מבט לג'האד העולמי
) 11-5בינואר (2017

עיקרי אירועי השבוע
 nהפסקת האש בסוריה ממשיכה עדיין להתקיים למעט כמה מוקדים ,שבהם נמשכת הלחימה .הבולט
שבהם הינו אזור ואדי ברדא ,שמצפון מערב לדמשק ,הנשלט ע"י ארגוני המורדים )ובהם חזית פתח
אלשאם( .באזור זה נמצאים מקורות המים של דמשק ,שאספקתם נתונה לשיבושים חמורים הנגרמים ע"י
ארגוני המורדים.
 nבמוצול נחלו הכוחות העיראקיים הצלחות .על פי מספר דיווחים הם השתלטו על מספר שכונות בדרום
מזרח העיר וכבשו קטע מהגדה המזרחית של נהר החידקל החוצה את העיר .דאעש מצידו ממשיך להפעיל
מחבלים מתאבדים נגד הכוחות העיראקים וממשיך בגל הטרור בבגדאד ,בעיקר בשכונות בהן מתגוררים
שיעים.
 nדאעש ממשיך לקרוא לתומכיו ברחבי העולם לבצע פיגועים .בביטאון דאעש השבוע בלטה קריאה
לביצוע הצתות ,דרך פעולה אותה ניתן לבצע בקלות ויש ביכולתה להביא להריסת אזורי מגורים ולקורבנות
בנפש.

מדיניות ארה"ב רוסיה ותורכיה
ארה"ב

 nפיטר קוק ,דובר משרד ההגנה האמריקאי ,מסר בתדריך לעיתונאים ,כי ארה"ב סבורה,
שקיימת עתה הזדמנות להאיץ את המערכה נגד דאעש ,ולהפעיל עליו את מירב הלחצים
האפשריים .הוא הוסיף כי ארה"ב מקיימת הידברות עם תורכיה ועם בעלות בריתה בקואליציה .הוא
ציין כי חלה התקדמות במתקפת כוחות הביטחון העיראקיים במוצול וכי הכוחות הסוריים
הדמוקרטיים ממשיכים לשחרר אזורים מצפון וממערב לאלרקה )אתר משרד ההגנה האמריקאי5 ,
בינואר .(2017

רוסיה

 nבעקבות ההכרזה על הפסקת האש בסוריה הודיע ולרי גרסימוב ,ראש המטה הכללי הרוסי ,על
החלטת נשיא המדינה ולדימיר פוטין לצמצם את הכוחות הצבאיים המוצבים בסוריה .לדבריו,
הכוחות הראשונים ,שיעזבו את הזירה ,יהיו נושאת המטוסים הרוסית האדמירל קוזניצוב והספינות
המלוות אותה .מפקד הכוחות הרוסים בסוריה ,הגנרל-קולונל אנדריי קרטאפולוב ,ציין ,כי במהלך
שני חודשי הלחימה שבהם השתתפו הספינות ,ביצעו הטייסים הרוסיים  420גיחות ,שפגעו ב1,252-
יעדי טרור )אתר סוכנות הטלגרף של רוסיה ,אתר  6 ,warfilesבינואר .(2017
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נושאת המטוסים האדמירל קוזניצוב בפעילות מול חופי סוריה )מתוך סרטון ביוטיוב(.

תורכיה
 nנשיא תורכיה רג'פ טאיפ ארדואן מתח ביקורת על מדינות הקואליציה הבינלאומית משום
שלטענתו הם השאירו את תורכיה לבדה במערכה נגד דאעש .לטענתו הקואליציה החלה את המבצע
במוצול כדי לסבך את תורכיה .מיד לאחר מכן היא האטה את קצב ההתקפה ,ועברה למבצע נגד
העיר אלרקה שבסוריה )אנטוליה 6 ,בינואר  .(2017שר ההגנה התורכי הביע תקווה כי כוחות
הקואליציה הבינלאומית נגד דאעש ובמיוחד ארה"ב יספקו לתורכיה סיוע ,בעיקר אווירי .לדבריו
ארה"ב ,מדינות הקואליציה ונאט"ו אינן מספקות סיוע למבצע "מגן הפרת" ,אלא הן תומכות בארגון
הכורדי  YPGהעוין לתורכיה ) ,RTיני שפק 6 ,בינואר .(2017
 nהמתחים שבין תורכיה לארה"ב מצאו ביטויים בהתבטאות שר ההגנה התורכי לפיהם תורכיה
יכולה לסגור את הבסיס האווירי אינצ'רליק ,שממנו פועלים הכוחות האמריקאים )יני שפיק 6 ,בינואר
 .(2017פיטר קוק ,דובר משרד ההגנה האמריקאי ,ציין כי בסיס אינצ'רליק הינו בעל חשיבות רבה
למבצעים שמנהלות ארה"ב ומדינות הקואליציה ,וכי הן מעריכות מאוד את הנגישות שניתנה להן
מתורכיה לבסיס זה .הדובר שב וציין כי מתנהלות שיחות עם התורכים בעניין זה וכי ארה"ב מצפה
שהנגישות לבסיס אינצ'רליק תימשך )אתר משרד ההגנה האמריקאי 5 ,בינואר .(2017

