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ע יק ר י א יר וע י ה ש ב וע
במרחב אדלב שבצפון סוריה נשמרת הפסקת האש ,אך נמשכות תקריות מקומיות בין הצדדים היריבים
בעצימות גבוהה .בעמק הפרת נמשכה הפעילות האינטנסיבית של דאעש )בעיקר בדפוסים של הפעלת
מטענים וניסיונות חיסול( .במרחב סח'נה-תדמור ביצעו הכוחות הסורים פעולות סיכול ומנע נגד פעילי דאעש,
בסיוע אווירי וארטילרי.
מחוז עיראק ממשיך להיות הפעיל ביותר מקרב מחוזות דאעש )בעיקר בדפוסים של הפעלת מטענים ,שיגורי
רקטות וחיסולים אישים( .השבוע בוצעה פעולה חריגה )חיסול "סוכן"( בדרום עיראק ,אזור בעל אוכלוסייה
שיעית ,שדאעש ממעט לבצע בו פיגועים.
בחצי-האי סיני נמשכה פעילות אינטנסיבית של דאעש נגד צבא מצרים והכוחות המסייעים לו )הפעלת
מטענים ,תקיפת ריכוז מיליציות המסייעות לצבא מצרים( .בנוסף לכך ביצע מחוז סיני תקיפה נגד מוצב של
התארגנות ג'האדיסטית בשם ג'נד אלאסלאם ,המזוהה עם אלקאעדה ,מדרום לרפיח )שבעה הרוגים
לג'נד אלאסלאם( .ההתקפה המחישה כי דאעש נחוש למנוע התבססות התארגנויות ג'האדיסטיות
"מתחרות" ,בוודאי כאלו המזוהות עם אלקאעדה.
בשאר מחוזות דאעש באפריקה ובאסיה נמשכת הפעילות הצבאית ה"שגרתית" )ניגיריה ,קונגו ,סומליה,
פקיסטאן ,הודו ,הפיליפינים(.

מ רח ב א ד לב
ת ק ר י ו ת ב מ ר ח ב א ד ל ב ב ין צ ב א ס ור יה ל א ר ג ו נ י ה מ ו ר ד י ם
גם השבוע נמשכו תקריות בעצימות גבוהה בין צבא סוריה לבין ארגוני המורדים .מרביתן התאפיינו בירי
באזורים שמדרום ומדרום מערב לאדלב .להלן כמה מהתקריות:
 7ביולי  :2020פעילי המטה לשחרור אלשאם ביצעו ירי צלפים לעבר הכוחות הסורים בג'בל אלזאויה,
כעשרים ק"מ מדרום לאדלב .חייל סורי נהרג ושניים נוספים נפצעו )אבאא' 7 ,ביולי .(2020
 7ביולי  :2020הכוחות הסורים ביצעו ירי לעבר עיירות הנמצאות כארבעים ק"מ מדרום-מערב לאדלב .מספר
אזרחים נפצעו )אבאא' 7 ,ביולי .(2020
 7ביולי  :2020ארגוני המורדים שיגרו רקטות לעבר כוח סורי ,כעשרים ק"מ ממזרח לאדלב .חייל סורי נפצע
)ח'טוה 7 ,ביולי .(2020
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 6ביולי  :2020הכוחות הסוריים ביצעו ירי ארטילרי לעבר עיירה הנמצאת כארבעים ק"מ מדרום לאדלב
) 6 ,Edlib Media Center - EMCביולי .(2020
 5ביולי  :2020המטה לשחרור אלשאם הודיע כי הכוחות המסייעים לצבא סוריה ביצעו ירי ארטילרי לעבר שני
כפרים ,כארבעים ק"מ מדרום-מערב לאדלב )אבאא' 5 ,ביולי .(2020
 4ביולי  :2020הכוחות הסוריים ביצעו ירי ארטילרי לעבר שני כפרים באזור ג'בל אלזאויה ,כעשרים ק"מ
מדרום לאדלב ) 4 ,Idlib Plusביולי .(2020
 3ביולי  :2020הכוחות הסוריים ביצעו ירי ארטילרי לעבר עיירה כשלושים ק"מ מדרום-מערב לאדלב ) Edlib
 3 ,Media Center, EMCביולי .(2020
 2ביולי  :2020הכוחות הסוריים ביצעו ירי ארטילרי לעבר מספר ישובים 25 ,ק"מ מדרום לאדלב ),Idlib Plus
 2ביולי .(2020
 1ביולי  :2020ארגוני המורדים הציבו בשעות הערב מארב לכוחות הסורים בעת שהם ניסו להתקדם למקום
הממוקם במרחק של כארבעים ק"מ מדרום לאדלב .לכוחות הסוריים היו הרוגים ופצועים ) Edlib Media
 2 ,Center, EMCביולי .(2020
 1ביולי  :2020הכוחות הסוריים ביצעו ירי ארטילרי לעבר עיירה הנמצאת כשלושים ק"מ מדרום-מערב לאדלב
) 1 ,Edlib Media Center, EMCביולי .(2020

נמשכים הסיורים המשותפים על כביש M-4
במהלך השבוע נמשכו הסיורים המשותפים של צבאות רוסיה ותורכיה בכביש ) M-4חלב-לאד’קיה( ,ללא
הפרעה .ב 7-ביולי  2020בשעות הבוקר ערכו תורכיה ורוסיה את הסיור המשותף העשרים .לקראת הסיור נערך
צבא תורכיה לאורך הכביש ,כצעד מקדים לקראת ניסיון אפשרי לשבש את מהלך הסיור )ענב בלדי ,אתר
חדשות סורי המזוהה עם ארגוני המורדים 7 ,ביולי .(2020

