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הרלוונטיות של אל-קאעדה והג'האד העולמי בימינו – ניתוח תמציתי של מגזין ""Inspire
והניסיונות לגייס ולהניע מוסלמים במערב לביצוע פיגועים \ אריאל קוך
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ישנם שני סממנים בולטים ומרכזיים להישרדותו של ארגון אל-קאעדה ולתפוצתה של תיאוריית
הג'האד העולמי ,המניעה את הקבוצות האסלאמיות המזוהות רעיונית עם אל-קאעדה ופועלות
ברחבי העולם מאז ספטמבר  1002ועד היום .שני סממנים אלו מזכירים לנו את הרלוונטיות של
הטרור הג'האדי הסוני בעולמנו.
הסממן המרכזי הראשון הוא המשכיותם של פיגועי תופת המכים במרכזי אוכלוסין ובמטרות
ויעדים המזוהים עם מי שמוגדרים כ"אויבי האסלאם" – ארצות הברית ,מדינות מערב אירופה,
מדינת ישראל או המשטרים הערביים והמוסלמים המשתפים עם המערב פעולה במסגרת
ה"מלחמה בטרור" כמו בעיראק ,תימן וצפון אפריקה.2
הסממן המרכזי השני הוא הפעילות המקוונת של הארגונים השונים ,אשר מבעד לפרסומיהם
משתקפת דמותה של תנועת הג'האד העולמי ובעיקר דמותם של ראשי הארגון שנהרגו במהלך
השנים כמו אסאמה בן-לאדן ,אנואר אל-עולאקי ,אבו מצעב אל-זרקאוי ואחרים .3התעמולה
המופצת באינטרנט משקפת במידה רבה את קיומו של אל-קאעדה כארגון טרור ואת הישרדותם
של קבוצות וארגונים נוספים המזוהים עם תיאורית הג'האד העולמי.
ההפגנות שפרצו באביב הערבי הציתו מחדש את אש המרד בשם האסלאם ,נתנו זריקת עידוד
לאל-קאעדה ולתיאוריית הג'האד העולמי וקריאות "אובאמה ,אובאמה ,כולנו אוסאמה" הדהדו
בכל רחבי העולם – מבירות ארצות ערב והאסלאם ועד בירות אירופה והמערב" ,אוסאמה" כסמל
של המהפכן האסלאמי הפך לאנטי-תזה של "אובאמה" כסמל של המהפכן הדמוקרטי.
קריאות אלו הוכיחו כי אל-קאעדה לא נעלם כלל מסדר היום הציבורי העולמי ,4גם אם מנהיגים
שונים של הארגון חוסלו במהלך השנים ושאר חבריו ומנהיגיו הבכירים מסתתרים במערות
במקומות שונים בין אם בתימן ובין אם בגבול אפגניסטן-פקיסטאן .אדרבא ,אל-קאעדה הפך
לרעיון המיצג את החלופה האסלאמית המוכרת ביותר לשיטות המשטר הקיימות כיום בעולמנו.
חוסר נכונותם של הארגונים המזוהים עם אל-קאעדה ושל אל-קאעדה עצמו להפסיק את
התקפותיהם נגד יעדים מערביים שונים יחד עם דרישותיהם ה"לא-רציונליות" (הכוללות הקמת
ח'ליפות אסלאמית כלל-עולמית) ,ממחישה את עובדת היותו של אל-קאעדה גורם חשוב ,בעל
השפעה ורלוונטי גם בימינו.

 1תלמיד  M.Aבמחלקה למזרח תיכון ,אוניברסיטת בר-אילן
Rik Coolsaet (ed.), Jihadi Terrorism and the Radicalisation Challenge in Europe (Hampshire, 2
)England: Ashgate, 2008
Gabriel Weimann, Terror on the internet (Washington D.C., U.S.A., 2006) 3
 4על השאלה האם אל-קאעדה המרכזי (שהיה תחת הנהגתו של בן-לאדן וכיום תחת הנהגתו של המצרי אימן אל-
ט'ואהרי) עודנו רלוונטי ר' הרצאה שנערכה בספטמבר  1021במכון וושינגטון למדיניות המזרח-הקרוב בהשתתפות
פרופסור ברוס הופמן וחוקרים נוספים; Bruce Hoffman, Mary Habeck, Ahron Y. Zelin and Mattew Levitt,
Is al-Qaeda Central Still Relevant?, Washington Institute for Near East Policy, September 10, 2012
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/is-al-qaeda-central-still-relevant
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לאחר פיגועי ה 22-בספטמבר  ,1002שהביאו לפלישת ארצות הברית לעיראק ואפגניסטן ,נדמה
היה כי אל-קאעדה הפך לארגון רדוף ומוכה שהמתקפות האמריקאיות על בסיסיו ומעוזיו הביאו
להתמוטטותו ,לקריסתו ואף להיעלמותו .חיסולו של בן-לאדן היה מכה כואבת מאוד עבור הארגון
אך למעשה ,חסרת כל משמעות אמיתית עבור הרעיון שממשיך לבעור בלב הקנאים האסלאמיים
בכל יבשת ויבשת ומנסה למשוך עוד ועוד מוסלמים להצטרף לשורות הג'האד העולמי.