n

עיקרי ההתפתחויות בסוריה
דמשק

 nהסכם הפסקת האש ,שעליו הודיע צבא סוריה ב 30-בדצמבר  ,2016ממשיך להתקיים למעט
כמה מוקדים ,שבהם נמשכת הלחימה .הבולט שבהם הינו אזור ואדי ברדא ,שמצפון מערב
לדמשק ,שם נמצאים מקורות המים של העיר )שאספקתם נתונה לשיבושים חמורים( .נציגי ארגוני
האופוזיציה ממשיכים לאיים בסיום הפסקת האש משום שלטענתם היא מופרת ע"י המשטר הסורי
)אח'באר אלא'ן 9 ,בינואר .(2017

008-17

3
 nאזור ואדי ברדא המשיך גם השבוע להיות מוקד העימותים הבולט בין הכוחות הסורים לבין
ארגוני מורדים בהנהגת חזית פתח אלשאם .אבו האשם אלתלי ,אמיר חזית פתח אלשאם בוואדי
ברדא ,הודיע ,כי החזית תוביל את העימותים המתנהלים במקום )אלנשרה 4 ,בינואר  .(2017נמסר
כי צבא סוריה שלח תגבורות לאזור )אלנשרה 8 ,בינואר .(2017
 nב 7-בינואר  2017פורסם ,כי הושגה הפסקת אש זמנית בין כוחות המשטר הסורי לבין לכוחות
המורדים באזור ואדי ברדא .הפסקת האש איפשרה כניסת צוותי תחזוקה מטעם המשטר הסורי
לתיקון משאבות המים .כמו כן הגיעה משלחת רוסית לאזור כדי לפקח על הסכם הפסקת האש.
ארגוני האופוזיציה המקומיים ,שהכחישו את דבר קיומה של הפסקת אש ,חידשו את הלחימה מיד
לאחר יציאת המשלחת הרוסית )מוסד ההסברה הקרבית 7 ,בינואר .(2017

מרחב תדמור
 nגם השבוע נמשכו העימותים בין הכוחות הסורים לבין דאעש באזור שדה התעופה הצבאי
 ,T-4שממערב לתדמור .הטלוויזיה הסורית דיווחה ,כי צבא סוריה הרג ופצע עשרות פעילי דאעש
והשמיד טנק של הארגון מצפון מזרח לשדה התעופה .כמו כן דיווחה ,כי צבא סוריה הדף מתקפה
של דאעש מדרום מזרח לכפר שריפה ,כתשעה ק"מ ממערב לשדה )הטלוויזיה הסורית 7 ,בינואר
.(2017

מרחב אלטבקה
 nהכוחות הסורים הדמוקרטיים השתלטו השבוע על מספר כפרים ממערב ומדרום לעין עיסא
)כ 50-ק"מ צפונית לאלרקה( .נמסר כי הכוחות נמצאים עתה סמוך לאלטבקה )ח'טוה 9 ,בינואר
 .(2017פיטר קוק ,דובר משרד ההגנה האמריקאי ,אמר בתדריך לעיתונאים כי הכוחות הסורים
הדמוקרטיים נמצאים  7.5ק"מ מסכר אלטבקה וכי הם ממשיכים לטהר שטחים מצפון וממערב
לאלרקה )אתר משרד ההגנה האמריקאי 5 ,בינואר .(2017