צ פ ו ן  -מ ז ר ח ס ור יה
מ ר ח ב ד יר א ל זור  -א ל מ יא ד ין -א ל ב וכ מ א ל
מרבית התקריות במרחב דיר אלזור-אלמיאדין-אלבוכמאל היו הפעלת מטענים וירי נשק קל לעבר כלי רכב
הנעים על הכבישים וניסיונות חיסול .להלן פירוט האירועים:
 7ביולי  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר כלי רכב של  ,SDFכעשרה ק"מ מצפון-מזרח לדיר אלזור .נוסעי כלי
הרכב נפצעו )טלגרם 7 ,ביולי .(2020
 6ביולי  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר כלי רכב של  ,SDFכשישים ק"מ מצפון לדיר אלזור .לוחם אחד נהרג
ולוחם נוסף נפצע )טלגרם 6 ,ביולי .(2020

 6ביולי  :2020בוצע ירי באמצעות אקדח לעבר מפקד באחד הכוחות המסייעים לצבא סוריה בקרבת
אלמיאדין .המפקד נהרג )טלגרם 6 ,ביולי .(2020
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 4ביולי  :2020הופעל מטען )או בוצע ירי( לעבר לוחם  ,SDFכארבעה ק"מ מצפון-מזרח לדיר אלזור .הלוחם
נהרג )טלגרם 4 ,ביולי .(2020
 2ביולי  :2020הופעל מטען נגד מספר חבלנים של  ,SDFכעשרים ק"מ מצפון לאלמיאדין .החבלנים נפצעו
)טלגרם 3 ,ביולי .(2020
 1ביולי  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר מפקד בכוחות  SDFבביתו ,כעשרים ק"מ מצפון לאלמיאדין .המפקד
נהרג )טלגרם 2 ,ביולי .(2020
 1ביולי  :2020הופעל מטען נגד כלי רכב של  ,SDFכחמישה ק"מ ממזרח לאלמיאדין .הנוסעים נהרגו או
נפצעו )טלגרם 2 ,ביולי .(2020
 1ביולי  :2020הופעל מטען נגד שני חבלנים של  SDFבעת שניסו לנטרלו ,כחמישה ק"מ ממזרח לאלמיאדין.
לוחם  SDFנהרג והשני נפצע )טלגרם 2 ,ביולי .(2020
 30ביוני  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר כלי רכב של  SDFעל ציר שדה הנפט אלעמר )כחמישים ק"מ מדרום
מזרח לדיר אלזור( .נוסעי כלי הרכב נהרגו או נפצעו )טלגרם 1 ,ביולי .(2020

מ ר ח ב א ל ס ח ’נה -ת ד מ ור
פעילות דאעש
 4ביולי  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר חיילי צבא סוריה ממזרח לאלסח'נה ,כשישים ק"מ מצפון-מזרח
לתדמור .מספר חיילים נפצעו )טלגרם 5 ,ביולי .(2020

פעילות סיכול ומנע
 7ביולי  :2020כוחות סורים ,שפעלו על סמך מידע מודיעיני ,הציבו מארב לפעילי טרור )במשתמע דאעש(,
כ 35-ק"מ מצפון לתדמור .שלושה פעילים נהרגו ושלושה נוספים נפלו בשבי .כמו כן ,נתפסו אמצעי לחימה,
תחמושת וציוד צבאי )סאנא 7 ,ביולי .(2020

מימין :פעילי דאעש שנהרגו ושנפלו בשבי .משמאל :אמצעי לחימה ,תחמושת וציוד צבאי שנתפסו
)סאנא 7 ,ביולי .(2020

 4-3ביולי  :2020במהלך  48שעות התנהלו עימותים בין כוחות סוריים לבין פעילי דאעש במדבר אלסח'נה,
שישים ק"מ מצפון מזרח לתדמור .העימותים לוו בחילופי אש ארטילרית ובתקיפות אוויריות רוסיות 18 .חיילי
צבא סוריה והכוחות המסייעים לו ו 26-פעילי דאעש נהרגו )מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם 4 ,ביולי .(2020
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אמצעי לחימה ,תחמושת וציוד של צבא סוריה ,שנתפסו על-ידי דאעש ממזרח לאלסח'נה במהלך העימותים
ב 4-3-ביולי ) 2020טלגרם 6 ,ביולי .(2020

ה זיר ה ה ע יר א ק ית
מ ר כ זיות ה ש ל ע יר א ק ב ה ת ק פ ות ד א ע ש
ב 2-ביולי  2020פרסם דאעש אינפוגרף תחת הכותרת "קציר הלוחמים" ,אשר סיכם את פעילות הארגון
בתקופה שבין  25ביוני עד  1ביולי  .2020על-פי האינפוגרף ,בתקופה זו ביצעו פעילי דאעש שישים התקפות
ברחבי העולם ,לעומת  44התקפות בשבוע שקדם לכך 34 .התקפות )כ ,(56%-בוצעו בעיראק ,רובן )(14
)כ (41%-במחוז דיאלא .כמו כן ,בוצעו שמונה התקפות )כ (13%-במערב אפריקה )בעיקר ניגריה( ,שבע
התקפות בסוריה )כ ,(11%-שלוש במחוז סיני ,שלוש במרכז אפריקה ,שתיים במזרח אסיה )הפיליפינים(,
שתיים בתימן ואחת בסומליה.
בהתקפות נהרגו ונפצעו למעלה מ 154-בני אדם .מספר ההרוגים והפצועים הגדול ביותר )שישים( היה
בעיראק .שאר ההרוגים והפצועים היו במחוזות מערב אפריקה ) ,(36מרכז אפריקה ) ,(25סוריה ) ,(12סומליה
) ,(7סיני ) ,(6מזרח אסיה )קרי ,הפיליפינים( ) (6ותימן )) (2שבועון אלנבא’ 2 ,ביולי .(2020