אחת הדרכים המרכזיות באמצעותן מנסים פעילי אל-קאעדה למשוך מתנדבים ומפגעים היא
באמצעות פרסום הודעות ,שירים וסרטוני תעמולה בשפות שונות מלבד ערבית ובמיוחד בפרסום
מגזינים מקוונים בשפה האנגלית ,כמו המגזין "לעורר השראה" ) (Inspireשפורסם על ידי "אל-
מלאחם מדיה" ,זרוע התקשורת של ארגון אל-קאעדה בחצי האי-ערב (.)AQAP
מגזין זה ,שהתפרסם לראשונה בקיץ  1020ועד היום הוציא עשר מהדורות שונות ,5מיועד לקוראי
השפה האנגלית בפרט ולקהל המערבי בכלל ומנסה בכל מהדורה למשוך עוד ועוד מתנדבים
המושפעים מתפיסת העולם האסלאמית המיוצגת על ידי ארגוני הטרור הג'האד השונים וארגון
אל-קאעדה ולהניעם לביצוע התקפות מגוונות נגד מטרות ויעדים שונים ,הנחשבים כעוינים את
האסלאם ואת המוסלמים.
אל-קאעדה ,מתוך מודעות להשלכות של פיגוע טרור על האוכלוסיות והחברות במערב ולפוטנציאל
הגלום בגיוס פעילים ותומכים באמצעות התעמולה המופצת ברשת האינטרנט ,פרסם במיוחד
עבור ה"מג'אהד הבודד" ) (Lone Mujahedחוברת המרכזת פרסומים ממהדורות קודמות של
מגזין  ,Inspireשכל מטרתה לספק את הידע והרקע המבצעי לביצוע מוצלח של פיגוע טרור
במערב ,עם דגש על פיגועים בארצות הברית ,ישראל ,צרפת ,קנדה ,בריטניה ומדינות מערב-
אירופאיות נוספות.6
בחוברת זו ,בה קרוב לשישים עמודי תוכן ,ניתן למצוא סקירה של פרסומים המיועדים עבור קהל
היעד המוסלמי במערב ,ממנו מקווים פעילי אל-קאעדה לגייס הון אנושי לצורך ביצוע
התקפותיהם .כך למשל מקווים אנשי  AQAPלהביא את תומכיהם לשרוף מכוניות חונות (עמוד
 ,)3לגרום לתאונות דרכים באמצעות מריחת שמן או פריסת שרשראות מסמרים בנקודות
מסוכנות בכבישים (עמוד  ,)4לשרוף יערות ,מטעים ומבנים מעץ (עמוד  ,)8להפוך רכב שטח 4X4
ל"מכונת כיסוח דשא אנושית" שמטרתה "לגזום את האויב" בעזרת להבים משוננים שיוצמדו
לקדמת הרכב (עמוד  ,7)22לפוצץ מבנים בעזרת בלוני גז (עמוד  ,)23להכין פצצות ומטעני חבלה
"במטבח של אמא" 8ולבצע התנקשויות וחיסולים של אויבי האסלאם והמוסלמים (עמוד .)40
כמו-כן מובאות עצות שימושיות עבור הג'האדיסט הבודד (עמוד  )12והסברים כיצד להשתמש
 5האחרונה במרץ  .1023ר' להלן ;.כל המהדורות המלאות נגישות באלפי אתרי אינטרנט שונים ,כולל ויקיפדיה.
