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 בסוריה ובעיראק נמשכה הלחימה של דאעש במוקדי הקרבות השונים .בעיראק נחל דאעש
הצלחות באזורים ,שמצפון לבגדאד )עיר הנפט ביג'י ,שטחים מדרום לעיר סאמראא'( ובמחוז הסוני
אלאנבאר )בעיר רמאדי ,בירת המחוז( .בסוריה זכו הכורדים להישגים בקרבות בעיר קובאנה
ונכשל נסיון נוסף של דאעש להשתלט על שדה התעופה הצבאי במחוז דיר אלזור .מנגד זכה
הארגון היריב ,ג'בהת אלנצרה להצלחה במחוז אדליב ,שבמערב סוריה )כיבוש שני בסיסים גדולים
של הצבא הסורי( וביסס מעמדו במחוז זה .בדרום סוריה נמשכו הסכסוכים האלימים בין ארגוני
המורדים המנוצלים ע"י דאעש על מנת "לתקוע יתד" באזור זה ,שבו ג'בהת אלנצרה הינו הארגון
הדומיננטי.
 השבוע התרחשו בצרפת פיגוע ירי )לעבר בית כנסת יהודי בפריס( ואירועי דקירה ודריסה.
נסיבות כל אחד מהם והקשר שלהם לטרור נחקרים .הרשויות הצרפתיות טוענות ,כי לפחות בשני
אירועי הדריסה נשלל הקשר לטרור .עם זאת ,להערכתנו ,חלק מהארועים בצרפת )פיגוע הדקירה,
למשל( עשויים להיות מענה של מוסלמים מקומיים לקריאות חוזרות ונשנות של דאעש לפגוע
באזרחים צרפתיים .האירועים בצרפת הינם להערכתנו חלק מגל תקיפות ,שהתבצע בחודשים
האחרונים ע"י מוסלמים מקומיים )בודדים ,במרבית המקרים( ,שפעלו בהשראת דאעש
באוסטרליה ,קנדה ובמדינות מערביות נוספות השותפות למערכה נגד דאעש.

המערכה הבינלאומית נגד דאעש
תקיפות ארה"ב והקואליציה בסוריה ובעיראק
 פיקוד מרכז של צבא ארה"ב ) (CENTCOMדיווח ,כי במהלך השבוע האחרון ביצעו כוחות
הקואליציה בראשות ארה"ב כמה עשרות תקיפות בסוריה ובעיראק:
 בסוריה התרכזו התקיפות האוויריות בקובאנה ,אלרקה ואבו כמאל .במסגרתן הותקפו פעילים,
מבנים ,מתקנים לוגיסטיים ,עמדות לחימה וכלי רכב של דאעש .בעיראק בוצעו כמה עשרות
תקיפות במערבה ובצפונה של עיראק כסיוע לכוחות צבא עיראק והכורדים .התקיפות בוצעו
 1הפרסום השבועי "מבט לג'האד העולמי" עוקב אחר ההתפתחויות בקרב דאעש וארגוני הג'האד העולמי במזרח התיכון ואחר
פעילות טרוריסטית ברחבי העולם ,שמקורה בארגוני הג'האד העולמי במזרח התיכון.
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באזורי מוצול ,תל עפר ,סנג'אר ,פלוג'ה ,אלקאא'ם ורמאדי .במסגרתן הושמדו גשרים ,כלי רכב,
ציוד הנדסי ,עמדות לחימה ,מחסנים וציוד של דאעש.
 דובר משרד ההגנה של ארה"ב הודיע כי  1,300חיילים אמריקאים יתפרשו בעיראק בסוף ינואר
 2015כדי לאמן לייעץ ולסייע לכוחות הביטחון העיראקיים .זאת ,בהתאם לאישור הנשיא אובמה מה7-
בנובמבר  2014לשגר עוד  1,500חיילים אמריקאים לעיראק.

פעילי דאעש בקובאנה )עין אלערב( ,אחד ממוקדי הלחימה בצפון סוריה ,בוחנים שרידי טיל .לטענת דאעש מדובר בטיל,
ששוגר ע"י ארה"ב והקואליציה )מתוך חשבון טוויטר המזוהה עם דאעש 21 ,בדצמבר .(2014

הריגת מפקדים בכירים בדאעש בתקיפות האויריות
 על פי מרטין דמפסי ,יו"ר המטות המשולבים של צבא ארה"ב,