העיר אלבאב
 nהשבוע נמשכו העימותים בפאתי העיר אלבאב בין פעילי דאעש לבין צבא סוריה החופשית
וצבא תורכיה .חיל האוויר התורכי המשיך בתקיפות אוויריות נגד מטרות דאעש .נשיא תורכיה רג'פ
טאיפ ארדואן הביע תקווה כי תורכיה תסיים את המבצע באלבאב בזמן הקרוב .הוא התחייב
"לנקות" אזורים נוספים ,שבהם נמצאים ארגוני טרור ,ביניהם העיר מנבג' )הנמצאת בידי הכוחות
הסורים הדמוקרטים ,שבדומיננטיות כורדית( )אלערביה 4 ,בינואר  .(2017לדברי רמטכ"ל צבא
תורכיה מתחילת מבצע "מגן הפרת" נהרגו  1,362פעילי דאעש ו 291-פעילים כורדיים מPKK-
ו) PYD-אנטוליה 6 ,בינואר .(2016

פיצוץ מכונית תופת בעיר ג'בלה
 nבעיר ג'בלה ,כ 22-ק"מ מדרום לאללאד'קיה ,התפוצצה מכונית תופת בקרבת מגרש הכדורגל
המקומי .לפחות עשרה בני אדם נהרגו וכשלושים נפצעו .עשרות מכוניות עלו באש ומספר בתי
עסק נפגעו .למרות שלא פורסמה הודעה בה מקל הארגון אחריות נראה כי דאעש הוא שעמד
מאחוריו.
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זירת פיצוץ מכונית התופת בג'בלה ,סוריה )חשבון היוטיוב  5 ,Sama Channelבינואר .(2017

 nג'בלה הינה עיר מסחר בעלת רוב עלוי ,השוכנת לחוף הים התיכון .העיר מונה כ100,000-
תושבים ומשרתת כ 200,000-אנשים החיים בעיר ובפריפריה שלה .העיר מהווה מעוז של המשטר
הסורי והיא סמוכה לבסיס חיל האוויר חמימים בו משתמשים הכוחות הרוסיים המוצבים בסוריה
)הנמצא כ 5-ק"מ צפונית לג'בלה( .יוזכר כי דאעש ביצע בעבר פיגוע רב נפגעים בג'בלה ) 23במאי
 ,(2016שתוזמן עם פיגועי התאבדות ,שבוצעו באותו יום בטרטוס )בסדרת הפיגועים הזאת נהרגו
בשתי הערים כ 150-אנשים(.

n

עיקרי ההתפתחויות בעיראק
המערכה לכיבוש מוצול

 nכוחות הביטחון העיראקיים המשיכו להתקדם במזרח מוצול במסגרת מה שמכונה "השלב
השני" של המערכה לכיבוש העיר .דומה ,כי עד כה הם נחלו הצלחות .על פי מספר דיווחים
השתלטו הכוחות העיראקים על הגדה המזרחית של נהר החידקל החוצה את העיר .לנוכח זאת
פוצצו פעילי דאעש את הגשר הדרומי ,שעל החידקל )אלסומריה 7 ,בינואר  .(2017כמו כן נמסר
כי הכוחות העיראקיים השתלטו על הדרך המובילה לכרכוכ ממזרח מוצול ,על אזור התעשייה
אלכראמה ,ועל מספר שכונות בדרום-מזרח מוצול .עוד דווח כי ב 6-בינואר  ,2017לראשונה מאז
תחילת המבצע ,נכנסו לתוך העיר כוחות מכיוון צפון.
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מפת שליטת כוחות הביטחון העיראקיים בעיר מוצול )עדכנית ל 8-בינואר  .(2017במפה ניכרת התקדמות כוחות
הביטחון העיראקיים במזרח העיר תוך הרחבת אזור שליטתם בגדה המזרחית של נהר החידקל .בירוק ניתן להבחין
באזורים המשוחררים מידי דאעש .באדום מסומנים אזורי הלחימה ובלבן מסומנים האזורים ,שכוחות הביטחון
העיראקיים טרם נכנסו אליהם )עמוד הפייסבוק של מרכז נינוא אלאעלאמי 8 ,בינואר .(2017

n

דאעש ממשיך להפעיל מחבלים מתאבדים נגד הכוחות העיראקיים .ב 7-בינואר 2017

פרסם הארגון תמוונת המתעדות פיגועי התאבדות ,שביצעו פעילי הארגון בשכונות אלמת'נא
ואלמית'אק ,שבמזרח העיר מוצול )חק 7 ,בינואר  .(2017כמו כן דווח ,כי דאעש ניתק לשלושים
שכונות במזרח העיר את אספקת המים )אח'באר אלאן 10 ,בינואר .(2017

