הח'ליפות האסלאמית עלתה חשיבותם של המחוזות השונים ברחבי העולם ,הנמצאים
מחוץ "למחוזות הליבה" .בתקופה בה מופעלים לחצים קשים על "מחוזות הליבה" של דאעש )סוריה ועיראק(
ועל מחוזות נוספים ,מגלים חלק מהמחוזות הללו יוזמות התקפיות נגד אויביהם ושומרים את המותג דאעש
"על המפה".
מבדיקת תוצרי ההסברה ,שמקורם במחוזות דאעש ברחבי העולם ,עולה כי קיים קשר הדוק בין לשכות
ההסברה המקומיות ,לבין מערך ההסברה המרכזי של דאעש .קשר זה בא לידי ביטוי הן בתחום התוכן והן
בתחום הצורני .תכני תוצרי ההסברה הנכתבים במחוזות השונים ,מועברים למרכז ,ומופצים באמצעות
פלטפורמות ההסברה המרכזיות של דאעש .לא ברור לנו עד כמה הפיקוח המרכזי ההסברתי על תוצרי
ההסברה המקומיים של דאעש הינו הדוק .אולם התרשמותנו היא ,שתכני ההסברה במחוזות המועברים
למרכז תואמים את מדיניות ההסברה של הנהגת דאעש .בתוצרי ההסברה של המחוזות השונים מופיעים
סמלי המחוזות השונים יחד עם לוגו לשכת ההסברה המרכזית.
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סמל סוכנות
אעמאק

סרטון שפרסמה סוכנות אעמאק ,אודות הוצאה להורג של שני משתפי-פעולה עם השלטונות המצריים
על-ידי פעילי מחוז סיני של דאעש )שבכת שמוח' 15 ,בדצמבר  .(2018הסרטון הופק ע"י לשכת
ההסברה המרכזית של מחוז סיני אך נערך והופץ על-ידי סוכנויות אעמאק ושבכת שמוח'.

מערכות ההסברה המקומיות של "מחוזות הליבה" )סוריה ועיראק(
מ ח וז ע יר א ק
בעיראק איחד דאעש את המחוזות השונים למחוז-על אחד ,המאחד את כל המחוזות )הנקראים
אזורים( .במסגרת מחוז עיראק פועלים מחוזות :דג'לה )החידקל( ,אלאנבאר ,דיאלא ,בגדאד ,צפון
בגדאד צלאח אלדין ,נינוא ,ג'זירה ומחוז הדרום .מרבית האזורים הללו גילו במהלך  2018פעלתנות צבאית
רבה נגד צבא עיראק ,כוחות "הגיוס העממי" )מיליציות שיעיות ,חלקן בחסות עיראק( ,כוחות "הגיוס השבטי"
)מיליציות שמקורן בשבטים סונים המשתפים פעולה עם המשטר(" ,סוכנים" הנחשדים בשיתוף פעולה עם
המשטר וקבוצות אוכלוסייה ,אשר דאעש עוין אותן )בעיקר בני העדה השיעית( .מנגד ,ביצעו כוחות הביטחון
העיראקיים פעילות ביטחונית רצופה נגד התארגנויות דאעש במחוזות השונים אך הם לא הצליחו להביא
לצמצום משמעותי של פעילותן.

אזור
כרכוכ

מחבל מתאבד של דאעש המכונה סיף אלאסלאם אלאנצארי ,שפוצץ מכונית תופת באזור אלריאצ' ,שמדרום
מערב לכרכוכ )מחוז עיראק – אזור כרכוכ 27 ,בינואר  .(2019למטה נראה הסמל של אזור כרכוכ.
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אזור דיאלא

משאיות וטרקטור שהוצתו על-ידי פעילי דאעש )מחוז עיראק -אזור דיאלא 9 ,בדצמבר .(2018
למטה נראה סמל אזור דיאלא.