גרמו תקיפות הקואליציה

להריגתם של שלושה בכירי דאעש בעיראק .הדבר פגע ,לדבריו ,ביכולות הפיקוד והשליטה של
דאעש בעיראק .דמפסי ציין ,כי בתחילת דצמבר  2014נהרג אבו מסלם אלתרכמאני המכונה חאג'
מתעז ,שהיה סגנו ויד ימינו של אבו בכר אלבע'דאדי והמפקד הצבאי במדינה האסלאמית .כמו כן נהרג
עבד אלבאסיט ,ראש המבצעים הצבאיים של דעאש בעיראק .בתקיפה נוספת שנערכה בסוף נובמבר
 2014נהרג רצ'ואן טאלב חמוד ,ששימש כמושל דאעש במוצול ) 18 ,abcnews.go.comבדצמבר
.(2014
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עיקרי ההתפתחויות בסוריה

מפת סוריה )אתר (GOGLE EARTH

קובאנה )עין אלערב(
 זירת העימות המרכזית בין דאעש למליציות הכורדיות ממשיכה להיות העיר קובאנה והמרחב
הכורדי ,שמסביבה .במהלך השבוע נמשכו קרבות עזים בין הכוחות הכורדיים לדאעש .נואף ח'ליל,
דובר מפלגת האיחוד הדמוקרטי הכורדית ,מסר כי הלוחמים הכורדים הצליחו לכבוש ב 20 -בדצמבר
 ,2014שש שכונות בעיר קובאנה )פוקס ניוז 20 ,בדצמבר  .(2014נמסר ,כי כוחות דאעש איבדו כמה
עשרות פעילים במהלך הקרבות.
בסוף יולי  2012השתלטו המליציות הכורדיות של ה YPG-על קובאנה ,אותה רואים הכורדים כחלק
מכורדיסטאן הסורית .מנגד שואף דאעש להחיל שליטתו על המרחב הכורדי ,שסביב קובאנה ,ולשלוט
על אזור הגבול שבין סוריה לתורכיה .בקרבות המתנהלים בקובאנה עדיין לא הושגה הכרעה.
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אזור קובאנה )עין אלערב( ,שבסמוך לגבול סוריה-תורכיה ,מוקד הקרבות שבין דאעש למליציות הכורדיות
)מפות גוגל.(google.co.il ,

פעיל דאעש יורה לעבר הכוחות הכורדים בקןבאנה )יוטיוב ,דצמבר (2014

דיר אלזור
 גם השבוע נמשך מאמץ דאעש להשתלט על שדה התעופה הצבאי במחוז דיר אלזור ,המעוז המשמעותי
של צבא סוריה במזרח המדינה .בשלב זה טרם הושגה הכרעה בקרבות .על פי הדיווחים כמה עשרות פעילי
דאעש ,כולל פעילים ממרוקו ,נהרגו השבוע באזור שדה התעופה .חמישה מהם נהרגו במהלך תקיפה על בית
הממוקם בדרום מזרח שדה התעופה ו 11-נהרגו מתקיפות אוויריות של צבא סוריה .כמו כן נהרגו בלחימה
שמונה חיילים מצבא סוריה אחד מהם היה מפקד שדה התעופה .נמסר ,כי איראן שלחה בדרך האוויר
אספקה צבאית לצבא סוריה באזור וכי המטוסים האיראנים נחתו בשדה התעופה בשעות הלילה מחשש
שיהוו מטרה עבור פעילי דאעש ) 22 ,Syriahr.comבדצמבר .(2014
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אלרקה
 צבא סוריה ,ובמקביל ארה"ב ומדינות הקואליציה ,ביצעו גם השבוע תקיפות אוויריות נגד תשתיות דאעש
"בעיר הבירה" אלרקה ,שבצפון סוריה )דף הפייסבוק של מחוז אלרקה של המדינה האסלאמית 20 ,בדצמבר
.(2014

ההרס בעיר אלרקה כתוצאה מהתקיפות )מתוך סרטון שהפיץ דאעש 20 ,בדצמבר .(2014

 במקביל עושה דאעש מאמצים לבסס את שלטון המדינה האסלאמית בעיר אלרקה ובמחוז אלרקה
כולו .משרד ההסברה של דאעש במחוז אלרקה פרסם סרטון בו פירט את פעילותו של משרד השירותים
הציבוריים של מחוז אלרקה במדינה האסלאמית .במסגרת זאת דווח בין השאר על:


ייצור וחלוקה של כ 14-טונות קמח.



הפעלת מרכזיית טלפון במבנה משרד הדואר בעיר אלרקה.



פיקוח על משק החשמל בעיר כולל ביצוע שיפורים ותיקונים.



הפעלת שירותי ניקיון ותחבורה ציבורית בעיר.

