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ע יק ר י א יר וע י ה ש ב וע יים ה א ח ר ונים
במרחב אדלב חלה במחצית הראשונה של חודש אוקטובר  2020עלייה בעצימות התקריות בין המטה
לשחרור אלשאם לבין צבא סוריה .במקביל מקיים המטה לשחרור אלשאם פעילות צבאית נגד ארגונים
ג'האדיסטים יריבים במטרה לבסס שליטתו במרחב אדלב.
במחוזות דאעש השונים נמשכה הפעילות השגרתית .בלטו בשבועיים האחרונים:
סוריה :בוצעה פעילות אינטנסיבית בעמק הפרת ,במרחב שבין אלבע'וז לאלמיאדין .דפוסי הפעולה
השכיחים היו תקיפת מחסומים של כוחות  ,SDFהפעלת מטענים ,חיסולים אישיים ותקיפת מכליות נפט.
במרחב המדברי של מזרח סוריה נמשכו התקיפות נגד צבא סוריה.
עיראק :פעילי דאעש הרגו קצין בכיר נוסף מכוחות הביטחון העיראקים )בדרגת תא"ל( באמצעות
הפעלת מטען נגד כלי רכבו .זהו המפקד הבכיר החמישי שנהרג ע"י דאעש בחודשים האחרונים.
הצלחת דאעש בחיסול המפקדים הללו מהווה ביטוי לשיפור שחל ביכולותיו הצבאיות בעיראק .עם זאת,
בלטה במחצית הראשונה של אוקטובר פעולות סיכול אינטנסיביות של כוחות הביטחון העיראקים
במסגרתה נתפסו פעילי דאעש בכירים והושמדו מחסני נשק.
חצי-האי סיני :נמשכת פעילות הגרילה של דאעש נגד כוחות הביטחון המצרים בצפון סיני בדגש על
מרחב בא'ר אלעבד-אלראבעה .תושבי הכפרים באזור ,שנמלטו מבתיהם ,קיימו הפגנה בדרישה
להתיר להם לשוב לכפריהם .עד כה חזרו רק חלק מהתושבים משום שהמצב הביטחוני באזור עדיין לא
התייצב.
המועצה הדמוקרטית הסורית ,הזרוע האזרחית של כוחות  ,SDFהודיעה ) 5באוקטובר  ,(2020על כוונה
לשחרר  25,000בני משפחות פעילי דאעש )נשים וילדים( העצורים במחנה אלהול .הכוונה היא לשחררם
בהדרגה .ב 13-באוקטובר  2020בוצעה פעימה ראשונה במהלכה שוחררו משפחות והוחזרו למקומות
מגוריהם במרחב דיר אלזור ,בפיקוח המועצה המקומית .נראה כי מאחורי השחרור עומדות שתי סיבות :הסיבה
המוצהרת הינה רצון הכורדים להקל על הלחץ הכספי והניהולי הכרוך בהחזקת מחנה העצורים ,לכך ניתן
להוסיף גם את הרצון לפייס את האוכלוסייה הערבית-סונית המתגוררת במרחב עמק הפרת.
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ב 8-באוקטובר  2020פרסם דאעש אינפוגרף תחת הכותרת "קציר הלוחמים" ,אשר סיכם את פעילות
הארגון בתקופה שבין  7-1באוקטובר  .2020בתקופה זו ביצעו פעילי דאעש  37התקפות ברחבי העולם,
לעומת  47התקפות שביצעו בשבוע שקדם לכך )קרי :ירידה של כ 21%-בהיקף הפיגועים( 21 .מההתקפות
בוצעו בעיראק ,מהן עשר במחוז דיאלא .כמו-כן ,בוצעו התקפות במחוזות השונים באסיה ובאפריקה :סוריה
) ;(10מערב אפריקה ) (4וחצי-האי סיני )) (2שבועון אלנבא’ ,טלגרם 8 ,באוקטובר  .(2020בהתקפות נהרגו
ונפצעו למעלה מ 54-בני אדם לעומת  122בני אדם בשבוע שקדם לכך )קרי :ירידה של כ 55%-בהיקף
הנפגעים( .מספר ההרוגים והפצועים הגדול ביותר היה בסוריה ) .(21שאר ההרוגים והפצועים היו במחוזות
עיראק ) (17ומערב אפריקה )) (16טלגרם 8 ,באוקטובר .(2020
ב 1-באוקטובר  2020פרסם דאעש אינפוגרף ,אשר סיכם את פעילות הארגון בתקופה שבין 30-24
בספטמבר  .2020בתקופה זו ביצעו פעילי דאעש  47התקפות ברחבי העולם ,לעומת  58התקפות שביצעו
בשבוע שקדם לכך )קרי :ירידה של כ 19%-בהיקף הפיגועים( 21 .מההתקפות בוצעו בעיראק ,מהן שש במחוז
כרכוכ .כמו-כן ,בוצעו התקפות במחוזות השונים באסיה ובאפריקה :מערב אפריקה ) ;(13סוריה ) ;(8חצי-האי
סיני ) ;(4ומזרח אסיה ]הפיליפינים[ )) (1שבועון אלנבא’ ,טלגרם 1 ,באוקטובר  .(2020בהתקפות נהרגו
ונפצעו למעלה מ 122-בני אדם )לעומת  119בני אדם בשבוע שקדם לכך( .מספר ההרוגים והפצועים הגדול
ביותר היה במערב אפריקה ) .(71שאר ההרוגים והפצועים היו במחוזות עיראק ) ,(32סוריה ) ,(14מזרח אסיה
]הפיליפינים[ ) (3וחצי-האי סיני )) (2טלגרם 1 ,באוקטובר .(2020