במרבית האזורים שבמחוז עיראק ,פועלות לשכות הסברה מקומיות הכפופות ישירות למערך
ההסברה המרכזי של דאעש )ככל הנראה ,ללא "תיווך" הנהגת מחוז עיראק( .מרבית לשכות הסברה אלו גילו
במהלך שנת  2018פעלתנות רבה .בסרטונים שהופקו ע"י לשכת ההסברה באזורים השונים מופיעות שתי
שקופיות :השקופית הראשונה הינה לוגו של ההסברה המרכזית של דאעש ובשקופית השנייה מופיע לוגו
המחוז עצמו .פלטפורמות ההסברה הכפופות ישירות להנהגת דאעש ,ובמרכזן סוכנות אעמאק ,מפיצות את
תוצרי ההסברה של מחוז עיראק.

סרטון שהפיק אזור כרכוכ .מימין :לוגו של ההסברה המרכזית של דאעש .משמאל :לוגו אזור כרכוכ
)שבכת שמוח' 25 ,בספטמבר .(2018

הודעת קבלת אחריות ע"י מחוז דיאלא שבעיראק :למעלה במרכז מופיע לוגו ההסברה המרכזית
של דאעש )אלאנצאר 9 ,בדצמבר .(2018
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החלפת סמלים במהלך עריכה מרכזית של סרטונים .מימין למעלה :סרטון שבו מופיע לוגו מחוז כרכוכ
)צד ימין למעלה( .משמאל למעלה :במהלך הסרטון מעבר לסמל דאעש )שבכת שמוח'  25בספטמבר .(2018

הודעות של סוכנויות אעמאק ושבכת שמוח' אודות קבלת אחריות להרג ארבעה שוטרים עיראקים באמצעות
פיצוץ מטען-חבלה )שבכת שמוח' 27 ,בינואר .(2019

מחוז סוריה
בסוריה איחד דאעש את המחוזות השונים למחוז-על אחד )כמו שנעשה בעיראק( .במסגרת זאת פועלים
האזורים הבאים :אלברכה ,אלח'יר )קרי ,דיר אלזור( ,אלרקה ,אלחסכה וחלב )שבכת שמוח' 29 ,בנובמבר
 .(2018במהלך שנת  2018איבד דאעש את אזור שליטתו הטריטוריאלי בדרום רמת הגולן ואת מרבית אזור
שליטתו הטריטוריאלי צפונית-מזרחית לסוידאא' )אלצפא( פעילותו מתמקדת כיום בעמק הפרת התחתון,
מצפון לאלבוכמאל ,שם הוא ניצב בפני מערכה שמנהלים נגדו כוחות הכורדים ) (SDFבסיוע ארה"ב ומדינות
הקואליציה.
באזורים השונים של מחוז סוריה פועלות לשכות הסברה מקומיות הכפופות להסברה המרכזית של דאעש.
לשכות אלו המשיכו לפעול במהלך שנת  2018למרות הלחצים הכבדים שהופעלו על דאעש בזירה הסורית.
בסרטוני לשכות ההסברה האזוריות מופיעה שקופית של ההסברה המרכזית ואחריה שקופית עם לוגו האזור.
הודעות קבלת האחריות של דאעש באזורים השונים מופקות ומופצות באמצעות הפלטפורמות המרכזיות
הכפופות ישירות להנהגה ההסברתית של דאעש )כגון שמוח' ,אעמאק ומא'תה(.
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נוסח של הודעת קבלת אחריות של מחוז סוריה-אזור אלברכה.
במרכז נראה הלוגו של לשכת ההסברה המרכזית.

לוגו אזור
אלברכה
מידע אודות פעילות צבאית של אזור אלברכה ,שהופץ ע"י סוכנות שמוח' של דאעש .מימין :פעילי דאעש נעים
בדרכם לתקוף עמדות של כוחות ) SDFהופץ באמצעות שמוח' 24 ,בנובמבר  (2018משמאל :דיווח של אזור
אלברכה :פעיל דאעש מבצע ירי ממקלע הנישא על גבי אופנוע ) הופץ באמצעות שמוח' 24 ,בנובמבר .(2018