דאעש הצליח להקים מרכז שלטוני בעיר אלרקה .דאעש מספק לתושבי אלרקה את מרבית השירותים,
המאפשרים להם לקיים שיגרת חיים יום-יומית )מים ,חשמל ,דלק ,חינוך( .הוא מפקח על המחירים,
קובע את סדרי המסחר ואוכף את ההלכה האסלאמית )השריעה( ביד ברזל ובדרכים ברוטאליות.
התרשמותנו היא כי בשלב זה לא הצליחו התקיפות האוויריות לערער את שליטתו של דאעש בעיר
אלרקה ובמחוז כולו.

מחוז אדלב
 לאחר חודשים של קרבות קשים נכבשו ,ע"י ג'בהת אלנצרה ,שלוחת אלקאעדה בסוריה ,שני
בסיסים גדולים של צבא סוריה בקרבת הכפרים ואדי צ'יף ובאלחאמדיה ,שבמחוז אדלב בצפון
מערב סוריה .פעילי הארגון בשיתוף פעולה עם ארגוני מורדים אחרים )ובתוכם אחראר אלשאם(
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הצליחו להשתלט על שני הבסיסים ולגרום לצבא סוריה אבדות רבות .במהלך הקרבות נפלו בשבי
כמאה חיילים סוריים.
 במהלך הקרבות בואדי אלצ'יף נפלה לידיה ג'בהת אלנצרה כמות גדולה של דלק שהייתה בבסיס
)כ 35-מיכלים( כמו כן נפלו לידי הארגון עשרים כלי רכב משוריינים מצוידים בתחמושת ו 1,500-פגזי
טנקים ) 20 ,News.xinhuanet.comבדצמבר .(2014
 באמצעות כיבוש שני הבסיסים הללו השתלטו ג'בהת אלנצרה ובעלי בריתה על אזורים הסמוכים
לציר הראשי שבין דמשק-חמץ-חמאה-חלב הדבר מאפשר לג'בהת אלנצרה ושותפיה לשבש את
התנועה על ציר חשוב זה ואולי גם לנתק אותו .כמו כן מבססים הכיבושים הללו את מעמדם של ג'בהת
אלנצרה וארגוני מורדים נוספים באזור הכפרי של מחוז אדליב משם ביכולתם לאיים על העיר אדליב
במערב וחמאה בדרום.

הכפרים ואדי צ'יף ואלחאמדיה הסמוכים לציר דמשק -חמץ-חמאה -חלב )אתר (GOGLE EARTH

 אבו בדר ,דובר בארגון המורדים אחראר אלשאם ,שותף מרכזי של ג'בהת אלנצרה בכיבוש
הבסיסים אמר ,כי לכיבוש ואדי צ'יף ומחנה אלאחמדיה של צבא סוריה חשיבות אסטרטגית רבה.
שכן ,לדבריו ,המחנות הללו משתרעים על שטחים נרחבים ,שמהם יוכלו המורדים להשתלט על
אזורים נוספים .לטענתו ארגון אחראר אלשאם החליטה בתחילה להשתתף בלחימה לבדה אולם לפני
כעשרה ימים הגיעו נציגי ג'בהת אלנצרה לאזור המערכה וביקשו מהם להצטרף אליהם והם קיבלו את
ההצעה )אלג'זירה 15 ,בדצמבר .(2014
אחראר אלשאם היא מסגרת בסדר גודל חטיבתי של יחידות אסלאמיות ,שהתאחדו כדי להלחם נגד
משטר אסד .זוהי אחת היחידות הגדולות הנלחמות נגד המשטר הסורי לאחר צבא סוריה החופשי.
לדברי מקורות מודעינים אמריקאים מצויים במסגרת זאת כמה חברי אלקאעדה ששוחררו מהכלא על
ידי ממשלת סוריה ,וחלקם נושאים בה משרות בכירות.
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הודעה בחשבון טוויטר המזוהה עם ג'בהת אלנצרה בו נראים הלוחמים בעת מנוחה "לאחר שחרור מחנה ואדי אלצ'יף".

דרום סוריה
חילחול ההשפעה של דאעש לדרום סוריה תוך ניצול סכסוכים בין ארגוני
המורדים.
 נמשכים הסכסוכים האלימים בקרב ארגוני המורדים בדרום סוריה הגולשים לתקריות אלימות.
במרכז עומדת היריבות בין ג'בהת אלנצרה לבין ארגון המורדים חטיבת חללי אלירמוך )לוא' שהדאא'
אלירמוך( .ב 19-בדצמבר  2014ניסו פעילי ארגון חטיבת חללי אלירמוכ להתנקש בחיי אחד ממפקדי
ג'בהת אלנצרה במחוז דרעא באמצעות מטען ,שהוצמד למכוניתו .המפקד ובנו נפצעו מהתפוצצות
המטען )חשבון טוויטר המזוהה עם ג'בהת אלנצרה 19 ,בדצמבר .(2014
 על רקע הסכסוכים הללו חבר ארגון דאעש לחטיבת חללי אלירמוך והשיג ממנו שבועת אמונים
למנהיגו .בכך הצליח דאעש "לתקוע יתד" בדרום סוריה ,מרחב שבו ג'בהת אלנצרה הינו ארגון
המורדים הדומיננטי.