ה זיר ה ה ס ור ית
מרחב אדלב
במרחב אדלב נמשכו חילופי האש הארטילריים בין צבא סוריה והכוחות המסייעים לו לבין המטה לשחרור
אלשאם וארגונים נוספים באזור

הממוקם כמה עשרות קילומטרים מדרום ומדרום-מערב לאדלב.

התרשמותנו היא ,שבמחצית הראשונה של אוקטובר  2020חלה עלייה בעצימות התקריות.

פ ע יל ות ה מ ט ה ל ש ח ר ור א ל ש א ם נ ג ד א ר ג ונ ים ג 'ה א ד יס ט ים יר יב ים
במסגרת מאמצי המטה לשחרור אלשאם לבסס שליטתו במרחב אדלב ולדכא ארגונים ג'האדיסטים יריבים.
ב 10-באוקטובר  2020פשט כוח של המטה לשחרור אלשאם על העיירה תלעאדה ) כארבעים ק"מ מצפון
לאדלב ,כתשעה ק"מ מהגבול התורכי( ,שבה התרכזו פעילים ג'האדיסטים פעילי ארגון שומרי הדת
)המזוהה עם אלקאעדה( ופעילי דאעש.
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מימין :העיירה תלעאדה )חשבון הטוויטר ﻣﻦ إدﻟﺐ@ ,fromidlibהשייך לאתר המזוהה עם ארגוני המורדים בסוריה,
 10באוקטובר  .(2020משמאל :העיירה תלעאדה )באדום( ,והעיר אדלב )בשחור( ).(Google Maps

עימותים קשים התגלעו בין הכוח הפושט לבין הפעילים הג'האדיסטים ויתכן גם עם פעילי ארגוני מורדים
שבחסות תורכיה ,שהתרכזו בעיירה .לנוכח ההתנגדות בה נתקל המטה לשחרור אלשאם הוא תגבר את
כוחותיו ,שיגר כוח טנקים וחסם את כל הדרכים המובילות אל העיירה .בתום הקרבות השתלט המטה
לשחרור אלשאם על העיירה .על פי המטה לשחרור אלשאם בעימותים נהרגו  13פעילים ,מרביתם
מדאעש ,ונעצרו עשרות פעילים נוספים )אבאא' 11 ,באוקטובר  ;2020ח'טוה 11-10 ,באוקטובר( .מנגד ,בגילוי
דעת שפרסמו נכבדי העיירה תלעאדה נטען כי במקום לא שהה אף פעיל דאעש וכי הפעילים היו אנשיו של
מפקד לשעבר במטה לשחרור אלשאם בשם קתיבה אלברשה )ראו להלן( ופעילי ארגון פילק אלשאם