לשכות ההסברה של המחוזות ברחבי העולם
כללי
לנוכח הלחצים הכבדים שהופעלו על מחוזות סוריה ועיראק )שתי "מחוזות הליבה"( עלתה במהלך שנת 2018
חשיבותם של המחוזות השונים ברחבי העולם .המחוזות הללו כפופים להנהגת דאעש בסוריה באמצעות גוף
הנקרא "מנהלת המחוזות המרוחקים" ,הכפוף ישירות למנהיג דאעש אבו בכר אלבע'דאדי )חק 7 ,ביולי
 .(2016למחוזות השונים לשכות הסברה מקומיות ,הכפופות ללשכת ההסברה המרכזית של דאעש,
והנושאות את הלוגו שלה .לשכות ההסברה המקומיות מסתייעות בפלטפורמות ההסברה המרכזית של
הנהגת הארגון כדי להפיץ את התוצרים ההסברתיים שלהם .התנהלות זאת מאפשרת ל"מחוזות המרוחקים"
של דאעש לפעול במסגרת אסטרטגיה הסברתית אחודה הנקבעת ע"י הנהגת הארגון ,על אף הריחוק
הגיאוגרפי ביניהם.
מחוזות דאעש ברחבי העולם הם :ח'ראסאן )אפגניסטאן/פקיסטאן/איראן( ,סיני ,לוב ,מערב אפריקה,
מזרח אסיה )הפיליפינים( ,תימן ,סומליה והקווקז .המחוזות הללו פועלים בעיקר נגד כוחות הביטחון
והממשל המקומיים ,ארגונים יריבים ,אישים וגופים בעלי זיקה למערב .כמו כן פעלו המחוזות נגד שלוחות
אלקאעדה במדינות השונות או ארגונים המזוהים עם אלקאעדה )למשל ארגון אלשבאב בסומליה או
שלוחת אלקאעדה בתימן(.
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היקף תוצרי ההסברה של המחוזות ברחבי העולם היה במידה רבה פועל יוצא ממידת האינטנסיביות של
פעילותם הצבאית ומהמשאבים העומדים לרשותם .חלק מהמחוזות ברחבי העולם גילו בשנה שחלפה
פעלתנות אינטנסיבית ,למשל מחוזות ח'ראסאן ומערב אפריקה ,שמצאה ביטוייה גם בהיקף הנרחב של
תוצרי ההסברה שהופקו על ידם.

מ ח וז ח 'ר א ס א ן
מחוז ח'ראסאן )אפגניסטאן/פקיסטאן/איראן( הינו המחוז השלישי בחשיבותו לאחר עיראק וסוריה,
"מחוזות הליבה" של דאעש .במחוז ,שהוקם בשנת  ,2014חלה עלייה רצופה בהיקף הפיגועים לאורך
השנים .בשנת  2018פעל המחוז באופן אינטנסיבי וביצע פיגועים נגד שורה של יעדים ,בעיקר באפגניסטאן.
היעדים הבולטים :מוסדות המזוהים עם הממשל האפגאני; צבא אפגניסטאן ומנגנוני המודיעין הביטחון
האפגאנים; ארגון הטאליבאן; אישים ומוסדות המזוהים עם המערב ועם ארגון הטאליבאן .בשנת  2018התבלט
מחוז ח'ראסאן בשל חוסר היציבות באפגניסטאן והתפשטות שליטת הטאליבאן בשטחים נוספים ברחבי
המדינה באופן שאיים על מחוז ח'ראסאן .מחוז ח'ראסאן "התמחה" בפיגועי ראווה באמצעות מחבלים
מתאבדים ,בבירה קאבול ובמקומות נוספים ,שגבו מספר גדול של קרבנות וזכו לתהודה תקשורתית
רבה.
במחוז ח'ראסאן של דאעש פועלת לשכת הסברה מרכזית ,המשתמשת גם היא בלוגו לשכת ההסברה
המרכזית של הנהגת הארגון .בהפצת תוצרי ההסברה של המחוז ממלאת תפקיד מרכזי סוכנות אעמאק
)הכפופה להנהגה ההסברתית של הארגון( .סוכנות זאת )ופלטפורמות הסברה נוספות( מפיצה את תכני
ההסברה של מחוז ח'ראסאן ולעיתים גם מפיקה אותם.