שימוש בכלי רכב של האו"ם לביצוע פיגועים
 גם השבוע נמשכה הלחימה בין ארגוני המורדים לכוחות הצבא הסוריים בדרום רמת הגולן .ארגון
ג'בהת אלנצרה ביצע פיגוע התאבדות באמצעות מכונית תופת נגד חיילי צבא סוריה בשיח' מסכין.
מתמונות כלי הרכב בו השתמשו פעילי הארגון לביצוע פיגוע ההתאבדות ,שהועלו לטוויטר ,עולה ,כי
המדובר בכלי רכב מהסוג ,ששימש את כוח האו"מ ,שפעל ברמת הגולן )חשבון טוויטר המזוהה עם
ג'בהת אלנצרה 7 ,בדצמבר .(2014
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מימין :מכוניתו של האמיר לאחר ניסיון ההתנקשות ) חשבון טוויטר המזוהה עם ג'בהת אלנצרה 19 ,בדצמבר  .(2014משמאל:
כלי הרכב ,שבו השתמש ארגון ג'בהת אלנצרה בפיגוע התאבדות נגד חיילי משטר אסד בשיח' מסכין .על כלי הרכב שמשמאל
נראה בבירור סמל האו"ם )חשבון טוויטר המזוהה עם ג'בהת אלנצרה 7 ,בדצמבר .(2014

כלי רכב של האו"ם נתפסו בעבר על ידי ג'בהת אלנצרה העושה בהם שימוש מבצעי נגד המשטר הסורי
)ניצול לפיגועי התאבדות( .קיימת אפשרות כי בעתיד ינוצלו כלי רכב של האו"ם גם לצרכי פיגועים נגד
ישראל.
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עיקרי ההתפתחויות בעיראק

מפת עיראק )אתר (GOGLE EARTH

העיר ביג'י
 ב 18-בדצמבר  2014נמסר ,כי פעילי דאעש הצליחו להשתלט על העיר ביג'י ,שמצפון לבגדאד,
לאחר שצבא עיראק הורה לחייליו לסגת מהעיר ולאבטח את אזור בתי הזיקוק בלבד .הכיבוש
המחודש של העיר ביג'י אירע כחודש לאחר ,שצבא עיראק והמיליציות של השבטים הצליחו להשתלט
מחדש על העיר.
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מימין :פעילי דאעש על טנק עיראקי בביג'י )יוטיוב 18 ,בדצמבר  .(2014משמאל :הלחימה בביג'י )מתוך חשבון טוויטר המזוהה עם
המדינה האסלאמית 21 ,בדצמבר .(2014

העיר סאמראא' )צפונית לבגדאד(
 השבוע נמשכו מאמצי דאעש לטהר כיסי התנגדות באזורים ,שמצפון וממערב לבגדאד .אחד ממוקדי
הקרבות הייתה העיר השיעית סאמראא' ,שמצפון לבגדאד ,עליה מגנים צבא עיראק ומיליציות שיעיות .נמסר,
כי דאעש הצליח להשתלט על שטחים ,שמדרום לעיר סאמראא' )אלג'זירה 21 ,בדצמבר .(2014

העיר רמאדי ,בירת מחוז אלאנבאר )מערב עיראק(
 דאעש פרסם תמונות מהלחימה ,שנערכה לאחרונה ברמאדי ,בירת המחוז הסוני אלאנבאר .בתמונות,
שהועלו לטוויטר ,ניתן לראות שני מחבלים מתאבדים זרים אחד מהם תוניסי והשני סעודי )אבו עבדאללה
התוניסי ואבו פרחאן אלג'זראוי(  .התקיפות בעיר רמאדי חודשו ב 21-בנובמבר  2014לאחר שדאעש הצליח
להשתלט על מרבית שטחה של העיר .פעילי דאעש תוקפו בעיר בעיקר תחנות משטרה ומבנים ממשלתיים
)אלג'זירה 21 ,בדצמבר .(2014

מתאבדים זרים ,שהופעלו בעיר רמאדי במקביל ללחימה .מימין :המחבל המתאבד התוניסי .משמאל :המחבל המתאבד
הסעודי )חשבון הטוויטר של דאעש  21 ,Longwarjournalבדצמבר (2014
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הפעלת מחבלים מתאבדים בעיראק בסוריה הינו דפוס פעולה שהפך לסימן היכר של דאעש וג'בהת
אלנצרה .דאעש נוהג לשלב פיגועי התאבדות במקביל ללחימה הקרקעית לשם הגברת האפקטיביות
שלה הן במישור הצבאי והן במישור התודעתי .מרבית המחבלים המתאבדים הם זרים ,בעיקר
מהעולם הערבי .