1

)חשבון הטוויטר اﻟﺮادع اﻟﺴﻮري@ 11 ,Doctorpoliticayבאוקטובר .(2020

מימין :ירי של המטה לשחרור אלשאם לעבר העיירה תלעאדה )חשבון הטוויטר رھﻒ@ ,Rhoof36המזוהה עם
ארגוני המורדים שבחסות תורכיה 10 ,באוקטובר  .(2020משמאל :טנק של המטה לשחרור אלשאם בעיירה
תלעאדה )חשבון הטוויטר ﻣﺠﺘﮭﺪ إدﻟﺐ@ 10 ,bWWcAJ1d3GsTf0mבאוקטובר .(2020

 1ארגון מורדים אסלאמי הפועל בחסות תורכיה ,שהוקם במרץ  2014ע"י קצינים שערקו מצבא סוריה .הארגון מונה כמה
אלפי פעילים והוא משתייך לחזית הלאומית לשחרור הפועלת במרחב אדלב.
249-20

4
פעיל המזוהה עם ארגון שומרי הדת מסר כי מטרת הפשיטה על תלעאדה הייתה ללכוד את קתיבה
אלברשה ,אשר פרש מהמטה לשחרור אלשאם והצטרף לארגוני שומרי הדת .2דווח כי קתיבה אלברשה נהרג
במהלך הקרבות וביתו פוצץ )ח'טוה 10 ,באוקטובר  ;2020חשבון הטוויטר آل ﻋﺒﺎس@ 11 ,abbas0_9באוקטובר
 .(2020עוד נמסר כי בקרבות הללו נהרגו  18מאנשיו )חשבון הטוויטר اﻟﺮادع اﻟﺴﻮري@11 ,Doctorpoliticay
באוקטובר  .(2020על פי גרסה אחרת הצליח קתיבה אלברשה להימלט ,יחד עם כמה מאנשיו ,ופעילי המטה
לשחרור אלשאם ניהלו אחריו מרדף ) ,Syria.TVאתר חדשות המזוהה עם ארגוני המורדים שבחסות תורכיה,
 11באוקטובר .(2020