מימין :פיגוע התאבדות שביצע פעיל דאעש המכונה אבו עאא'שה אלעג'ילי בשכונת אלמת'נא .משמאל :פיגוע
התאבדות שביצע פעיל המכונה אבו עבד אלרחמן אלמצלאוי בשכונת אלמית'אק )חק 7 ,בינואר .(2017

מערכה נגד דאעש במערב מחוז אלאנבאר
 nבמקביל למערכה לכיבוש מוצול הכריזו כוחות הביטחון העיראקיים על פתיחת מערכה
לטיהור המרחב שבשליטת דאעש במערב מחוז אלאנבאר כדי להרחיב את אזור שליטתם
שלאורך נהר הפרת ,מחדית'ה ועד הגבול הסורי .בכוונת הכוחות העיראקיים לכבוש את
העיירות עאנה וראוה ולטהר את אזור אלקאא'ם הסמוך לגבול עם סוריה .בשטח לא אותרה
עדיין התקדמות משמעותית של הכוחות העיראקים.
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העיירות ענה וראוה ואזור אלקאאם ,אזור שבשליטת דאעש ,המהווה את יעד המערכה שעליה הכריזו כוחות הביטחון
העיראקים ).(Google Maps

נמשכת מתקפת הטרור של דאעש בבגדאד
 nבגדאד ממשיכה להוות מטרה מרכזית למתקפת הטרור ,שמבצע דאעש בערים שונות
בעיראק .מרבית הפיגועים הללו מתבצעים במקומות הומי אדם בעלי אופי שיעי בעיקר באמצעות
פיצוץ מכוניות תופת ע"י מחבלים מתאבדים .מטרת גל הפיגועים הינה לערער את יציבות המשטר
העיראקי ולהסיט קשב ומשאבים מהמערכה במוצול.
 nלהלן פיגועים בולטים שבוצעו השבוע בבגדאד ,מרביתם בשכונות בהן מתגורר רוב שיעי:
•  17בני אדם נהרגו ועשרות נפצעו בפיצוץ מכונית תופת בשכונה הסונית אלעבידי ,שבמזרח
בגדאד .דאעש קיבל אחריות לביצוע הפיגוע )אעמאק 5 ,בינואר .(2017
• מכונית תופת חונה התפוצצה באזור השיעי אלשעלה ,שבצפון-מערב העיר בגדאד.
דאעש קיבל אחריות לביצוע הפיגוע .לדברי דאעש נפגעו בפיצוץ  13בני אדם .חלקם נהרגו
וחלקם נפצעו )חק 7 ,בינואר  .(2017על-פי מקורות עיראקיים ,נפצעו בפיצוץ שבעה בני-אדם
)צות אלעראק 6 ,בינואר .(2017
• בשוק אלג'מילה ,שנמצא באזור השיעי במזרח העיר ,בוצע פיגוע באמצעות מכונית תופת.
כתוצאה מהפיגוע נהרגו  15בני-אדם ונפצעו נוספים )אלסומריה 8 ,בינואר  .(2017דאעש
קיבל אחריות לביצוע הפיגוע )אעמאק 8 ,בינואר .(2017
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זירת הפיגוע בשוק אלג'מילה )אלסומריה 8 ,בינואר .(2017

• בשוק באזור השיעי אלבלדיאת ,שבמזרח העיר בגדאד ,נהרגו  19בני-אדם בפיגוע
התאבדות .הפיגוע בוצע ע"י מחבל ,שפוצץ עצמו באמצעות חגורת נפץ )אלסומריה 8 ,בינואר
.(2017

זירת הפיגוע בשוק אלבלדיאת )מהר ניוז 8 ,בינואר .(2017

• ארבעה אזרחים עיראקים נפצעו כתוצאה מהתפוצצות מטען חבלה בשכונה השיעית
אלשעב ,בצפון העיר בגדאד .באירוע נוסף באותו יום ,נהרג אזרח וארבעה נוספים נפצעו
בהתפוצצות מטען חבלה בדרום-מזרח העיר )אלסומריה 8 ,בינואר .(2017
• בליל ה 10-9-בינואר  2017פוצץ צינור נפט בדרום בגדאד באמצעות מטען חבלה .לא היו
נפגעים .ככל הנראה דאעש עומד מאחורי הפיצוץ )אלסומריה 10 ,בינואר .(2017

