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הביאה לירידה באיום ובחרדה שהצליח דאע"ש ארגון הירידה בכוחו של  :תקציר
לחדש את תחושת האיום עשוי לדעת הארגון לנטוע ברחבי העולם. איום על סין 

 אויגוריםהמוסלמים העבור  להוות מפלט ותקווה מקווה דאע"ׁש שנשחקה.
 שתי בכך להשיגותחת מתקפה מצד הממשל המרכזי בבייג׳ינג,  שנמצאים

 ומת לב מחודשת.ותש חדשים מתנדבים גיוס - מרכזיות תועלות

ׁש סרטון בן כחצי שעה המאיים "של דאע הזרוע העיראקיתשחררה  2017בפברואר  28-ב
ליפות ׳עם! חיילי הח משמעותו של"הו, סינים שאינם מבינים מה  לפגוע ביעדים סיניים.

לשפוך את דמכם כך  !אנחנו, ונבוא אליכם כדי להבהיר לכם את הדברים בשפת הנשק
אל  ש"דאע באיומים אלו פונים אנשי .שיזרום כמו בנהר ולנקום את נקמת המדוכאים"

מציג לוחמים בוגרים לצד  מנדרינית. הסרטון -תושבי סין ואף עושים זאת בשפה הסינית 
ילדים חמושים למכביר וכן תפילות, שיעורים, נאומים ומעל הכל, כפי שמקובל בסרטוני 

הוצאות להורג של משתפי פעולה או חשודים במעשים אחרים כנגד הארגון  דאע״ש, גם
סין, בצפון מערב שינג'יאנג שמחוז גם כמה תמונות שצולמו ב מופיעות ושלמותו. בסרטון

סין שי ג'ינפינג מוצג  ה הנוכחי שלבכללן תמונות של שוטרים סינים ברחובות. גם נשיא
 בסרטון.

ש מפנים את הודעותיהם והצהרותיהם כלפי סין. "אין זו הפעם הראשונה שבה אנשי דאע
ש, מסר מאיים "של דאעחיאת", זרוע התעמולה -מרכז אל"שחרר  2015בתחילת דצמבר 

רטון שבו הקלטה עם קריאה בסינית ל"אחים המוסלמים" כלפי סין. המסר הועבר בס
"למות  נשמעות המיליםוחם ג'יהאד", "אני לששמו , בשפה הסיניתלהתעורר. בשיר 

 במלחמה בשדה הקרב זה החלום שלי" ו"שום כוח לא יכול לעצור את ההתקדמות שלנו".
"האויב חסר הבושה שלנו נבהל בראותו אותנו", "מאה שנות עבדות, לעזוב את וממשיך 

ך קח את אמונת -הזיכרון המביש הזה", "התעורר, אח מוסלמי עכשיו זה הזמן להתעורר 
למטרות גיוס מתנדבים מיועד השיר  ואת האומץ שלך, והגשם את התורה האבודה".

באופן עקיף, אך על סין החיים בסין, שעשויים לאיים  אויגוריםמקרב המוסלמים ה
 אינן מאימות באופן ישיר על המעצמה. יומילות



כנגד ה ומיתר המסרים המאיימים האחרים זש שונה מסרטון "הסרטון האחרון של דאע
מעלה מספר שאלות. כיצד מגיב המשטר הסיני לאיום זה? האם ששוני , המעצמה הסינית

ש לתקוף באופן "ישנה את גישתו כלפי המזרח התיכון? ומעל הכל, מדוע בוחר ארגון דאע
 ישיר את המעצמה הענקית מהמזרח ולמה דווקא עכשיו?

לשתף פעולה עם  רוצה הסיני המשטר"הסיני הוציא תגובה מאופקת. רד החוץ מש
לאומית כדי להילחם במחבלים האויגורים, שבשנים האחרונות עשו כמה -ןה הביייהקהיל

שינג'יאנג  ממחוזפיגועים קשים מאוד בסין ורצחו מאות בני אדם. סין חוששת שמוסלמים 
ש במלחמתו הקמת חליפות "כדי להצטרף לדאע ,שבמערבה נסעו לסוריה ולעיראק

יתן להבין כי המשטר הסיני אינו מתכנן לחרוג מדרישתו הרגילה . מתגובה זו נ"אסלאמית
הקוראת למלחמה בטרור, כאשר הוא מכוון בראש ובראשונה למלחמה באיום שהוא 

אנחנו מתנגדים לכל סוג "רואה מצד האויגורים. ההודעה הרשמית כללה גם הצהרה כי 
. "ר את הטרורלאומית למג-ןשל טרור ומשתתפים באופן פעיל במאמצי הקהילה הבי