ביתו של קתיבה אלברשה שנהרס על-ידי המטה לשחרור אלשאם )ח'טוה 11 ,באוקטובר .(2020
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מרחב דיר אלזור-אלמיאדין
במחצית הראשונה של אוקטובר  2020ביצע דאעש פעילות אינטנסיבית במרחב שבין אלבאע'וז ועד אזור
אלמיאדין .דפוסי הפעולה השכיחים היו תקיפת מחסומים של  ,SDFהפעלת מטענים נגד כלי רכב ,חיסולים
אישיים ותקיפת מכליות נפט.
 10באוקטובר  :2020הופעל מטען נגד כלי רכב של  ,SDFכעשרה ק"מ מצפון-מזרח לאלבוכמאל .נוסעי כלי
הרכב נהרגו או נפצעו.
 10באוקטובר  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר מפקדה של  ,SDFכעשרים ק"מ מדרום-מזרח לאלמיאדין .שני
לוחמים נפצעו.
 10באוקטובר  :2020הופעל מטען נגד מכלית המובילה נפט למשטר הסורי ,על ציר שדה הנפט אלעמר,
כעשרה ק"מ מצפון לאלמיאדין .המכלית נפגעה.
 9באוקטובר  :2020הופעל מטען נגד כלי רכב של  ,SDFכ 25-ק"מ מצפון לאלבוכמאל .לוחם אחד נהרג
וכמה לוחמים נפצעו.
 2קתיבה אלברשה ,תושב העיירה תלעאדה ,היה פעיל במטה לשחרור אלשאם ,שהודח מתפקידו בשל שחיתות ,נעצר
ונכלא .הוא נמלט מהכלא המרכזי באדלב בעת תקיפה של מטוס רוסי ושב לתלעאדה שם ביסס כוחו והקים תשתית משלו
אליה הצטרפו ,לטענת המטה לשחרור אלשאם ,פעילים מארגון שומרי הדת ) ,Syria.TVאתר חדשות המזוהה עם ארגוני
המורדים שבחסות תורכיה 11 ,באוקטובר .(2020
 3על פי הודעות קבלת האחריות של דאעש שפורסמו בטלגרם.
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 9באוקטובר  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר מחסום של  ,SDFכקילומטר וחצי ממזרח לאלבוכמאל .שני
לוחמים נפצעו.
 9באוקטובר  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר מחסום של  ,SDFכעשרה ק"מ מצפון לאלמיאדין .לוחם אחד
נהרג ולוחם נוסף נפצע.
 9באוקטובר  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר מחסום של  SDFכ 25-ק"מ מצפון לאלמיאדין .מספר לוחמים
נפצעו.
 8באוקטובר  :2020בוצע ירי אקדח לעבר שני לוחמי  SDFבאזור אלמיאדין .שני הלוחמים נהרגו.
 8באוקטובר  :2020הופעל מטען נגד כלי רכב של  ,SDFכעשרים ק"מ מצפון לאלמיאדין .כלי הרכב נפגע.
 7באוקטובר  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר חבר מועצה מקומית הכפופה ל SDF-בעיירה אלשחיל ,כעשרה
ק"מ מצפון לאלמיאדין .חבר המועצה נהרג.
 7באוקטובר  :2020הופעל מטען נגד מכלית המובילה נפט למשטר הסורי ,על ציר שדה הנפט אלעמר,
כעשרה ק"מ מצפון לאלמיאדין.
 6באוקטובר  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר לוחם  ,SDFחמישה ק"מ ממזרח לאלמיאדין .הלוחם נהרג.
 3באוקטובר  :2020פעילי דאעש תקפו את חיילי צבא סוריה והכוחות המסייעים לו בקרבת שדה הנפט
אלתים ,כ 12-ק"מ מדרום לדיר אלזור 17 .מאנשי הכוחות הסוריים נהרגו וכשלושים נוספים נפצעו
) 4 ,SY24באוקטובר .(2020
 1באוקטובר  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר משאית של  ,SDFכשלושים ק"מ מצפון לאלמיאדין .לוחם אחד
נהרג ונוסף נפצע.
 1באוקטובר  :2020הופעל מטען נגד מכלית מים המספקת מים לכוחות  ,SDFחמישה ק"מ ממזרח
לאלמיאדין .מכלית המים נפגעה.
 30בספטמבר  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר כלי רכב של  ,SDFכעשרים ק"מ מדרום-מזרח לאלמיאדין.
שני לוחמים נהרגו.
 7באוקטובר  :2020שני מטענים הופעלו ,ככל הנראה על-ידי דאעש ,נגד כוח של חטיבת אבו אלפצ'ל
אלעבאס במדבר אלמיאדין .שני לוחמי נהרגו וכשבעה נוספים נפצעו )מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם7 ,
באוקטובר  .(2020המדובר במיליציה שיעית המופעלת ע"י משמרות המהפכה האיראנים.4

מ רח ב ח לב
 3באוקטובר  :2020הופעל מטען נגד ריכוז כוחות של ארגוני מורדים שבחסות תורכיה בקרבת מחסום בעיר
אלבאב ,כשלושים ק"מ מצפון-מזרח לחלב .שלושה לוחמים נהרגו וחמישה נפצעו.