אזור מוצול
 כוחות הפשמרגה הכורדיים אליהם הצטרפו פעילים יזידים פתחו ב 17-בדצמבר  2014במבצע
להשבת השליטה על אזור סנג'אר ,שמערב למוצול ,הנמצא בשליטת דאעש .הפעילות הקרקעית של
כוחות הפשמרגה ,שתקפו בשני מוקדים ,לוו בסיוע תקיפות מהאוויר של כוחות הקואליציה .הכוחות
הכורדים הצליחו להחזיר לעצמם שליטה על מספר שכונות וכפרים ממזרח לעיר סנג'אר .לדברי
הכורדים רוב אזור סנג'אר נמצאת עתה תחת שליטתם )רויטרס 21 ,בדצמבר .(2014

מימין :השתלטות הכורדים על מקומות שונים באזור סנג'אר )דף הפייסבוק 21 ,Kurdish Peshmerga Forces,
בדצמבר  .(2014משמאל :הודעה מחשבון טוויטר המזוהה עם דאעש מה 21-בדצמבר  2014לפיו כי כל העיר סנג'אר
נמצאת בידי דאעש.

יהודה ,שומרון ,רצועת עזה וערביי ישראל
ניסיון פיגוע נגד מרכז התרבות הצרפתי בעזה
 ב 12-בדצמבר  2014בשעות הערב הופעל מטען נפץ נגד מרכז התרבות הצרפתי בעיר עזה.
התארגנות סלפית ג'האדיסטית ברצועה בשם ג'נד אנצאר אללה פרסמה ב 18-בדצמבר  2014סרטון
וידאו בו היא מקבלת אחריות לפיצוץ מרכז התרבות הצרפתי .לדברי הסרטון בוצע הפיגוע בתגובה
לפעילות כוחות הקואליציה נגד ארגון דאעש ,בהם שותפה גם צרפת .בסרטון הודגש ,כי הפיגוע בוצע
למרות שהאזור בו ממקום מרכז התרבות מוקף מטות של מנגנוני הביטחון של חמאס.
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תמונות מתוך הסרטון :מימין :המטען ,שהונח את המבנה .משמאל :המבנה עולה באש )יוטיוב 18 ,בדצמבר (2014

ב 14-באוגוסט  ,2009דיכאה חמאס באמצעות כוח צבאי את התארגנות ג'נד אנצאר אללה )צבא תומכי
אללה( ,המזוהה עם הג'האד העולמי .במהלך העימותים שהתנהלו במסגד שיח' אלאסלאם אבן תימיה
ברפיח ובסביבתו נהרגו  24בני אדם ,נפצעו כ 130-ונעצרו כמה מאות חשודים ,ביניהם פעילים
ג'האדיים-סלפיים .בין ההרוגים בלטו שיח' נור אלדין אלמקדסי )מקור סמכות דתי-אידאולוגי של
ההתארגנויות הג'האדיוית-סלפיות( 2וח'אלד בנאת המכונה אבו עבדאללה הסורי )המנהיג הצבאי של
ג'נד אנצאר אללה( .במהלך העימותים לא היססו כוחות חמאס לירות לעבר מסגד על שמו של שיח'
אלאסלאם אבן תימיה ,סמל אסלאמי בולט ,ולגרום לו נזק

ניכר.3

פלסטיני מרצועת עזה שנהרג בלחימה בעיראק
 פורום חמאס דיווח ב 20-בדצמבר  2014על מותו בעיראק של ממתאז אלוחידי ,בן  ,27מהעיירה
אלזהראא' )דרומית לעיר עזה( לאחר שהצטרף לשורות ארגון דאעש )פורום חמאס 20 ,בדצמבר
 .(2014עוד נמסר ,כי הוא נהרג כי הוא נהרג במהלך תקיפה של ארגון דאעש נגד עמדה של צבא
עיראק ,בצפון מחוז נינוא )סמא 20 ,בדצמבר .(2014

 2בסוריה מצויים כמה עשרות פעילים סלפים-ג'האדים מרצועת עזה הפועלים במסגרת יחידה בדאעש הקרויה על שם שיח' נור
אלדין אלמקדסי.
 3פרוט ראו פרסום מרכז המידע מ 1-באוקטובר " :2009המאבק בין חמאס להתארגנויות הג'האדיות-סלפיות ברצועה
המזדהות עם הג'האד העולמי – תמונת מצב"
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תמונות של פעיל דאעש מרצועת עזה ,ממתאז אלוחידי ,שנהרג בעיראק
)פורום חמאס 20 ,בדצמבר (2014