ה ת ק פ ות ב ע יר א ק  ,ש ע ל יה ן נ ט ל ד א ע ש א ח ר יות
מחוז דיאלא
 4ביולי  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר לוחם הגיוס השבטי ,כשישים ק"מ מצפון לבעקובה .הלוחם נפצע
)טלגרם 5 ,ביולי .(2020
 2ביולי  :2020בוצע ירי צלפים לעבר לוחם הגיוס השבטי ,כשישים ק"מ מצפון לבעקובה .הלוחם נהרג
)טלגרם 3 ,ביולי .(2020
 1ביולי  :2020הופעל מטען נגד לוחם הגיוס העממי ,כעשרים ק"מ מצפון לבעקובה .הלוחם נהרג )טלגרם1 ,
ביולי .(2020

מחוז צלאח אלדין
 2ביולי  :2020הופעל מטען נגד כלי רכב של מודיעין הגיוס העממי בעיר ביג'י ,כתשעים ק"מ מדרום-מערב
לכרכוכ .שני מפקדים נהרגו )טלגרם 2 ,ביולי .(2020
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 30ביוני  :2020שוגרו שתי רקטות גראד לעבר תחנה של משטרת עיראק בעיר ביג'י )טלגרם 1 ,ביולי .(2020
לא דווח על נפגעים.

מימין :הכנת רקטות גראד לקראת שיגורן עבר תחנת המשטרה בביג'י .משמאל :שיגור אחת משתי הרקטות
)טלגרם 5 ,ביולי .(2020

 30ביוני  :2020הופעל מטען נגד כלי רכב של מפקד בגיוס השבטי ממערב לעיר ביג'י .המפקד וחמישה
ממלוויו נהרגו )טלגרם 1 ,ביולי .(2020

מחוז נינוא
 1ביולי  :2020הושלך רימון-יד לעבר כוח של חיילי צבא עיראק והגיוס השבטי ,כחמישים ק"מ מדרום-מערב
למוצול .מספר חיילים ולוחמים נפצעו ,אחד מהם קצין )טלגרם 3 ,ביולי .(2020
 1ביולי  :2020הופעל מטען נגד כלי רכב של הגיוס העממי ,כארבעים ק"מ מדרום למוצול .ארבעה לוחמים
נהרגו )טלגרם 3 ,ביולי .(2020

מחוז אלאנבאר
 4ביולי  :2020הופעל מטען נגד לוחם הגיוס העממי מדרום לאלפלוג'ה .הלוחם נפצע )טלגרם 5 ,ביולי .(2020

מחוז ואסט
 3ביולי  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר "סוכן" של צבא עיראק באזור אלכות ,כ 150-ק"מ מדרום-מזרח
לבגדאד".הסוכן" נהרג )טלגרם 4 ,ביולי  .(2020פיגוע זה מבטא הרחבת פעילות דאעש לדרום עיראק ,אזור
בעל הגמוניה שיעית מובהקת ,שבו ממעט דאעש בדרך כלל לבצע פיגועים.

מחוז כרכוכ
 5ביולי  :2020הופעל מטען נגד כלי רכב של המשטרה הפדרלית העיראקית ,כארבעים ק"מ מדרום-מערב
לכרכוכ .נוסעי כלי הרכב נפצעו )טלגרם 6 ,ביולי .(2020
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מימין :כלי רכב של משטרת עיראק נגדו הופעל מטען .משמאל :הפעלת המטען
)טלגרם 6 ,ביולי .(2020

פ ע יל ות ס יכ ול ומ נ ע ש ל כ וח ות ה ב יט ח ון ה ע יר א ק יים
מחוז אלאנבאר
 4ביולי  :2020כוח מודיעין של צבא עיראק לכד פעיל דאעש מבוקש ,שפעל במחוז אלאנבאר ,בקרבת גבול
עיראק-סוריה )דף הפייסבוק של משרד ההגנה העיראקי 4 ,ביולי .(2020

מחוז צלאח אלדין
 3ביולי  :2020צבא עיראק הודיע על איתור חמישה בתי הארחה של "פעילי טרור" )במשתמע דאעש(
במסגרת מבצע באזור אלטארמיה ,כשלושים ק"מ מצפון לבגדאד .אחד מבתי הארחה אלו היה מבנה תת-
קרקעי ,שכלל שלושה חדרים .הוא שימש כמפקדה ובתוכו אותרו מטענים וחומרי נפץ .המטענים נוטרלו
ו"פעילי הטרור" ,שהיו במפקדה זו ,נלכדו )אלסומריה 3 ,ביולי .(2020

מפקד מבצעי בגדאד קיס אלמחמדאוי )במרכז( במהלך המבצע באזור אלטארמיה נגד פעילי דאעש
)אלסומריה 3 ,ביולי .(2020