 4ראו פרסום מרכז המידע מ 9-ביולי ":2018חזבאללה ומיליציות שיעיות המופעלים ע”י איראן משולבים במערכה שמנהל
צבא סוריה לכיבוש דרום סוריה".
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מ רח ב א לח ס כה
 1באוקטובר  :2020הופעל מטען נגד צינור גז בקרבת מתקן הגז אלשדאדי ,כחמישים ק"מ מדרום
לאלחסכה .צינור הגז התפוצץ ונגרם לו נזק )טלגרם 1 ,באוקטובר .(2020

מ רח ב א לרק ה
 7באוקטובר  :2020הופעל מטען נגד כלי רכב של  SDFבאזור אלרקה .נוסעי כלי הרכב נהרגו או נפצעו.
 7באוקטובר  :2020הופעל מטען נגד כלי רכב של  ,SDFכעשרה ק"מ מצפון לאלרקה .נוסעי כלי הרכב נהרגו
או נפצעו.
 6באוקטובר  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר מחסום של  SDFבכניסה המערבית לעיר אלרקה .לוחם אחד
נהרג ושלושה נפצעו.
 2באוקטובר  :2020פעילי דאעש תקפו מחסום של צבא סוריה והכוחות המסייעים לו בקרבת העיירה
אלרצאפה ,כארבעים ק"מ מדרום-מערב לאלרקה .עשרה חיילים מהכוחות הסורים נהרגו וחיילים נוספים
נפצעו ) 4 ,SY24באוקטובר .(2020

ה מ ר ח ב ה מ ד ב ר י ב מ ז ר ח ס ור יה ) א ל ב א ד יה (
ב 5-באוקטובר  2020תקפו פעילי דאעש נקודות ריכוז כוחות של צבא סוריה והכוחות המסייעים לו בקרבת
שדה הגז אלצ'ביאת ,במרחב המדברי של אלסח'נה .לכוחות הסוריים נגרמו לפחות שלושים נפגעים .נמסר
כי דאעש השתלט על שדה הגז במהלך ספטמבר  ,2020אך צבא סוריה והכוחות המסייעים לו השיבו אותו
לשליטתם בסיוע אווירי רוסי )אלבאדיה  6 ,24באוקטובר  .(2020שדה הגז אלצ'ביאת מספק גז לאזור חמץ
)בלדי ,אתר חדשות סורי המזוהה עם כוחות המורדים 6 ,באוקטובר .(2020

שדה הגז אלצ'ביאת )באדום( ואלסח'נה )בשחור( ).(Wikimapia

ב 11-באוקטובר  2020תקפו פעילי דאעש עמדות של צבא סוריה והכוחות המסייעים לו באזור עקירבאת
) ,('Aqirbatכ 65-ק"מ ממזרח לחמאה .כחמישה חיילים נהרגו או נפצעו .מטוסי קרב רוסיים ביצעו מספר
תקיפות כסיוע לכוחות הסוריים )אלבאדיה  12 ,24באוקטובר .(2020
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עקירבאת )הסימון האדום(
).(Google Maps