 ;AQAP, Lone Mujahed Pocketbook, al-Malahem Media, Spring 2013 6החוברת פורסמה בכל
הפלטפורמות המקוונות של אל-קאעדה והג'האד העולמי .ר' למשל בפורום "אנצאר אל-מג'אהדין" באנגלית (Ansar
)al Mujaheedin English Forum
https://www.ansar1.info/showthread.php?t=44968
 7פעולה זו ,להבדיל מאחרות ,נחשבת כפעולת התאבדות (אסתשהאד – מוות על קידוש האל) ממנה אין חזרה.
בחוברת נכתב כי 'אתה מתחיל את היום בעולם ומסיים אותו עם אללה' .ר' "חוברת כיס למג'אהד" ,עמוד .21
 8בחלק זה ,שפורסם בכל המהדורות של המגזין ,הסברים מפורטים הכוללים תמונות לצורך הכנת מטעני חבלה
מחומרים הנגישים בכל בית ,שאותם ניתן לרכוש בחנויות ,כמו אצטון.
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בתוכנת ההצפנה "סודות המג'אהדין" (אצראר אל-מג'אהדין) לצורך התקשרות עם אל-קאעדה
(עמוד .)15
כאמור ,מאז קיץ  1020התפרסמו בפלטפורמות המקוונות של אל-קאעדה והג'האד העולמי עשר
מהדורות של מגזין  .Inspireהמהדורה האחרונה התפרסמה בתחילת חודש מרץ  ,1023במקביל
לפרסום "חוברת הכיס למג'אהד" שאל-קאעדה בתימן הפיצו ברשת האינטרנט .הפרסומים
השונים הם חלק ממסע תעמולה 9רחב היקף שמנהלים ארגוני טרור ג'האדיסטיים נגד המערב
ובעיקר נגד ארצות הברית ,ישראל ומדינות שונות באירופה .להלן סקירה תמציתית של פרסומים
שונים מתוך המהדורה האחרונה (העשירית) ,שנערכה על ידי יחיא אבראהים:10
במהדורה העשירית קרוב לשישים עמודי תוכן והוא בנוי באותו מבנה בדומה למהדורות קודמות
ומכיל מידע ,הדרכה והסברים מפורטים כיצד לבצע פיגועים מגוונים נגד מטרות שונות בארצות
ה"כופרים" לצד 'מאמרים' ופרסומים שונים העוסקים באירועים הקשורים לאל-קאעדה ולג'האד
העולמי ברחבי העולם ,כמו המלחמה בתימן ,בסומליה ובצפון אפריקה ובעיקר סביב הנושא של
ה'פגיעה בכבוד הנביא מוחמד' שבאה לידי ביטוי בפרסומים שונים (קריקטורות וסרטוני וידאו).
נושא זה מנוצל לצורך הנעת מתנדבים להצטרף לג'האד ו"לנקום" על הפגיעה ב"כבוד הנביא"
והמגזין עוסק בו לאורך כל אורכו.
במסמך מאמרים של מנהיג אל-קאעדה אל-ט'ואהרי ,של "השיח' העיוור" עמר עבד אל-רחמן
הכלוא בארצות הברית ושל התועמלן הג'האדיסטי אדם "יחיא" ע'דן ,לצד הודעות שנכתבו
ופורסמו ברשתות החברתיות כמו פייסבוק וסיקור שהתפרסם תחת הכותרת "כולנו אוסאמה"
של ההפגנות שפרצו ברחבי העולם בתגובה ל"פגיעה בכבוד הנביא".
בפנייה מהעורך לקוראים ,המופיעה בתחילת המגזין ,מסביר עורך המגזין – אבראהים ,כי על
המוסלמים כולם לצאת לג'האד שכן לחימה בדרך אללה (סביללה) היא חובה וכך גם ההשראה
לג'האד ,שבאה לידי ביטוי במגזין ובמהדורותיו השונות .שלושה אנשים שעמדו מאחורי
הפרסומים הקודמים של המגזין נהרגו והם נחשבים ל"שהידים" – אנואר אל-עולאקי ,סמיר חאן
ואבו-יזיד אל-קטארי – שלושתם נהרגו בהפצצות של מטוסים לא-מאוישים של כוחות ארצות
הברית והמגזין "מוקדש" להם ולהנצחת פעילותם.
"המגזין נכתב בדם השהדאא" כותב אבראהים וקורא למוסלמים להפיץ גם את המהדורות
הקודמות של המגזין שנחשב כ"הצלחה" .למוסלמים במערב כותב אבראהים כי "יש לכם את

 9על תעמולה של ארגוני טרור ר' Maurice Tugwell, "Terrorism and Propaganda: Problem and Response", in
Gerald Cromer (ed.), Insurgent Terrorism (Hampshire, England: Ashgate, 2006), pp. 51-61
 10אבראהים הינו אחד מפעילי אל-קאעדה בתימן .מאמריו והגיגיו התפרסמו במהדורות קודמות של המגזין.