ביסוס השלטון במדינה האסלאמית
ביסוס שלטון המדינה האסלאמית במחוז חלב

 במסגרת המאמצים לביסוס שלטונו במחוז חלב ,פרסם ארגון דאעש קוד עונשין חדש .בין
העונשים :הלקאה של  80מלקות על שתיית משקאות אלכהוליים; עונש מוות למשתפי-פעולה; עונש
מוות על זנות ופעילות מינית הומוסקסואלית; עונש מוות על נטישת האמונה המוסלמית )חשבון טוויטר
שמזוהה עם דאעש מה 19-בדצמבר .(2014
 כמו כן נמסר ,כי דאעש הטילה על אנשי עסקים ובעלי מפעלים באזור חלב לשלם  2.5%מרווחיהם
כזכאת )אחת המצוות העיקריות באסלאם המחייבת כל מוסלמי לתרום מכספו לתשלום צדקה(.
התשלום יועבר למשרד הזכאת של המדינה האסלאמית ,אשר יהיה אחראי על חלוקת הצדקה לנזקקים
) 21 ,syriahr.comבדצמבר .(2014

קוד העונשין החדש של דאעש ,שפורסם במחוז חלב )חשבון טוויטר שמזוהה עם דאעש מה 19-בדצמבר .(2014
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ארגון דאעש עושה מאמץ לבסס את שלטון המדינה האסלאמית באזורים ,שנכבשו על ידו בסוריה
ובעיראק .באזורים אלה ,מקים דאעש תשתיות ממשליות ומספק את צרכי היום-יום של התושבים ובו
בזמן והוא משליט באופן ברוטאלי את ההלכה המוסלמית על האוכלוסייה המקומית.



המערכה התודעתית ,שמנהל דאעש
שימוש בילדים לצרכי תעמולה

 אזרחית בריטית בת  ,18ככל הנראה מלונדון ,המכונה אם חטאב ) ,(Umm Khattabאלמנתו של
פעיל דאעש ,שנלחם בסוריה ,העלתה לטוויטר תמונה של ילד צעיר חמוש באקדח צעצוע עומד
לפני דגל דאעש עם הכיתוב "הדור הבא" .ארגון דאעש בסוריה ובעיראק ,ותומכי הארגון ברחבי
העולם ,מרבים לפרסם צילומי ילדים נושאי כלי נשק על רקע דגלי דאעש ,כדי להדגיש את נחישותם
להילחם ואת אורך הרוח שלהם.

תמונת הילד העומד על רקע סמל דאעש כשהוא אוחז בנשק ,שהעלתה אם ח'טאב לחשבון הטוויטר שלה

ניסיון דאעש למנוע חשיפת פשעים המתבצעים באזורי שליטתו
 קבוצה בשם " "Raqqa is being Slaughtered Silentlyפועלת ברשתות החברתיות במטרה
לחשוף את הפשעים ,שמבצע ארגון דאעש בעיר אלרקה בסוריה .הקבוצה מפרסמת מידע בשפה
האנגלית והערבית ,בימים האחרונים נחשפה הקבוצה למתקפת סייבר מצד גורמים המזוהים עם
דאעש .נמסר,כי ארגון  ,The Citizen Labהעוסק באבטחת סייבר ,איתר תכנה זדונית ,שכוונה לפגוע
בקבוצה .להערכתנו מתקפת הסייבר ,בהנחה שבוצעה ע"י דאעש או תומכיו ,מעידה על מאמצי הארגון
למנוע חשיפת פשעיו המתבצעים באזורי שליטתו.
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חשיפת ההתנהלות הברוטאלית של דאעש  .מימין :רגליו של אדם ,שמכר סיגריות בעיר ונענש על כך על-ידי אנשי
דאעש .באמצע :פרסום ישיש שהוצא להורג על ידי דאעש בשל "עיסוק בכישוף" .משמאל :משמר הצניעות הנשי של
דאעש הפועל נגד נשים ,שאינן מיישמות את צווי השריעה )טוויטר 20 ,בדצמבר .(2014