הסרטונים שמפיק מחוז ח'ראסאן נפתחים עם לוגו לשכת ההסברה המרכזית )מימין( .אחר כך מופיע לוגו מחוז
ח'ראסאן )משמאל( )מתוך סרטונים שהופקו ב 15-בנובמבר וב 11-באוגוסט .(2018

נוסח הודעת קבלת אחריות שפורסמה על-ידי לשכת ההסברה המרכזית של מחוז ח'ראסאן .הלוגו שלה נראה
במרכז ) 18 ,pastethis.toבספטמבר .(2019
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הודעת קבלת אחריותלפיגוע התאבדות של מחוז ח'ראסאן בקאבול שהופצה ע"י סוכנות אעמאק
)אעמאק 24 ,בפברואר .(2018

לוגו מחוז
ח'ראסאן

מחבל מתאבד בפיגוע ההתאבדות ,שהודעת קבלת האחריות עליו הופצה ע"י אעמאק.
למטה מימין מופיע לוגו מחוז ח'ראסאן ) 24 , pastethis.toבפברואר .(2018

ח צ י -ה א י ס ינ י
שנת  2018התאפיינה בהתמודדות מחוז סיני עם לחצים כבדים ,שהופעלו עליו מצד כוחות הביטחון המצרים
במסגרת מבצע "סיני  ."2018אולם המחוז הצליח לשמור על שרידותו ואף לשמור על רף נמוך ,אף כי
רצוף ,של יוזמות התקפיות נגד כוחות הביטחון המצרים ,בעיקר בצפון סיני .כמו כן גילה המחוז פעילות
במצרים גופא .המחוז ליווה את פעילותו הצבאית בתוצרי ההסברה ,שהופקו ע"י ההסברה של מחוז סיני
והופצו ע"י ההסברה המרכזית של דאעש .לאחרונה אותרה עלייה בהיקף תוצרי ההסברה של מחוז סיני,
אינדיקציה לכך שהמחוז נמצא במגמת התאוששות.
במחוז סיני פועלת לשכת ההסברה של המחוז .בתקשורת המצרית דווח ,כי הלשכה כוללת צלמים,
עורכים ומעצבים גרפיים .עוד דווח ,כי התוצרים ההסברתיים המופקים ע"י לשכת ההסברה מועברים
להסברה המרכזית של דאעש ,אשר מחליטה אילו מהחומרים ניתן לפרסם .פלטפורמות ההסברה
הרשמיות של דאעש ובתוכם אלאעמאק ואלנבא' מפיצים את תוצרי ההסברה שאושרו ,ככל הנראה לאחר
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עריכה נוספת .בנוסף לכך דואגת לשכת ההסברה של מחוז סיני להפיץ את תוצרי ההסברה בקרב פעילי המחוז
)אלנבא' ,מצרים 5 ,במרץ  ,2018המסתמך על מסמכים של דאעש ,שנמצאו בסיני ובסוריה(.

מימין :לוגו לשכת ההסברה המרכזית הופיע בסרטון של מחוז סיני .משמאל :לוגו מחוז סיני ,שהופיע לאחר לוגו
ההסברה המרכזית )שבכת שמוח' 15 ,בנובמבר .(2018

לוגו מחוז סיני
מימין :סרטון שהפיקה לשכת ההסברה של מחוז סיני בו נראה קצין שערק מהצבא המצרי והצטרף למחוז סיני של
דאעש .הסרטון הופץ ע"י אתר אלע'רבאא' )ע'רבאא' 16 ,בנובמבר  .(2018משמאל" :סוכן " של צבא מצרים,
מובל על-ידי שני פעילי דאעש למקום הוצאתו להורג .הסרטון הופץ ע"י אתר שבכת שמוח'
)שמוח' 26 ,בנובמבר .(2018