מחוז כרכוכ
 4ביולי  :2020כוח של הגיוס העממי לכד פעיל דאעש מבוקש ,כשמונים ק"מ מדרום-מערב לכרכוכ )al-
 4 ,hashed.netביולי .(2020
 2ביולי  :2020צוותים של מנהלת המודיעין במשרד הפנים העיראקי לכדו ארבעה פעילי דאעש מבוקשים,
כארבעים ק"מ מצפון-מערב לכרכוכ .הארבעה הודו בחקירותיהם הראשוניות כי העניקו סיוע לוגיסטי לפעילי
דאעש )אלסומריה 2 ,ביולי .(2020
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מחוז נינוא
 4ביולי  :2020כלי טייס של מדינות הקואליציה הבינלאומית ביצעו תקיפות להשמדת מנהרות אשר בשימוש
פעילי דאעש במחוז נינוא )אלסומריה 4 ,ביולי .(2020
 3ביולי  :2020צוותים של מנהלת המודיעין במשרד הפנים העיראקי לכדו שמונה פעילי דאעש מבוקשים
באזורים שונים במחוז נינוא )אלסומריה 3 ,ביולי .(2020

ח צ י -ה א י ס י נ י
פ ע יל ות ד א ע ש
 7ביולי  :2020הופעלו שני מטענים נגד שריונית של צבא מצרים בקרבת מחסום ,שבעיר אלשיח' זויד .נוסעי
השריונית נהרגו או נפצעו )טלגרם 7 ,ביולי .(2020
 6ביולי  :2020פעילי דאעש תקפו ריכוז מיליציות המסייעות לצבא מצרים כשני ק"מ מדרום מזרח לאלשיח'
זויד .ארבעה לוחמים נהרגו ולוחם נוסף נפצע .כמו כן ,נתפסו אמצעי לחימה ותחמושת )טלגרם 7 ,ביולי .(2020
 4ביולי  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר ריכוז כוחות המסייעים לצבא מצרים כשני ק"מ מדרום מזרח למרכז
העיר אלשיח' זויד .שני לוחמים נהרגו ונוספים נפצעו .כמו כן ,נתפסו אמצעי לחימה )טלגרם 5 ,ביולי .(2020
 4ביולי  :2020הופעל מטען נגד משוריין של צבא מצרים כשלושה ק"מ מצפון לאלשיח' זויד .נוסעי המשוריין
נהרגו או נפצעו )טלגרם 5 ,ביולי .(2020
 4ביולי  :2020פעילי דאעש תקפו עמדת תצפית של צבא מצרים בקרבת מחסום ברפיח .שני חיילים נהרגו
וחייל נוסף נפצע )טלגרם 5 ,ביולי .(2020
 1ביולי  :2020הופעל מטען נגד דחפור של צבא מצרים ממערב לרפיח .הדחפור נפגע )טלגרם 3 ,ביולי
.(2020
 1ביולי  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר חיילי צבא מצרים בקרבת מחסום ממזרח לאלשיח' זויד .מספר
חיילים נפצעו )טלגרם 3 ,ביולי .(2020

פ ע יל ות ד א ע ש נ ג ד א ר ג ון ג ' נ ד א ל א ס ל א ם ה מ ז וה ה ע ם א ל ק א ע ד ה
השבוע דיווח שבועון דאעש ,אלנבא' ,על התקפה שביצעו פעילי מחוז סיני נגד פעילי ארגון סלפי-ג'האדי
המזוהה עם אלקאעדה בשם ג'נד אלאסלאם .בהתקפה נהרגו שבעה פעילי ג'נד אלאסלאם )אלנבא' ,כפי
שפורסם בטלגרם;  2 ,www.aymennjawad.orgביולי .(2020

170-20

8
ג'נד אלאסלאם הינו ארגון ג'האדיסטי קטן ,המזוהה עם אלקאעדה ,שיכולותיו נופלות בהרבה מאלו של
מחוז סיני של דאעש .הארגון נחלש בשנת  2018בעקבות פעילות צבא מצרים נגד הארגונים הסלפים-ג'האדים
בסיני .לג'נד אלאסלאם יריבות קשה עם מחוז סיני של דאעש ובעבר היו בין השניים עימותים אלימים .על פי
הכתבה באלנבא' מפקד הארגון מכונה אבו איוב והאחראי הצבאי מכונה ביכא אלערג'אני .במאמר
באלנבא' נמסר ,כי ביכא אלערג'אני הינו נציג ג'נד אלאסלאם בקרב מיליציות מקומיות המשתפות פעולה עם
המשטר המצרי והוא זה שסיפק לג'נד אלאסלאם שטח אדמה דרומית לרפיח ,באזור הכפר אלברת' )שם
שהו פעילי הארגון שהותקפו ע"י דאעש(

סמל הארגון הג'האדיסטי ג'נד אלאסלאם
)ויקיפדיה(.

על פי הכתבה באלנבא' ב 23-ביוני  2020תקפו פעילי דאעש מוצב של פעילי ג'נד אלאסלאם באזור
הכפר אלברת' ,שמדרום לרפיח .במהלך ההתקפה נהרגו שבעה פעילי ג'נד אלאסלאם ונתפסו נשק,
תחמושת וציוד צבאי .כמו כן נפל פעיל ג'נד אלאסלאם בשבי דאעש .פעילי דאעש שרפו את המקום ונסוגו
בשלום.