מתכוונים לצאת בעצמם למתקפה נגד המדינה  אינםמכאן ניתן להבין כי הסינים 
האסלאמית או לשנות את התנהלותם ברחבי המזרח התיכון. המשטר הסיני דבק 
בהבלטת האיום הקונקרטי הנשקף לו עצמו מפני האויגורים. האויגורים הינם מיעוט 

למיעוטים מוסלמים אחרים החיים ברחבי סין, . בניגוד שינג'יאנג מוסלמי החי במחוז
דורשים לעצמם עצמאות מדינתית ועושים לשם כך שימוש בטקטיקות  האויגורים

מאמינים   אויגוריםלוחמים חזרתם של  המוכרות של טרור. הממשל הסיני חושש מפני
ש, "מאומנים לאחר תקופה ארוכה של לחימה בשורות דאע ,יותר בבשורת האסלאם

 בדרישה שלהם מסין למדינה מוסלמית עצמאית.  ומחוזקים

דווקא  מדועש לתקוף באופן ישיר את המעצמה הענקית מהמזרח ו"מדוע בוחר ארגון דאע
לסין אין נוכחות צבאית, קבועה  - עכשיו? השאלה מתעצמת נוכח שתי העובדות הבאות
על אף התלות ההולכת וגדלה , וש"או זמנית, באזור המזרח התיכון היכולה לאיים על דאע

נגד של סין בייבוא אנרגיה )נפט וגז( מאזור המזרח התיכון היא אינה שותפה לקואליציה 
 בהנהגת ארצות הברית. ש "דאע

, הגיעו אלפי שוטרים, בגיבוי מסוקים וכלי רכב משוריינים לעצרת 2017באפריל,  27-ב
ת זו באה להבהיר לאויגורים כי ידי המשטר הסיני. עצר-, שתוכננה עלשינג'יאנגבמחוז 

אם ימשיכו לפעול להקמת מדינה עצמאית, נפרדת מסין.  המשטר מתכוון להילחם בהם
חוקים האוסרים על טקסים דתיים ופוגעים באויגורים יצאו תחת ידי המשטר הסיני בשנה 
האחרונה. יש לציין שמחקרים רבים מצאו כי פעילויותיה של סין דוחפות גם את המתונים 

 מקרב האויגורים להפוך לרדיקלים, הנלחמים על זהותם. 

שהאויגורים נמצאים תחת מתקפה מצד הממשל המרכזי בבייג׳ינג, מנסה כבאווירה זו, 
ׁש להוות עבורם מפלט ותקווה. בשל כך בחר הארגון לפרסם סרטון וידאו "ארגון דאע

מפני השלטון  המאיים על המעצמה הסינית ובכך מציב עצמו כמגינם של האויגורים
גיוס מתנדבים חדשים ותשומת  - הסיני. הארגון מבקש להשיג בכך שתי תועלות מרכזיות

לב מחודשת. הארגון, שסופג אבדות בנפש לצד איבוד שטחים שהיו בעבר תחת שליטתו, 
זקוק לחידוש מאגר המתנדבים שלו והעלאת המורל הפנימי. נראה שהארגון הבין כי יוכל 

יני באויגורים על מנת לחדש את מאגר המתנדבים, ויעשה זאת לנצל את המאבק הס
 בדרך של לקיחת חסות. 

בקרב בעבר הביאה גם לירידה באיום ובחרדה שהצליח לנטוע  דא"עשהירידה בכוחו של 
רבים ברחבי העולם. איום על סין, המדינה המאוכלסת ביותר בעולם, ועל מוסדותיה 

ארגון, לחדש את תחושת האיום שהייתה התפיסת  ונציגויותיה ברחבי העולם עשויה, לפי
חזקה כל כך בעבר ונשחקה. בשורה התחתונה וודאי שגם הסינים מבינים שאין בכוחו 

ׁש לאיים על מדינתם, כמו שאין בכוחו לאיים על יתר המדינות החזקות בעולם. "של דאע
בים ש התמחה לאורך שנות קיומו ביצירת הפחדה באמצעות מעשי טרור מתוע"דאע

ונראה שכך ימשיך. הסרטון, שפנה לאוכלוסייה הסינית ולמשטר הינו רק צעד נוסף, 



ש ולרענן את מאגרי המתנדבים "ששם לו למטרה לחזק ולתחזק את האיום מפניו של דאע
 לארגון. 
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 מתפרסמת הודות לנדיבותה של משפחת גרג רוסהנדלר. סדרת הפרסומים מבט מבס"א


