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  ברצועת עזה"תל'לג'גה"תופעת 
 

 רקע
בשנים האחרונות החלו להתפשט בקרב ארגוני הטרור ברצועת עזה רעיונות 

 ברצועה הופיעו )2007החל מיוני  (ס"תחת שלטון חמא ".העולמיהאד י'ג"ה

 אף ןחלקש, "עולמיההאד י'גה"ו" עדהאאלק" ברוח רעיונות ות הפועלקבוצות

 ניתן למנות ,בין אלה. יםינגד יעדים זרים וישראל בביצוע פיגועי טרור כותמעורב

 בהנהגתו של "צבא האומה", מש'ממתז דעבהנהגתו של " צבא האסלאם ":את

פתח ", "ועדות ההתנגדות העממית" פורשי  שהוקם בידי,אסמעיל חמיד

  .ועוד קבוצות נוספות" אלאסלאם באדמת אלרבאט
 אידיאולוגיה ות בעל,קבוצות מקומיותחשוב להדגיש כי מדובר בהתפתחות 

האד י'ג"ל ו"אלקאעדה"שהקשר שלהן ל" יהאד העולמי'הג"ברוח , קיצונית
 ."יהאד העולמי'הג" של הרעיונות והדרך מבוסס על אימוץ "עולמיה

 

 "לת'לג'הג"קבוצת 

תרגום לעברית ב". לת'לג'הג"קבוצת בין הקבוצות הללו ניתן למנות גם את 

.  או קול הרעם המתגלגל רעם;ד בקול גדול הדהוהוא "תל'לג'ג"פירוש המילה 

  המכונה מפורסם האדי'ג שירוא  ההשםמקור באשר ל ,אחת ההשערות

 והמונח זה שירה למעש. )לת'לג'פזמון הג (="לת'לג'ג נשיד" / "לת'לג'ג אנשודת"

 את המתעדים ,באינטרנט סרטונים מעט לא מלווים ,בו הדומיננטי "לת'לג'ג"

 ".אלקאעדה" על בדגש ,בעולם האדייםי'ג גורמים של פעילותם

 

 -יוני 19-החל מ(ברצועה " ההרגעה"בשנה האחרונה ובמיוחד מאז כינונה של 

 חוליות ספוראדיותבמסגרתה , ת תופעהניכר) 2008דצמבר  19ועד 

 לזרוע הצבאית של ,עדיין משתייכיםאו , המורכבות מפעילים צעירים שהשתייכו

 מתאגדות, )עליה יורחב בהמשך(נית ביותר  בעלי אידיאולוגיה קיצו,ס"חמא

 . "לת'לג'ג"חלקן תחת השם , לביצוע פיגועים
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 ;תופעהנסיבות ומועד הופעתה של הברות באשר לישנן מספר ס

עז אלדין "פעילי גדודי לת מורכבות מ'לג'גחוליות , על פי סברה אחת •

 ס על רקע מחלוקות"שפרשו מהזרוע הצבאית של החמא, "אלקאסם

בשל מה שנראה בעיניהם כהתמתנות התנועה נוכח הסכם , ותאידיאולוגי

 ). 2008דצמבר -יוני(עם ישראל " ההרגעה"

  

 על ס"חמא בעקבות השתלטות התופעה החלה ,סברה אחרתעל פי  •

 חילוקי דעות על רקע אשר פרשו, ס"פעילי חמא. )2007יוני (הרצועה 

סבלו חבלות , עונו, רו הם נעצ.התנועהצד  זכו ליחס קשה מ,פנימיים

ם מבתי ועם שחרור) באחד המקרים נעקרה עינו של אחד מהם(, קשות

ס "במטרה לפגוע בחמא" לת'לג'ג"ס הצטרפו ל"חמאההכלא של 

 .ובמנהיגיה

 

ים וסלפיים יהאדי'ם ג מאפייני כוללתהעומדת בבסיס התופעההאידיאולוגיה 

הקמת מדינה רה לחתי חזרה למורשת האסלאם והשעיקר ,)חזרה למקורות(=

 .  נטולת ריסונים"האדי'ג"אסלאמית קיצונית באמצעות מלחמת 

 

אמצעי הלחימה מו,  מהקיצוניות של אנשיהלא רק, הסיכון מקבוצה זו נובע

  היו,"לת'לג'ג"הפעילים המזוהים עם רעיון המהעובדה שאלא גם , םשברשות

שחלקם , "אסםעז אלדין אלק"פעילים מהשורה הראשונה של גדודי ) או עודם(

 .ל"בחוצבאיים אף עברו אימונים 
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 וטרור" לת'לג'הג"
מעורבים " לת'לג'גה"היו פעילי ) 2008דצמבר -יוני(" ההרגעה"מראשיתה של 

פעולה עם פעילים בארגוני הטרור הם שיתפו  מקריםובחלק מה, בביצוע פיגועים

  .האחרים ברצועה

 

 במסגרתו 2009 ינואר 27-פיגוע המטען בפיגוע בולט בו היו מעורבים הוא 

. 133. ד.ל שנע על ציר הוברס סמוך לק"הופעלו שלושה מטענים לעבר סיור צה

 . נהרג חייל ונפצעו שלושה חייליםכתוצאה מכך 

מצד גורמים נוספים ניסיונות לביצוע פיגועים מוכרים " לת'לג'גה"כי לצד , יצוין

 ."י העולמיהאד'הג"ו" אלקאעדה" ברוח רעיונות , אף הם,הפועלים

 

__________ 
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