0

מימין :אמצעי לחימה שנתפסו ע"י פעילי דאעש בהתקפה .משמאל :פעיל ג'נד אלאסלאם שנהרג בהתקפה
)אלנבא’ ,כפי שפורסם בטלגרם 2 ,ביולי .(2020

170-20

9

פעילי מחוז סיני של דאעש שבים מההתקפה על פעילי ג'נד אלאסלאם
)אלנבא’ ,כפי שפורסם בטלגרם 2 ,ביולי .(2020

הכתבה באלנבא' מתארת את הסיבות להתקפה שביצע דאעש ,בסגנון אפולוגטי מובהק ,שבא לתת
מענה לשאלה מדוע הארגונים הג'האדיסטים נלחמים ביניהם ולא מאחדים כוחות נגד צבא מצרים .לטענת
מחוז סיני של דאעש התארגנות ג'נד אלאסלאם משתפת פעולה עם מיליציות מקומיות בסיני ,אשר
משתפות פעולה עם המשטר המצרי נגד דאעש .בכתבה נאמר כי מחוז סיני של דאעש הציע לפעילי
ההתארגנות ,אשר לא נשבעו אמונים למנהיג דאעש ,לקבל חסות מדאעש ,מבלי להישבע אמונים למנהיג
הארגון ,תמורת מסירת כלי נשקם .לטענת דאעש ,הפעילים סרבו להצעה והעתיקו את מיקומם למקום אחר
בסיני )במשתמע אזור אלברת'( ,שם קיבלו חסות ממליציות מקומיות המשתפות פעולה עם צבא מצרים
נגד דאעש .הכתבה שבה ומציינת ,כי במקום להלחם ב"נוטשי הדת" )הצבא המצרי( פעילי ג'נד
אלאסלאם כרתו עמם ברית והחלו להילחם נגד לוחמי הג'האד )קרי ,דאעש(.
העלאת הטענה בדבר שיתוף הפעולה בין התארגנות ג'נד אלאסלאם לבין המשטר המצרי נועדה להעניק
לגיטימציה לדאעש לפעול לחיסולה של ההתארגנות הג'האדיסטית המזוהה עם אלקאעדה .דאעש טען,
כי הוא השיג מסמכים המוכיחים כי התארגנות ג'נד אלאסלאם ריגלה נגד פעילי דאעש בסיני ואף צירף תמונות
שלהם לכתבה )ראו להלן( .בכתבה נטען כי מהמסמכים הללו ,ומחקירת השבוי עולה כי פעילי ג'נד אלאסלאם
נהגו להאזין לקשר האלחוטי של דאעש והם אף הכינו רשימות הפעילים והקודים שלהם בקשר האלחוטי.
ההתקפה נגד התארגנות ג'נד אלאסלאם מעידה ,כי דאעש מקפיד לשמור על בלעדיות בפעילותו בסיני
נגד המשטר המצרי .לפיכך נחוש דאעש למנוע התבססות של כל התארגנות ג'האדיסטית "מתחרה",
בוודאי כזאת המזוהה עם ארגון אלקאעדה ,שעמו מתעמת דאעש בזירות נוספות.
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"הוכחות" שפרסם דאעש לאיסוף מידע ,שמבצע ארגון ג'נד אלאסלאם ,על פעיליו .מימין :הוראה של ארגון ג'נד
אלאסלאם לפעילי הארגון לעקוב אחר הרשת האלחוטית של פעילי מחוז סיני של דאעש באזור שיח' זויד ורפיח.
משמאל :מסמכים ,שלטענת דאעש מעידים על מעקב אחר הרשת האלחוטית של פעילי מחוז סיני של דאעש ע"י
פעילי ג'נד אלאסלאם )אלנבא’ ,כפי שפורסם בטלגרם 2 ,ביולי .(2020

מסמכים שנתפסו על-ידי פעילי מחוז סיני של דאעש המעידים ,לטענת דאעש ,על שיתוף פעולה בין ג'נד
אלאסלאם למיליציות מקומיות התומכות במשטר המצרי )אלנבא’ ,כפי שפורסם בטלגרם 2 ,ביולי .(2020

פ ע יל ות ד א ע ש ב ר ח ב י ה ע ול ם
א פ ר יק ה
ניגריה
 5ביולי  :2020פעילי דאעש הציבו מארב לחיילי צבא ניגריה במדינת בורנו ,שבצפון מזרח ניגריה .מספר
חיילים נהרגו או נפצעו )טלגרם 6 ,ביולי .(2020
 5ביולי  :2020פעילי דאעש תקפו ריכוז כוחות של צבא ניגריה ,כתשעים ק"מ מצפון-מזרח למידוגורי ,בירת
מדינת בורנו ,שבצפון מזרח ניגריה .חייל אחד נהרג ונוספים נפצעו בעוד היתר נמלטו )טלגרם 5 ,ביולי .(2020
 3ביולי  :2020פעילי דאעש תקפו כוח של צבא ניגריה ,כתשעים ק"מ מדרום-מערב למידוגורי .במהלך
ההתקפה התנהלו חילופי אש בין פעילי דאעש ללוחמי כוח המסייע לצבא ניגריה .חיל ואזרח )"נוצרי"( נהרגו
ושלושה נוספים נשבו .כמו כן נתפסו אמצעי לחימה ותחמושת .בנוסף לכך הוצתו עשרה בתי נוצרים )טלגרם,
 4ביולי .(2020
 2ביולי  :2020פעילי מחוז מערב אפריקה של דאעש תקפו מחנה צבאי של צבא ניגריה ,שלושה ק"מ מדרום
לגבול ניגריה-ניז'ר במדינת בורנו .שלושה חיילים נהרגו וחיילים נוספים נפצעו )טלגרם 3 ,ביולי .(2020
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הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו
 3ביולי  :2020פעילי מחוז מרכז אפריקה של דאעש ביצעו ירי מקלעים לעבר כלי רכב של צבא קונגו ,בבני
) ,(Beniשבצפון-מזרח המדינה .קצין וחמישה חיילים נהרגו )טלגרם 4 ,ביולי .(2020
 3יולי  :2020פעילי דאעש תקפו מתחם של צבא קונגו בצפון-מזרח המדינה .חייל אחד נהרג וחיילים נוספים
נפצעו .כמו כן נתפסו אמצעי לחימה ותחמושת )טלגרם 3 ,ביולי .(2020
 1יולי  :2020פעילי דאעש תקפו מתחם של צבא קונגו בצפון-מזרח המדינה .כמה חיילים נהרגו או נפצעו .כמו
כן נתפסו אמצעי לחימה ותחמושת )טלגרם 1 ,ביולי .(2020