AQAP, Inspire, al-Malahem Media, March 2013
מקורhttps://shamikh1.info/vb/showthread.php?t=193385 :
המגזין המלא בקובץ  pdfמתוך האתר  Jihadologyשל אהרון י .צלין:
http://azelin.files.wordpress.com/2013/03/inspire-magazine-issue-10.pdf
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האחריות כלפי האומה [האסלאמית] הזו .המערב הכופר העליב פעם נוספת את נביאנו .אלו
11

המעליבים את הנביאים שלנו צריכים ללמוד לקח ,ואחים מוסלמים ,אתם יכולים לעשות זאת" .
בעמוד  4שתי הודעות של ארגון ָקאעִ ַדת אל-גִ 'האד בחצי האי-ערב (אל-קאעדה בתימן) .שתי
ההודעות פורסמו בחודשים האחרונים בפלטפורמות המקוונות של הג'האד העולמי .ההודעה
הראשונה עוסקת בסרטון הוידאו שהתפרסם ברשת האינטרנט תחת השם "התמימות של
המוסלמים" ,אשר הביא להתפרצות אלמה של מוסלמים בכל רחבי העולם .הסרט כך נכתב ,הוא
חלק נוסף בשרשרת ההתקפות של הצלבנים על אסלאם.

בהודעה הראשונה מודגשת החשיבות שיש בהגנה על כבוד הנביא וכי זו חובה עבור כל
אינדיבידואל מוסלמי ,עליו מוטלת חובה לעשות ככל יכולתו על מנת לעזור לג'האד .לפי ההודעה
על כל המוסלמים להתאחד על מנת לגרש את השגרירויות האמריקאיות מארצות המוסלמים
ולהמשיך את ההפגנות והמחאות נגד השגרירויות ,אותן יש להעלות באש כפי שקרה במצרים
ובתימן.
בהודעה גם פנייה מיוחדת למוסלמים במערב עליהם מוטלת החובה להגן על כבוד הנביא והם
בעלי היכולת להכות את בלב המערב .ההודעה השנייה מופנית לעם הצרפתי ,לממשלה הצרפתית
ולכוחות המערביים והאפריקאים שפלשו למאלי במטרה להפיל את שלטון אנצאר א-דין
והקבוצות האסלאמיות המזוהות עם אל-קאעדה באזור ופועלות בהשראת הג'האד העולמי.

 11מכתב מהעורך ,Inspire ,עמ' 3
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בעמוד  9הסברים כיצד להגיע ולהיחשף לפרסומי התעמולה של פעילי הג'האד העולמי כמו השיח'
אנואר אל-עולאקי ,שגם אם חוסל ,דרשותיו נשארו זמינות ונגישות באמצעות רשת האינטרנט
ואתר  YouTubeוכך למעשה מובטחת שרידותה של ההשקפה והמשנה אשר היה מפיץ כאשר היה
בין החיים .בעמוד זה עורכי המגזין מביאים ציטוטים מאת אמצעי התקשורת המערביים אשר
סוקרים ומנתחים את המגזין על מהדורותיו השונות.

סיקור של המגזין " "Inspireבאמצעי התקשורת במערב .מתוך המהדורה העשירית
בעמוד  20מופיע חלק של "מכתבים למערכת" ,בו ה"מערכת" ענתה לשתי שאלות של הקוראים.
אחת השאלות עוסקת בהתמודדות עם מתקפות המטוסים הלא-מאוישים של ארצות הברית,
הגובה מחיר כבד מאד מן המג'אהדין בתימן ,אפגניסטן ופקיסטן .השאלה השנייה עוסקת במפגע
הבודד ומפנה אותה כביכול אדם בשם רמזאן עלי ,השואל" :האם הרעיון של הג'האד
האינדיבידואלי כזה אפקטיבי? כיצד מבצע קטן יכול להשפיע על מדינות חזקות"?