גילויי תמיכה והזדהות במערב

אירועי דריסה ,דקירה וירי בצרפת
 ב 20-בדצמבר  2014התפרץ אדם לתחנת משטרה בז'ואה לה טור )פרבר של העיר טור
הממוקמת במרכז צרפת( ,צעק "אללה אכבר" והתנפל על השוטרים ,כשבידו סכין  .שלושה שוטרים
נפצעו .התוקף נורה ונהרג .התוקף הוא  ,Bertrand Nzohabonayoבן  20יליד בורונדי ,המוכר
למשטרה בשל עבירות קלות ,שביצע .אחיו מוכר לשירותי הביטחון כבעל עמדות אסלאמיות
הקיצוניות וכמי ששקל בעבר לצאת ללחימה בסוריה .כיומיים לפני שביצע את התקיפה העלה
התוקף לפייסבוק דגל של דאעש .עם זאת נמסר ,כי התוקף היה חבר ברשת חברתית ,שיצאה נגד
דאעש ) 21 ,Rawstory.comבדצמבר .(2014
 ב 21-בדצמבר  2014דרס אדם בדיז'ון )מזרח צרפת(  11שוטרים ופצע שניים מהם באורח קשה.
האדם צעק אללה אכבר בעת שפגע בשוטרים .מיד לאחר הפיגוע נעצר הנהג אך שני נוסעים שהיו
עימו בכלי הרכב הצליחו להימלט .על פי הדיווחים בתקשורת העצור הינו יליד  1974ככל הנראה
מעורער בנפשו )אלג'זירה 21 ,בדצמבר  .(2014יום לאחר מכן ,ב 22-בדצמבר ,דהר נהג לשוק חג
המולד הומה אדם בעיר נאנט ,שבמערב צרפת .לפחות  17אנשים נדרסו ,אחד מהם מת מפצעיו .ב-
 22בדצמבר  2014בשעות הלילה נורו מספר יריות לעבר בית כנסת "דוד בן ישי" ברובע ה19-
בפריס.
 על פי הרשויות הצרפתיות אין קשר בין האירועים הללו ולפחות בכל הנוגע לאירועי הדריסה נשלל
הקשר לטרור .מנגד ,קיים חשד לטרור בכל הנוגע לאירוע הדקירה.
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בשלב זה נסיבות האירועים הללו עדיין אינן ברורות ,ועדיין לא ניתן להוכיח קשר ישיר בינם לבין
דאעש .עם זאת אנו סבורים שבחלק מהארועים הללו המדובר בהענות מוסלמים לקריאות החוזרות
ונשנות של דאעש לפגוע באזרחים צרפתיים ובאזרחי מדינות מערביות נוספות הנוטלות חלק
במערכה נגד דאעש .יודגש ,כי הקריאות של דאעש לפגוע באזרחים מערביים התייחסו במפורש גם
לצרפת .דוגמא עדכנית אפשר למצוא בסרטון מטעם דאעש ,שהתפרסם באתר יוטיוב ב 19-בדצמבר
 2014בסרטון הופיע דובר צרפתית )בליווי כתוביות תרגום בשפה הערבית( ,אשר קרא למוסלמים
בצרפת לפגוע ביעדים במדינה" :לאחיי ואחיותיי בצרפת ,כפי שקרא לכם אמיר המאמינים ,אבו בכר
אלבע'דאדי לפגוע באינטרסים של הכופרים בארצותיהם ...אם הכופרים מונעים מכם את ההגירה
]למדינה האסלאמית[ ,הילחמו בהם .היום יש לכם אפשרות להכות בהם בתוך בתיהם"...

מתוך הסרטון :הדובר הצרפתי רעול הפנים במרכז כשלצדו פעילי דאעש נוספים.

הפיגוע באוסטרליה  -השלמה
 משטרת אוסטרליה זיהתה את מי שביצע את הפיגוע בבית הקפה כהארון מוניס )(Haron Monis
הידוע בשמו שיח' הארון בן  50איראני שקיבל מקלט מדיני באוסטרליה בשנת  .1996הוא שימש
במטיף סוני מטעם עצמו והוא נדחה על ידי הקהילות הסונית והשיעית בסידני  .הוא היה מוכר
למשטרה לאחר שהוגשו נגדו מספר האשמות .בשנת  2013הוא נאשם ברצח אשתו לשעבר כמו גם
ביותר מארבעים עברות מין .הוא דחה את ההאשמות נגדו בטענה ,כי הן הוגשו על רקע פוליטי
) 16 ,www.bbc.comבדצמבר .(2014
 באתר האינטרנט שלו )שהוסר מהרשת( הוא כתב לפני חודש ,כי נשבע אמונים לדאעש וויתר על
המורשת השיעית שלו .בין השאר כתב ,כי יש לו הכבוד להישבע אמונים לאמאם ולח'ליפות בת
זמננו )הכוונה לח'ליפות האסלאמית שהקים דאעש( .אתר האינטרנט שלו גם היה מלא בכתבות נגד
ממשלת אוסטרליה ומעורבותה במלחמה בעיראק ובאפגניסטן )פוקס ניוז 15 ,בדצמבר .(2014
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קריאת פעיל צ'צ'ני בדאעש לתקיפת יעדים במערב
 ב 17-בדצמבר  2014פרסמה מחלקת ההסברה של דאעש במחוז צלאח אלדין שבעיראק סרטון
בשפה הערבית בו נראה לוחם צ'צ'ני ,המכונה עבד אלחלים הצ'צ'ני ,שקרא לכל המוסלמים החיים
במערב במיוחד הצ'צ'נים לבצע תקיפות במדינותיהם .זאת ,כנקמה על פעילות כוחות הקואליציה
נגד דאעש .עבד אלחלים הצ'צ'ני גם הזהיר את נשיא ארה"ב ברק אובמה מפני מאות צ'צ'נים אשר
יפשטו ברחובות מדינות המערב )מחלקת ההסברה של דאעש במחוז צלאח אלדין 17 ,בדצמבר
.(2014