מוזמביק
בשבועון אלנבא' של דאעש התפרסם לאחרונה מאמר ,שהפנה איום כלפי נוכחות מדינות המערב
במוזמביק וכלפי ההשקעות שלהן במתקני הגז שבמדינה .על פי המאמר באזור העשיר בגז )קרי ,לאורך
חופיה הצפון-מזרחיים של מוזמביק ,בקרבת גבולה עם טנזניה( מתנהל מאבק שליטה על משאבי המדינה.
מדינות המערב השקיעו מיליוני דולרים כדי לנצל את משאבי הטבע המקומיים בעוד שהשלטון המקומי
הנתמך ע"י המערב דיכא את המוסלמים המתגוררים במוזמביק.
על רקע זה החלו חלק מהתושבים המוסלמים במוזמביק להניף את דגל דאעש והם נלחמים נגד השלטון
המקומי ונגד המערב .לטענת דאעש מגמת ההצטרפות של התושבים המקומיים למדינה האסלאמית של
דאעש הולכת וגדלה .על פי המאמר מנסות ארה"ב ומדינות אירופה לערב את דרום אפריקה בלחימה נגד
דאעש במוזמביק ,אולם ,כך נטען ,המדובר במדינה מסובכת מבחינה אתנית ,שכמעט ולא שלחה כוחות
ללחימה נגד דאעש .לפיכך היא לא תוכל להועיל למערב אלא והיא עלולה לסבך את עצמה ולהפוך ליעד נוסף
של דאעש.
בסיום המאמר נאמר ,כי המערב מצוי במלכוד במוזמביק :מחד גיסא ,אם ישלח כוחות נוספים תרחיב
האוכלוסייה המקומית במוזמביק ובמדינות הסביבה את תמיכתה בדאעש ו"אש הג'האד הבוערת תתרחב".
מאידך ,אם יסמוך המערב על הממשלה המקומית ,שתגן על ההשקעות שלו במדינה ,דאעש יוכל להגיב
על כך ולנצח את הממשלה המקומית.

170-20

12

הכתבה תחת הכותרת "הצלבנים )קרי :המערב( מסכנים את ההשקעות שלהם במוזמביק"
)אלנבא’ ,כפי שפורסם בטלגרם 2 ,ביולי .(2020

סומליה
 6ביולי  :2020הושלכו רימוני-יד לעבר מחסום של משטרת סומליה בפרברי מוגדישו .שלושה שוטרים נפצעו
)טלגרם 7 ,ביולי .(2020

א ס יה
אפגניסטאן
החוקר בורהאן אוסמאן ,המתמחה באסלאם הקיצוני ובהתארגנויות המיליטנטיות הפועלות באפגניסטאן
ובפקיסטאן ,פרסם מאמר הבוחן את השאלה מדוע אפגאנים צעירים ,בני מעמד-הביניים ,מצטרפים למחוז
ח'ראסאן של דאעש .1המאמר הינו תמצית של ממצאי דו"ח המבוסס על  65ראיונות שנערכו עם עצורים,
פעילים לשעבר במחוז ,שנערכו בבירה קאבול ובמחוזות נוספים ,כגון ננגרהאר וקונאר .בין המרואיינים שמונה
נשים ג'האדיסטיות ,רובן בוגרות אוניברסיטאות מקומיות .להלן עיקרי התובנות העולות מן המאמר.
אופן הכנת המחקר :המחקר הסתמך על ראיונות עם פעילים ופעילות ועם בני משפחותיהם )לרבות
נשות הפעילים( .הראיונות היו קשים לביצוע .הם הוסדרו באמצעות אנשי-דת בולטים מקומיים המקובלים
על המרואיינים .המרואיינים דיברו על האידיאולוגיה והרקע המשפחתי שלהם ,והסיבות שהניעו אותם
לעבור מסלפיזם לא אלים לפעילות האלימה של דאעש .יש לציין כי אנשי ביטחון ומשקיפים אפגאנים תוהים
לפשר תופעה זו ,שהתרחשה בעקבות נפילת משטר מקומי קומוניסטי ,במקביל לעליית כוחם של ראשי שבטים,
שיצרו אליטה מקומית אתנית חדשה.