בתשובה לשאלה השנייה ,הרלוונטית יותר עבור מדינות וארגוני ביון המתמודדים מול האיום
הגלום בטרור האסלאמי המבוצע על ידי בודדים שאינם חברי אל-קאעדה אך חולקים את אותה
השקפת העולם (כמו מוחמד מראח הצרפתי ממוצא אלג'ירי) ,נכתב כי "תחילה ,הרעיון של ג'האד
בודד הוא פשוט וקל .כל מוסלמי באדמות האויב הכופר יכול לבצע אותו" וכי 'ההשפעה של
ג'האד-בודד גדולה ועצומה ויש שפע של אמצעים ודרכים אפשריות להוציא אותו אל הפועל '.
הכותב מסביר כי "מבצעים" שיכולים לגרום לנזק קטסטרופלי ניתן לבצע גם בעזרת קופסת
גפרורים פשוטה .יש כמה מטרות נגישות שפגיעה בהם אפשרית באמצעות קופסת גפרורים .כך
למשל "מלונות ,עסקים מסחריים ,מבני מגורים מעץ ,יערות ומטעים של הכופרים" .עוד נכתב כי
פגיעה במטרות הללו "מעבירה את המלחמה לשטח האויב" וגורמת לאויב "לבחון מחדש את
המדיניות האנטי-מוסלמית האגרסיבית שלו"" .מבצעים" שכאלו פשוטים מאחר והם יכולים
להיות מבוצעים בסגנון של "פגע וברח" ואף ניתן לבצע מספר "פעולות" ביום אחד ,דבר שיביא
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ל"התפשטות תחושת חוסר הביטחון בקרב האוכלוסיה [האזרחית]" וכך להשפיע על יותר
סקטורים בחברה.
התקפות של אינדיבידואלים (התקפות של "זאב בודד") המתגוררים במערב ומזוהים רעיונית עם
אל-קאעדה והג'האד העולמי מקודמות לאורך המגזין כולו .כך למשל לקראת סוף המגזין ישנו
מאמר נוסף העוסק בנושא ("האבירים של הג'האד הבודד" )12וכן הסברים מפורטים כיצד להוציא
'פעולות' שכאלו אל הפועל .לדוגמה :באמצעות הצתת רכבים חונים או הנחת שרשראות מסמרים
וגרימת תאונות דרכים.
השימוש בהצתות (של יערות ,מטעים ומכוניות) נחשב ליעיל ושימושי מאוד .במאמר של "בן
הטרור" ( ִאבְּ נֻול-ארהאב) שעוסק בהצתת רכבים חונים ,נכתב כי בליל ה'סילבסטר' האחרון (32
בדצמבר  )1021הוצתו כ 2,100-רכבים חונים ברחבי צרפת כחלק מה"ג'האד" .13לא רק הצתת
רכבים היא סוג של ג'האד אלא גם מריחת שמן על כביש ,כך שתיווצר סכנה מוחשית לתאונת
דרכים היא "פעולה" מבוקשת שכן ביכולתה להביא לנפגעים רבים.
בהמשך המסמך (עמוד  )21ניתן למצוא מאמר של מנהיג אל-קאעדה וממשיכו של בן-לאדן ,אל-
ט'ואהרי ,שהתפרסם תחת הכותרת "להגן על הנביא" ועוסק בסרט "התמימות של המוסלמים"
שהופק על ידי במאי אמריקאי ובקריקטורות שפורסמו באירופה והופצו "במסגרת חופש הביטוי".
לפי אל-ט'ואהרי" ,אמריקה ,שחוקיה מרשים תקיפה של הנביא והקוראן הקדוש ,תחת באצטלה
של חופש הביטוי ,מרשיעה את אלו שמעליבים יהודים כפושעים מתועבים" .לפי מנהיג אל-
קאעדה ,אמריקה היא זו ש'תומכת בכל פשעיה של ישראל' והנשיא שלה (אובאמה) התפלל מול
הכותל המערבי והכריז על הסכמתו שמדינת-ישראל תהפוך את ירושלים לבירתה והביע למעשה
תמיכה ב"יהודיזציה" שלה.
"איננו רוצים להשלות עצמנו" כותב אל-ט'ואהרי" ,אנו מתמודדים עם מלחמה ציו-צלבנית
המונהגת על ידי אמריקה .ובהתמודדות עם המלחמה הזו ובהגנה על האומה המוסלמית המג'הדין
ביצעו את המבצעים המבורכים של ניו-יורק ,וושינגטון ופנסילבניה" (פיגועי ה 22-בספטמבר).
בהמשך מאמרו כותב אל-ט'ואהרי כי על "אמריקה וישראל לדעת שהאומה המוסלמית התעוררה"
וקורא למוסלמים להצטרף למאבק מול הברית הציו-צלבנית בכל דרך אפשרית – 'באמצעות
המילה ובאמצעות המעשה'.