חצי האי סיני
 nב 9-בינואר  2017דווח כי יותר מעשרה אנשי ביטחון מצרים נהרגו וחמישה עשר נפצעו
בתקיפה שביצעו לפחות עשרים פעילי דאעש נגד מחסום אלמטאפי במערב העיר אלעריש.
בתחילה פוצצו פעילי דאעש משאית לפינוי זבל ,שנגנבה ימים מספר לפני ביצוע הפיגוע ואשר
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הוטמן בה מטען חבלה .לאחר פיצוץ משאית התופת נורתה אש רקטות ונשק קל לעבר אנשי
המחסום )אלפג'ר 9 ,בינואר  .(2017מחוז סיני של דאעש קיבל אחריות לביצוע הפיגוע ,וטען כי
נהרגו בו  25חיילים והושמדו שתי שריוניות )אעמאק 10 ,בינואר .(2017
 nצבא מצרים דיווח כי ב 6-בינואר  2017סיכל פיגוע נרחב שתכננו לבצע פעילי דאעש נגד
מספר מחסומים של כוחות הביטחון המצריים באזור ביר חסנה-נח'ל )כ 90-ק"מ דרומית
לאלעריש( .הפיגוע תוכנן להתבצע באמצעות רכבי שטח ,שנשאו כמות גדולה של חומרי נפץ
ומטעני חבלה .בחילופי האש נהרגו תשעה פעילי דאעש ונפצעו  .16כוחות הביטחון המצריים
החרימו כלי רכב ,אופנועים ,כלי נשק ומכשירי קשר )אליום אלסאבע 6 ,בינואר .(2017

הג'האד העולמי במדינות נוספות
בנע'אזי

לוב

 nב 5-בינואר  2017דווח ,כי פעילי דאעש נסוגו מהעיר בנע'אזי לעבר אזורים ממערב ודרום-
מערב לעיר .בעקבות הנסיגה פרסם מחוז ברקה של דאעש הודעה בה תיאר את הנסיגה כ"פעולה
איכותית" ,וציין כי הנסיגה התבצעה לאחר שהתברר ,כי מועצת השורא של מהפכני בנע'אזי,
מתכננת לפעול נגד דאעש .1מקורות מקומיים בבנע'אזי ומקורות במועצת השורא מסרו כי כשישים
פעילי דאעש נסוגו ממרכז העיר וכתשעים פעילים נסוגו ממערב העיר .נמסר גם כי בכוונת
הפעילים שנסוגו מבנע'אזי להגיע למרכז לוב שם התרכזו פעילי דאעש שנמלטו מסרת
)אלג'זירה.נט 5 ,בינואר  ;2017ערבי 7 ,21בינואר .(2017

פעילות תודעתית
מאמר במגזין "רומיה" קורא לתומכיו לבצע הצתות ברחבי
העולם
 nב 6-בינואר  2017התפרסם גיליון מספר  5של מגזין "רומיה" של דאעש .אחת הכתבות במגזין
תחת הכותרת "טקטיקות של טרור מוצדק" קוראת לתומכי דאעש לבצע הצתות ,ומשבחת את
השימוש באש ככלי נשק שיכול להביא להריסתן של ערים ,שכונות ,רכוש ציבורי ופרטי כמו גם
קורבנות בנפש .בכתבה מצוינת כדוגמא הצתה של מפעל רהיטים בעיירה לוסינו פטרובסקי מצפון
מזרח למוסקבה ,שהביאה להצתת מפעל כימיקלים סמוך .בנוסף לכך ,מוזכר גל השריפות בישראל
במהלך חודש נובמבר  ,2016אשר לדברי הכתבה גרם להרס של  700בתים .בכתבה מודגשת
הקלות ,שבה ניתן לבצע פיגוע הצתה )רומיה 6 ,בינואר .(2017

1

"מועצת השורא של מהפכני בנע'אזי" הינה קואליציה של ארגונים אסלאמיים מקומיים ,שהוקמה ביוני  .2014מרכיב מרכזי
בקואליציה הינו ארגון אנצאר אלשריעה ,המזוהה עם אלקאעדה.
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הכתבה בגיליון מספר  5של מגזין רומיה של דאעש הקוראת לביצוע הצתות )רומיה 6 ,בינואר .(2017

דאעש מאיים להתנקש בחיי נשיא תורכיה
 nבכתבה נוספת במגזין נשמעים איומים של הארגון להתנקש בחיי נשיא תורכיה רג'פ טאיפ
ארדואן )חשבון הטוויטר  6 ,Levent Kemal@ValkryVבינואר .(2017

איום של דאעש להתנקש בחיי נשיא תורכיה ארדואן במגזין "רומיה".