Borhan Osman, Bourgeois Jihad: Why Young, Middle-Class Afghans Join the Islamic State. United
States Institute of Peace; USIP (Washington, DC), No. 22, 1 June 2020, pp. 1-32:
https://www.usip.org/publications/2020/06/bourgeois-jihad-why-young-middle-class-afghans-joinislamic-state
1
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המבנה החברתי של מחוז ח'ראסאן של דאעש באפגניסטאן ,שהינו שילוב של פעילים מקומיים וזרים:
בשנת  2015הוקם מחוז ח'ראסאן של דאעש ומאז הוא ביצע באפגניסטאן כמה מההתקפות הקטלניות
ביותר שאירעו בעיר הבירה קאבול .תחילה התייחסו לשלוחה מקומית זו היה כאל קבוצה "מיובאת" ,שהורכבה,
בראש ובראשונה ,מפעילים זרים ,שהסתננו לאפגניסטאן .פעילים אלה נדחו ע"י הטאלבאן ,אך התקבלו
בברכה ע"י פעילים מקומיים שהיוו את הבסיס למחוז ח'ראסאן בדיקת הרוב המוחץ של הפעילים מהמחוז
שנעצרו ,אשר החל את דרכו בהתארגנות בעיר קאבול ,העלתה שהם נמנו עם בני הדור הצעיר של
האוכלוסייה המקומית .המרואיינים למחקר ציינו שרוב התקיפות התמקדו ביעדים אפגאניים מקומיים,
קרי -לא היה מדובר בג'האד גלובלי במובן הרחב ,אלא בעיקר בג'האד מקומי.
מאפיינים בולטים של מגויסי התארגנות קאבול ,הבסיס למחוז ח'ראסאן של דאעש :ההתארגנות
בקאבול ,שממנה התפתח מחוז ח'ראסאן של דאעש ,הוקמה על-ידי צעירים עירוניים מקומיים ,בני מעמד
הביניים,שעברו תהליך רדיקליזציה אסלאמית בעל מאפיינים מקומיים .הדבר שונה בתכלית מהטאלבאן,
קבוצת המורדים המרכזית באפגניסטאן ,שנשענת על צעירים מאזורים כפריים ,מובטלים ,תלמידי מדרסות
)בתי-ספר אסלאמיים( ,בעיקר פשטונים ,2שאינם סלפים-ג'האדיים.
בניגוד לטאלבאן ,מקימי מחוז ח'ראסאן של דאעש פעלו במרכזים אורבאניים ,שם הם גייסו גברים
ונשים סלפים-ג'האדיים ממתנגדי הטאלבאן .המגויסים היו ממעמד הביניים ,שרבים מהם ,כולל זרים ,הינם
סטודנטים ואף מרצים בכמה אוניברסיטאות מקומיות ובפריפריה .הללו עברו תהליך רדיקליזציה אותו הנחילו
לתלמידיהם .רובם של צעירים אלה אינם נמנים עם בני העדה הפשטונית .על בסיס מגויסים אלה הוקמה
התארגנות קאבול בשלהי  ,2014שכללה חברים גם מאזורים אחרים במדינה .התארגנות זאת הוכרה
פורמלית ב 2015-על-ידי ההנהגה המרכזית של דאעש כמחוז ח'ראסאן של דאעש.
הסיבה להקמת מחוז ח'ראסאן של דאעש :יצירת אלטרנטיבה אסלאמית שלטונית לטאלבאן .קיים מעט
מאד מידע על אופן היווצרות התארגנות קאבול .ככל הידוע ,נוצרה ההתארגנות במחנות ,שהוקמו ע"י
תומכי דאעש במחוז ננגרהאר .חברי ההתארגנות יצרו רשת להעברת אמצעי לחימה לחבריה ברחבי המדינה
לביצוע תקיפות נגד מי שנתפסים כמתנגדיהם .אלה כוללים ,בראש ובראשונה ,את חברי הטאלבאן
ואלקאעדה ,שאינם נתפסים בעיניהם כג'האדיסטים וכאלטרנטיבה שלטונית המקובלת עליהם ,וכן את
תומכי חזב אלתחריר והאחים המוסלמים במדינה ,הנחשבים בעיניהם כ"פשרנים".
חברי התארגנות קאבול אימצו שלושה עקרונות ג'האדיסטים ברורים" :אלולאא'" )ה"נאמנות" לחברי
ההתארגנות ,שהיא עבורם מעל לכל ,והיא גוברת על נאמנות משפחתית(" ,אלבראא'" )ה"התנערות" ממי
שאינו נמנה עמם(; וה"תכפיר" )האשמת מוסלמים – ולא רק מי שאינם מוסלמים – בכפירה ,הגוררת עונש
מוות( .משמעות הקמת מחוז ח'ראסאן של דאעש הייתה ,שלטאלבאן אין מונופול על המאבק לסילוק צבא
ארה"ב מאפגניסטאן ועל הפלת ממשלת אפגניסטאן ,הנתמכת ע"י ארה"ב ובעלות בריתה .מנגד,
נכשל ניסיון חברי מחוז ח'ראסאן של דאעש לנשל את הטאלבאן משליטה במחוזות שונים במדינה.
 2בני הפשטון מהווים  42%מאוכלוסיית אפגניסטאן והם נחשבים לאליטה של המדינה.
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הסיבות העיקריות להצטרפות פעילים למחוז ח'ראסאן של דאעש:
סיבה מרכזית להצטרפות הייתה התסכול שלהם מהסטטוס קוו והרצון העז לממש את החזון
האידיאולוגי של דאעש .פרשנות זו של דאעש לאסלאם היא בלתי מתפשרת ואלימה ,ומקורה,
לגרסת דאעש ,בראשית האסלאם .גורמי משיכה אחרים היו :השוויוניות בין פעילי דאעש ,להבדיל
מהטאלבאן ,שם הכוח מצוי בידי בכירי הארגון; הסיכויים להינשא לג'האדיסטים אחרים ,היוצרים
תחושה של סולידריות בין חברי הארגון; והאפשרות לחיות ב"טריטוריה של הח'ליפות האסלאמית",
שהם ישתתפו בהקמתה.
מעבר לכך ,היו גם גורמי-יסוד שעיקרם התמוטטות החברה המסורתית ,שהחלה בשנות השבעים
של המאה העשרים בפריפריה של אפגניסטאן .התמוטטות זאת התעצמה בשל תהליך עיור מואץ,
שיצר דור אורבני חדש ,חסר-שורשים ,זהות מוגדרת וביטחון-עצמי .בנוסף לכך ,מעוניינים הפעילים
המקומיים והזרים של דאעש גם בסילוק השיעים )המונים כ 20%-מאוכלוסיית אפגניסטאן(
והמיסטיקנים הצופים ,משום שהללו נתפסים בעיניהם כמי שפוגעים באופי הסוני של המדינה
וכתומכים בממשלת אפגניסטאן.
סיכום והמלצות :המאמר הוא חלק ממחקר מקיף ,שמציע לבחון דרך שלטונית אלטרנטיבית
באפגניסטאן .המאמר קובע ,כי אין מנוס מדיון בסוגית התהליכים שהביאו להיווצרות הרדיקליזציה
האסלאמית באפגניסטאן .הדבר מחייב ראייה מחקרית ארוכת-טווח ושימוש בשיטות מחקר חדשניות ,ולא רק
בחינה של מבצעים לשם לכידה והריגה של יריבים .המחקר ממליץ על קידום דו-שיח בקרב בני-נוער בחברה
האפגאנית ,אשר יעניק לאלה מקרבם ,הנמשכים למחוז ח'ראסאן של דאעש ,הזדמנות להתוודע לדעות
אחרות ולאמץ תפיסת-עולם אסלאמית מתונה יותר .תפיסה שכזאת שתוביל גם ליצירת תהליך דמוקרטי,
מערבי וסובלני יותר ,שיוביל לפלורליזם רחב יותר בקאבול וברחבי המדינה; היא גם תאפשר לגורמים
דתיים שמרניים מקומיים ,שאינם ג'האדיסטים ,אך סולדים מהמנגנון הממשלתי הקיים ,למלא תפקיד
במנגנון הממשלתי ,במקום להיות מנוכרים ומדוכאים על ידו.