בעמודים  21-24ניתן למצוא את הקריאה "כן אנו יכולים" ,סיסמתו של הנשיא אובאמה בבחירות
הראשונות לנשיאות בארצות הברית ,מופיעה מתחת לתמונה המציגה את טרי ג'ונס ,הכומר
האמריקאי ששרף את הקוראן ,ירוי בראשו .בתמונה נכתב כי "כדור אחד ביום מרחיק את
הכופרים".
תמונה נוספת שהתפרסמה מראה "רשימת מבוקשים חיים או מתים בשל פשעים נגד האסלאם"
בה מופיעים מספר אנשים ש'פגעו בכבוד הנביא' כמו הפוליטיקאי ההולנדי חירט וילדרס,
 12עמ' 45
 13עמ' 12
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הקריקטוריסט הדני לארס וילקס שצייר את מוחמד ,הכומר טרי ג'ונס ,הסופרים סלמן רושדי
האיראני הגולה ואיאן חירסי עלי הסומלית ההולנדית ואחרים.

רשימת חיסול  -מתוך המהדורה העשירית
משני הפרסומים האחרונים של  AQAPניתן ללמוד כי אל-קאעדה ,כארגון טרור וכרעיון אסלאמי
מהפכני ,עודנו רלוונטי ומסוכן המנסה ללא הרף לצרף אל בין שורותיו פעילים נוספים וחדשים,
המבקשים לפגוע במטרות ויעדים מערביים .זאת ועוד ,התעמולה המופצת נועדה להגיע לקהלי
היעד השונים – המתנגדים ,התומכים וה"עומדים מהצד" – 14ודרכם להביא לשינויים פוליטיים,
חברתיים ,כלכליים ודתיים וללחץ על השלטונות למען יענו לדרישות הטרוריסטים.
לסיכום ,המהדורה העשירית של המסמך ,כמו "חוברת הכיס למג'אהד הבודד" ,מוקדשת כולה
עבור המוסלמים במערב שהם קהל היעד הראשון והעיקרי של ארגון אל-קאעדה ,המבקש לגייס
ולהניע את הקהל העצום הזה ,המונה מיליונים ברחבי אירופה ,ארצות הברית ,קנדה ואוסטרליה
ובאמצעותו להוציא אל הפועל פיגועי טרור נגד יעדים שונים .ישנם "חידושים" במגזין ,המקבל
תהודה בינלאומית רחבה וחשיפה אדירה מצד אמצעי התקשורת וגופי מחקר ואקדמיה במערב.
כך למשל בעוד ש"ג'האד היערות" ו"רשימות החיסול" היו 'מוכרים' עד כה ממהדורות קודמות
של המגזין ופרסומים של הג'האד העולמי ,הצתת רכבים חונים ,הנחת מסמרים ,או שפיכת שמן
בניסיון לגרום לתאונת דרכים קטלנית הן שיטות חדשות המאפיינות את תפיסת הג'האד,
המחפשת באופן תמידי אחר הדרכים היעילות ,המקוריות ,המתוחכמות והזמינות ביותר שיש על
מנת לבצע פיגוע או תקיפה של מטרות ויעדים של ה"כופרים".
התפוצה הרחבה של המגזין והחשיפה הרבה המוענקת לו על ידי אמצעי התקשורת הופכים אותו
ל"להיט" עבור פעילי ותומכי הג'האד הניזונים ממנו ומפרסומיו ומתכננים כיצד להוציא אל הפועל
אחת מתוכניות הפעולה המוצעות לאורכו .עצם החשיפה למגזין ,המדריך ומסביר כיצד להכין
פצצות ב"מטבח של אמא" וכיצד לבצע הרג וקטל של ה"אויב" בשיטות שונות ומשונות ,טומנת
בחובה את הסכנה שמא אדם כזה או אחר – לאו דווקא מי שמזוהה עם אל-קאעדה ,אלא כל
טרוריסט אחר ,ילמד וינסה ליישם את התוכניות והרעיונות המופצות במגזין שעצם פרסומו
 14על קהלי היעד השונים ר' Weimann, Terror on the Internet, pp. 61-64
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מוכיח כי אל-קאעדה עודנו גורם מסוכן ורלוונטי ,גם לאחר יותר מעשר שנים של "מלחמה
בטרור".