עבד אלחלים הצ'צ'ני ,כפי שהופיע בסרטון בו קרא למוסלמים החיים במדינות המערב לבצע תקיפות
במדינותיהם.

בסוריה לוחמים כמה מאות פעילים צ'צ'נים ,חלקם מזוהים עם "האמירות הקווקזית" ,מסגרת קווקזית
המקיימת קשרים עם אלקאעדה והג'האד העולמי .בקרבם מצויים כאלו ,שהשתתפו במרד נגד רוסיה
בשנות התשעים של המאה הקודמת ,בעלי מוטיבציה גבוהה וניסיון קרבי .מרבית הפעילים הצ'צ'נים
הצטרפו לג'בהת אלנצרה ולדאעש .כמה מהם הגיעו לדרגות פיקוד בכירות וכמה מפקדים בכירים אף
נהרגו בקרבות .חלק נכבד מהפעילים הצ'צ'נים נלחמים במסגרת צבאית נפרדת בשם "צבא המהגרים
והמסייעים" .חלק מאנשי המסגרת ,ובכלל זה מפקדים בכירים ,עזבו בעקבות הקרע את ג'בהת
אלנצרה ועברו לשורות דאעש.

בדלנים סינים בשורות דאעש
 על פי העיתון הסיני  ,Global Timesכשלוש מאות סינים נלחמים בעיראק וסוריה בשורות
דאעש .הדבר מעורר בסין חשש מהאיום הביטחוני הטמון בפעילים הללו לאחר שישובו לארצם .סין
הביעה דאגה לנוכח ההשפעה של אותם לוחמים על הביטחון במחוז ) Xinjiangהמכונה מזרח
תורכסתאן( במערב סין ,מקום מושבם של המיעוט האויגורי.
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משרד החוץ העיראקי פרסם תמונה של שבוי סיני ,שלחם בשורות דאעש )דף הפייסבוק של משרד ההגנה העיראקי1 ,
בספטמבר (2014

הפעם הראשונה בה דווח על מתנדבים מסין שהצטרפו ללחימה בסוריה הייתה ,במחצית השנייה של
 2013בדו"ח שפורסם בסין נמסר ,כי בדלנים מוסלמים אויגורים יצאו לסוריה מאז מאי  2012כדי
להצטרף ללחימה לצד גורמי הג'האד העולמי .בדומה למדינות אחרות התרחבה התופעה בשנה
האחרונה גם בסין .הבדלנים המוסלמים בסין משתייכים לעם האויגורי ,המתגורר במחוז האוטונומי
שינג'יאנג ) ,(Xinjiangשבצפון מערב סין )המכונה לפעמים בפי הבדלנים מזרח תורכסטאן(.
האויגורים ,בחלקם לפחות ,שואפים לעצמאות ובשנות התשעים של המאה הקודמת דוכאה
ההתקוממות שלהם ע"י השלטונות הסיניים .ביולי  2009פרצו במחוז מהומות אלימות קשות בין
האויגורים לבין קבוצה אתנית אחרת בשם בני האן.

פעילות סיכול ומנע באירופה
ספרד
 שר הפנים של ספרד הודיע ,כי בפעילות סיכול ,שערכו משטרות ספרד ומרוקו נעצרו שבעה בני
אדם בחשד כי גייסו נשים ליציאה לסוריה ועיראק לתמיכה בדאעש .השבעה הואשמו להקמת רשת
לאיתור ,גיוס ושיגור של נשים לסוריה ולעיראק ) 16 ,Dailystar.com.lbבדצמבר .(2014

דנמרק
 שלטונות דנמרק עצרו שני צעירים שהביעו אהדה והזדהות עם דאעש .אחד מהם הוא צעיר בן 21
ממוצא סורי ,שנעצר ב 18-בדצמבר  ,2014לאחר שהפיץ סרטון וידאו הקורא לרצח אזרחי המדינות
הנוטלות חלק בקואליציה נגד דאעש .השני שנעצר ,הוא בן  ,26מואשם )אלערבי אלג'דיד20 ,
בדצמבר .(2014
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