מ ח וז מ ע ר ב א פ ר יק ה
במהלך שנת  2018בלטה פעילותו של מחוז מערב אפריקה ,שבבסיסו עומד ארגון בוקו חראם .מרכז
פעילותו הצבאית של המחוז הינה ניגריה אולם פעילותו הצבאית "זולגת" אל המדינות השכנות לה) .צ'אד
וניג'ר( במחצית השנייה של שנת  2018הגביר מחוז מערב אפריקה את פעילותו נגד צבאות ניגריה ,צ'אד
וניג'ר ומספר הודעות קבלת האחריות והפצת תוצרי ההסברה של המחוז עלה בהתאם .למחוז לשכת
הסברה מקומית הקשורה ללשכת ההסברה המרכזית של דאעש .הקשר ביניהם השתפר במהלך שנת
 2018והוא איפשר גידול בהיקף תוצרי ההסברה של מחוז מערב אפריקה.
סרטוני המחוז ערוכים בדרך כלל באופן דומה לצורת העריכה של הסרטונים המופקים ע"י מערך ההסברה
המרכזי של דאעש בסוריה ובעיראק .תוצרי ההסברה השונים של מחוז זה דווחו בעיקר ע"י סוכנות אעמאק של
דאעש.
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לוגו לשכת ההסברה של דאעש במחוז מערב אפריקה מתוך סרטון של המחוז
)מחוז מערב אפריקה של דאעש 15 ,בינואר .(2019
הלוגו הופיע לאחר שקופית לוגו ההסברה המרכזית.

מימין :פעיל קורא למוסלמים להצטרף למדינה האסלאמית ,ובמקרה הזה למוסלמים בסומליה .למעלה מימין
מופיע סמל דאעש )מחוז מערב אפריקה של דאעש 15 ,בינואר  .(2019משמאל :פעילי מחוז מערב אפריקה
במהלך חילופי-אש בניגריה .לוגו מחוז מערב אפריקה מופיע מימין למטה
)מחוז מערב אפריקה של דאעש 12 ,באוגוסט .(2018

הודעת קבלת נאחריות באמצעות סוכנות אעמאק על פעילות נגד צבא ניגריה
)אעמאק 18 ,בדצמבר .(2018

מ ח וז ס ומ ל יה
מחוז סומליה הינו מחוז חדש חסית של דאעש ,אשר גילה בחודשים האחרונים פעילות לא מעטה .פעילות זאת
התבטאה בביצוע פיגועים נגד אנשי ביטחון וממשל סומליים )אנשי מודיעין ,שוטרים ,פקידים( ונגד פעילי ארגון
אלשבאב )המזוהה עם אלקאעדה( .כמו במחוזות האחרים פועלת במחוז סומליה לשכת הסברה מקומית
המפיצה את תוצרי ההסברה שלה באמצעות ההסברה המרכזית של דאעש )אעמאק ,שבכת שמוח'(.
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החל מספטמבר  2018החלו להופיע הודעות קבלת אחריות תחת השם מחוז סומליה )בערבית :ולאית
אלצומאל( .במקביל החלו הודעות קבלת אחריות של סוכנות אעמאק על פעילות דאעש בסומליה )שבכת
שמוח' 18 ,בדצמבר  .(2018הפיכת סומליה למחוז מעידה כי דאעש העמיק אחיזתו במדינה זו והרחיב את
פעילותו בה.

למעלה :הודעת קבלת אחריות תחת השם "מחוז סומליה" על התנקשות בפקיד משרד האוצר הסומלי בשוק בעיר
מוגדישו ב 18-בדצמבר ) 2018במרכז הלוגו של ההסברה המרכזית של דאעש(; למטה :הודעת קבלת אחריות על
אותו האירוע של סוכנות אעמאק )שבכת שמוח' 18 ,דצמבר .(2018