יצירת קישורית לאתר דאעש בדפדפן פיירפוקס
 nאמעאק ,זרוע ההסברה של דאעש ,פרסמה קישורית המהווה קיצור דרך להגעה לאתר של
זרוע ההסברה באמצעות דפדפן פיירפוקס )אעמאק 5 ,ינואר  .(2017מדובר ככל הנראה בניסיון
להקל על השימוש באתר ולייעל את העברת המסרים של דאעש לתומכיו ברחבי העולם.
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הסבר וקישור לאתר אעמאק בדפדפן פיירפוקס )אעמאק 5 ,ינואר .(2017

קלטת שמע מטעמו של מנהיג אלקאעדה

מנהיג אלקאעדה אימן אלט'ואהרי בקלטת שמע חדשה )יוטיוב 5 ,בינואר .(2017

 nמוסד אלסחאב ,זרוע ההסברה של הנהגת אלקאדה ,פרסם ב 5-בינואר  2017קלטת שמע
חדשה מטעמו של מנהיג הארגון אימן אלט'ואהרי .בקלטת תקף אימן אלט'ואהרי את הביקורת
שמתח דעאש על אלקאעדה באומרו ,כי המדובר במסע הכפשות ,הפחדה ושנאה ,שנועד לפגוע
בתדמית הארגון .לדבריו אבו בכר אלבע'דאדי ,מנהיג דאעש ,הנוטל חלק במסע ההכפשות ,הינו
שקרן.
 nאלט'ואהרי שיבח את ארגון אלקאעדה על ששמר על עקרונותיו במאבקו נגד "הכופרים" ברחבי
העולם .הוא האשים את דאעש בכך שהיא טוענת כי ארגון אלקאעדה משרת את האינטרסים של
ארה"ב ,דבר שהינו חסר כל ביסוס .הוא ציין ,כי אלקאעדה רואה בעדיפות עליונה את הלחימה
נגד ארה"ב ובעלות בריתה והוסיף כי הארגון לא יחדל מהלחימה נגדם עד ליישום ההלכה
האסלאמית )השריעה( ,שחרור מסגד אלאקצא והחזרת ]הסדר הטוב[ למכה ומדינה ולכל אדמות
המוסלמים )יוטיוב 5 ,בינואר .(2017
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 nאלט'אהרי הבליט את השונות שבין אלקאעדה לבין דאעש בכל הנוגע ליחס כלפי השיעים.
הוא ציין כי המליץ לדאעש לחדול מפיגועים בשווקים ,במסגדים ובחסניות )מקום כינוס בעל אופי
חברתי/דתי של השיעים( ולהתרכז בלחימה נגד כוחות הביטחון של עיראק והמיליציות השיעיות
התומכות בהם .לדבריו התעלם אלבע'דאדי מהמלצה זאת )יוטיוב 5 ,בינואר .(2017
 nבקלטות השמע של אלט'ואהרי ניתן ביטוי מובהק למתחים החריפים ולעוינות העמוקה ,שבין
אלקאעדה לדאעש .נראה לנו כי אלט'ואהרי מנסה לבדל עצמו מדאעש ,המסובך במלחמות
לוקליות ועדתיות ,ע"י הדגשת אופיו הבינלאומי של אלקאעדה כנושא דגל המאבק נגד ארה"ב
והמערב .כמו כן מבליט אלט'ואהרי את השונות שבין אלקאעדה לדאעש בכל הנוגע ליחס כלפי
השיעים .בהתנגדות אלט'ואהרי לפיגועים ללא אבחנה ,שמבצע דאעש נגד השיעים ,יש ביטוי
למחלוקת ארוכת שנים ,ששורשיה בתקופה בה כיהן אבו מצעב אלזרקאוי )האב המייסד של
דאעש( כמנהיג אלקאעדה בעיראק .אחד מיסודות האסטרטגיה של אלזרקאוי היה פיגועי טרור
ללא אבחנה באוכלוסיה השיעית ,כדי להציב את ארה"ב במרכזה של מלחמה סונית-שיעית.
אסטרטגיה זאת עוררה בזמנו ) (2005ביקורת חריפה מצד אסאמה בן לאדן ואימן אלט'ואהרי
והביאה להידרדרות ביחסיהם עם אלזרקאוי .בדיעבד ניתן לראות במחלוקת זאת את אחד משורשי
המתחים שבין אלקאעדה לדאעש ,השב ומקבל עתה ביטויי עדכני.
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