פקיסטאן
 6ביולי  :2020הופעל מטען נגד איש מודיעין פקיסטאני בצפון פקיסטאן ,בקרבת הגבול עם אפגניסטאן )כ-
 180ק"מ מצפון-מערב לאסלאמאבאד( .איש המודיעין נפצע )טלגרם 6 ,ביולי .(2020

הודו
 3ביולי  :2020פעיל מחוז הודו של דאעש ביצע ירי מקלעים לעבר אנשי כוחות הביטחון ההודיים באזור
סרינגאר ) (Srinagarבקשמיר ,שבצפון הודו .אחד מאנשי הכוחות ההודיים נהרג ואנשי ביטחון נוספים נפצעו
)טלגרם 3 ,ביולי .(2020
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הפיליפינים
 2ביולי  :2020פעילי מחוז מזרח אסיה של דאעש השליכו רימוני-יד לעבר מחסום של צבא הפיליפינים וכוח
המסייע לו באי מינדנאו ) ,(Mindanaoשבדרום המדינה .לוחם אחד נהרג ושניים נוספים נפצעו )טלגרם4 ,
ביולי .(2020

פ ע יל ות ס יכ ול ומ נע
תפיסה באיטליה של  14טון אמפטמינים ,שיוצרו על-ידי דאעש בסוריה

3

לאחרונה דווח ,כי משטרת איטליה תפסה  14טון אמפטמינים ) (Amphetaminesבשלוש מכולות בנמל
סלרנו כחמישים ק"מ מדרום לנפולי שבדרום איטליה .המשלוח כולל כ 85-מיליון כדורים מסוג קפטגון
) ,(Captagonשהינו שם הרחוב לסם שהבסיס הכימי שלו הינו פנטילין ) ,Fenethyllineחומר ממריץ סינתטי
ממשפחת האמפטמינים( .ההערכות הן ,שהאמפמינים יוצרו על-ידי דאעש בסוריה .על-פי משטרת המכס
באיטליה ,ערכם של הכדורים הללו הינו כמיליארד יורו ,לו הם היו נמכרים ברחוב .לטענת החוקרים,
הרווחים מסחר הכדורים משמשים למימון פעילות הטרור של דאעש .משטרת המכס באיטליה ציינה כי
פעילים צבאיים של דאעש עושים שימוש בכדורי קפטגון על-מנת לדכא פחד וכאב ) 1 ,APביולי .(2020

 3אמפטמין )ספיד - (Amphetamine ,סם ממריץ מעורר המגרה את מערכת העצבים ומדכא תאבון .אמפטמין מגביר
את יכולת הריכוז והקשב ומפחית תופעות של אי שקט בקרב מטופלים הסובלים מהפרעת קשב .כמו כן אמפטמין משמש
לטיפול בנרקולפסיה )הפרעת שינה המתבטאת בהרדמות פתאומית ובלתי נשלטת( .שימוש באמפטמין מגביר ערנות,
משפר את יכולת הריכוז ,מגביר את היצר המיני ועלול לגרום לתחושת ביטחון עצמי מופרזת .מנת יתר מסוכנת ועלולה
לגרום לפסיכוזה ,לתרדמת ואף למוות כתוצאה משבץ או מהתקף לב .אמפטמין הינו סם ממכר מאוד שהגמילה ממנו
קשה וכרוכה בעייפות ,בדיכאון ובתאבון מוגבר )המקור :מכבי שירותי בריאות(.
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