ב 23-בינואר  2019התפרסם סרטון מטעם מחוז סומליה ,ככל הנראה הסרטון הראשון שהופק ע"י לשכת
ההסברה המקומית של מחוז סומליה .הסרטון ,שאורכו כ 15-דקות ,דובר ערבית ושפה נוספת )סומאלית,
סוואהילית או ניב מקומי אחר( ומלווה בכותרות תרגום לערבית .בסרטון נראים מספר פעילי הארגון בסומליה
רעולי פנים כשאחד מהם ,ככל הנראה מפקדם ,משבח את חללי הח'ליפות ,על מסירותם של לדת האסלאם
ולמטרה שהיא ניצחון או מות קדושים .בהמשך הסרטון מוצגות תמונות של הרוגי הארגון ממחוז סומליה .לאחר
מכן ,מדובר על הרוג רופא בשם יוסף אלמג'ירתיני ,שהיגר מקנדה ל"מדינה האסלאמית" .בסרטון קריאה
למוסלמים "שעדיין מחוץ למדינה האסלאמית" של דאעש ,ובמיוחד לרופאים ואנשי צוות רפואי ,להצטרף
למדינה האסלאמית ,שכן "אנחנו זקוקים לכם נואשות" )שבכת שמוח' 23 ,בינואר .(2019

מימין :לוגו לשכת ההסברה המרכזית של דאעש המופיע בתחילת הסרטון .משמאל :לוגו מחוז סומליה המופיע
אחרי סמל ההסברה המרכזית של דאעש )שבכת שמוח' 23 ,בינואר .(2019
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מימין :פעילי הארגון בסומליה שאחד מהם ,ככל הנראה מפקדם ,מדבר דברי שבח על הרוגי הח'ליפות ועל
מסירותם לדת האסלאם .מימין למעלה נראה דגל דאעש .משמאל :ההרוג הרופא יוסף למג'ירתיני ,שהיגר
מקנדה ל"מדינה האסלאמית" של דאעש מדבר על הצרכים הרפואיים של המחוז .מימין למעלה נראה דגל דאעש
)שבכת שמוח' 23 ,בינואר .(2019

ל וב
בשנתיים שחלפו מאז נפילת אזור השליטה של דאעש בסרת ) 6בדצמבר  (2016חלה ירידה משמעותית
בהיקף פעילותו של דאעש בלוב .במהלך שנת  2018קיבל דאעש בלוב אחריות על ביצוע מספר פיגועים נגד
צבא לוב וכוחות הביטחון הלוביים .ב 24-בדצמבר  2018קיבל המחוז אחריות לפיגוע התאבדות נגד משרד
החוץ בטריפולי במהלכו נפצעו ונהרגו  31בני אדם )היה זה הפיגוע הגדול ביותר של הארגון בלוב באותה שנה(.
בלוב פועלות לשכות הסברה מקומיות של דאעש .התוצרים ההסברתיים שלהם מופצות ע"י סוכנות
אלבתאר )המפיצה גם את תוצרי ההסברה של מחוזות דאעש במדינות נוספות( .לשכות ההסברה המקומיות
של האזורים השונים של דאעש בלוב גילו השנה פעילות הסברתית ,אך הן הפיקו במהלך שנת  2018מעט
תוצרי הסברה בשל חולשת הארגון בלוב .הסרטונים הופקו בפורמטים המקובלים בסוריה ובעיראק ,ולכן ניתן
להעריך כי מערך ההסברה המקומי כפוף למערך ההסברה המרכזי של הארגון.

מימין :מתוך סרטון של סוכנות אלבתאר העוסק בפעילות דאעש בלוב .הלוגו של אלבתאר נראה מימין למעלה
)אלע'רבאא' 16 ,בדצמבר  .(2018משמאל :לוגו מחוז ברקה של דאעש בלוב )אלע'רבאא' 7 ,ביולי .(2018
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מימין למעלה :דגל דאעש בסרטון שהופק ע"י מחוז ברקה .משמאל למעלה :סמל מחוז ברקה
) 7ביולי .(2018

מ ח וז ת ימ ן
שלוחת דאעש בתימן המשיכה לפעול במהלך שנת  2018נגד כמה יעדים :המורדים הח'ותים השיעים-זידים
הנתמכים ע"י איראן; שלוחת אלקאעדה במדינה ) (AQAPוהממשל התימני/צבא תימן .במהלך שנת 2016
פעלו בתימן שישה מחוזות :צנעאא' ,עדן-אבין ,שבוה ,אלביצ'אא' ,חצ'רמות והחטיבה בירוק הכוללים את אזורי
תעיז ובאב )חק 7 ,ביולי  .(2016נראה כי מאז חל שינוי ארגוני :תימן כולה פועלת כמחוז )ולאית תימן(
המתחלק לאזורי משנה .בשנת  2018התמקדה פעילות המחוז באזורי המשנה אלביאצ'אא' ועדן-אבין דבר
העשוי להעיד על הצטמצמות היקף הפעילות הצבאית דאעש בתימן )ועמה גם הפעילות ההסברתית(.
כמו למחוזות האחרים כך גם בתימן פועלת לשכת הסברה מרכזית ,שהלוגו שלה מופיע על הודעות קבלת
האחריות .כמו במחוזות אחרים מופיעים גם בתוצרי ההסברה סמלי האזורים השונים הנכללים במחוז תימן.
פלטפורמות ההסברה המרכזיות של דאעש )אח'באר אלמסלמין למשל( הפיצו את הודעות מחוז תימן.

הודעת קבלת אחריות של מחוז תימן /אזור אלביצ'אא' על התקפה נגד ריכוז פעילים חות'ים באזור קיפה )כ120-
ק"מ דרומית-מזרחיתלצנעא( .במרכז מופיע סמל לשכת ההסברה המרכזית
)אתר שיתוף הקבצים  1 ,pastethis.toבינואר .(2019

מימין :סמל אזור אלביצ'אא' .משמאל :פעיל אזור אלביצ'אא' עומד לפני כלי-רכב שעליהם השתלטו פעילי
הארגון .למעלה מימין לוגו האזור )אח'באר אלמסלמין 1 ,בינואר .(2019
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מימין :סמל אזור משנה עדן-אבין .משמאל :מחבל מתאבד בסרטון שהפיק אזור משנה עדן-אבין .סמל אזור
המשנה מופיע בפינה בצד ימין למעלה )אח'באר אלמסלמין 11 ,בספטמבר .(2018

מ זר ח א ס יה
פעילות דאעש במזרח אסיה מתבססת על ארגון אבו סיאף שהצטרף למדינה האסלאמית לפני כארבע וחצי
שנים ,הפעילות מתמקדת בדרום הפיליפינים .היעד העיקרי לפיגועים הינם הצבא וכוחות הביטחון
הפיליפינים ,שנגדם מנהלים פעילי דאעש פעילות טרור וגרילה מתמשכת .במחוז פעילה לשכת הסברה
מרכזית ותוצרי ההסברה שלה מופצים באמצעות הפלטפורמות של ההנהגה המרכזית של דאעש.

הודעת קבלת אחריות לביצוע פיגוע ע"י לשכת ההסברה המרכזית של מחוז מזרח אסיה .לוגו לשכת ההסברה
המרכזית נראה במרכז ) 18 ,pastethis.toבספטמבר .(2018

הפצת הודעת קבלת אחריות ע"י סוכנות אעמאק ,הכפופה להנהגה ההסברתית של הארגון
) 18 ,pastethis.toבספטמבר .(2018
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לוגו מחוז מזרח
אסיה
מימין :לוגו מחוז מזרח אסיה .משמאל :תמונה שהופקה ע"י מחוז מזרח אסיה באותה שיטת עריכה המקובלת על
המחוזות האחרים .מימין למטה מופיע לוגו מחוז מזרח אסיה )אתר שיתוף הקבצים  14 , pastethis.atבאוגוסט
.(2018

מ ח וז ה ק ווק ז
ארגון דאעש מגלה פעילות בצפון הקווקז )דאגסטאן ,אינגושטיה ,צ'צ'ניה וקברדינו-בלכריה( .נראה כי פרסומי
מערך ההסברה של מחוז הקווקז בשנת  2018היו מעטים ביותר ,דבר העשוי להעיד על חולשת הארגון במחוז
ועל צמצום משמעותי של חומרי ההסברה שלו.
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