ש ח ר ור ב ני מ ש פ ח ה ש ל פ ע יל י ד א ע ש
ב 5-באוקטובר  2020הודיעה יו"ר המועצה הדמוקרטית הסורית ) ,(Syrian Democratic Councilהזרוע
האזרחית של  ,SDFכי  25,000אסירים המחזיקים באזרחות סורית ישוחררו ממחנה המעצר אלהול
במסגרת "חנינה כללית" .מדובר בבני משפחה של פעילי דאעש )נשים וילדים( ,שנפלו בשבי SDF
במהלך הלחימה בעמק הפרת .על פי ההודעה מטרת שחרורם היא להפחית את הלחץ הכספי והניהולי הכרוך
בהחזקת מחנה המעצר החל מאספקת מזון ,מים וציוד וכלה באבטחה )חשבון הטוויטר Rojava Information
 ,Center@RojavaICהמזוהה עם  5 ,SDFבאוקטובר  .(2020סיבה נוספת לשחרורם הינה להערכתנו עניינם
של הכורדים לפייס את האוכלוסייה הערבית-סונית המתגוררת בעמק הפרת.
נמסר כי השחרור יתבצע בשלבים .בשלב הראשון תשוחררנה משפחות ,שמוצאן בצפון סוריה ובמזרחה.
בשלבים הבאים תשוחררנה גם משפחות שמוצאן מהאזורים שבשליטת המשטר הסורי ותורכיה .לפי שעה לא
נקבע אופן שחרורם .באשר למשפחות שמוצאן מעיראק ,יש כוונה לשחררם ,אולם לטענת  ,SDFהממשל
העיראקי מעכב את העניין ) 7-5 , Rojava Information Centerבאוקטובר .(2020
ב 13-באוקטובר  2020בוצעה פעימה ראשונה של שחרור משפחות ,שמוצאן ממחוז דיר אלזור .השחרור
התבצע בפיקוח המועצה האזרחית המקומית של דיר אלזור .המשוחררים הוחזרו לבתיהם בכלי רכב מסחריים
ובמשאיות )חשבון הטוויטר דיר אלזור  ,24دﯾﺮاﻟﺰور 13 ,DeirEzzor24@24באוקטובר .(2020
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שיירת כלי הרכב ,שהחזירה את משפחות פעילי דאעש לבתיהם
)חשבון הטוויטר דיר אלזור  ,24دﯾﺮاﻟﺰور 13 ,DeirEzzor24@24באוקטובר .(2020

בכלי התקשורת הערביים נמסר ,כי במחנה אלהול ) כ 36-ק"מ ממזרח לאלחסכה( עצורים כעת כ28,000-
אזרחים סורים וכ 30,000-בעלי אזרחות עיראקית .כמו כן עצורים כ 10,000-פעילי דאעש ממדינות נוספות,
הנמצאים במחנה אוהלים מאובטח המכונה "הנספח" )אלמלחק( .בסך הכל ,שוהים כעת במחנה אלהול כ-
 68,000בני אדם )אלג'זירה 5 ,באוקטובר  ;2020אלערביה 6 ,באוקטובר .(2020

ממחנה המעצר אלהול ) 8 ,syriacpress.comבמאי .(2020

ה ס ג ר ת פ ע יל י ד א ע ש ל יד י א ר ה " ב
ב 1-באוקטובר  2020העבירו כוחות  SDFלידי ארה"ב  27עצורים אמריקאים ,המזוהים עם דאעש,
שפעלו בסוריה ובעיראק .עשרה מהם מואשמים בעבירות הקשורות לטרור או ,שכבר הועמדו לדין והורשעו.
 17הנותרים ) 15מהם קטינים( עדין לא הועמדו לדין )משרד המשפטים האמריקאי 1 ,באוקטובר .(2020
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הודעת משרד המשפטים האמריקאי על הסגרת העצורים האמריקאים
)אתר משרד המשפטים האמריקאי 1 ,באוקטובר (2020

ב 7-באוקטובר  2020הוסגרו לידי ארה"ב שני פעילי דאעש ,לקראת משפטם באשמת הריגת בני ערובה
אמריקאים בסוריה .השניים ,אלכסנדר אמון ) (Alexander Amonואלשאפעי אלשיח'),(El Shafee Elsheikh
הוחזקו בשנה האחרונה בידי צבא ארה"ב בעיראק .שני הפעילים היו אזרחים בריטים ,שגדלו בבריטניה אולם
ממשלת בריטניה שללה את אזרחותם .השניים היו חברים בקבוצה של ארבעה אזרחים בריטים ,שהחזיקה
במעצר והוציאה להורג בני ערובה מערביים .5בין אלו שהוצאו להורג היו העיתונאים האמריקאים ג'יימס פולי
) (James Foleyוסטיבן סוטלוף ) (Steven Sotloffועובדי הסיוע קיילה מולר ) (Kayla Muellerופיטר קסיג
)) (Peter Kassigרויטרס 7 ,באוקטובר  ;2020צות אלעראק 8 ,באוקטובר .(2020

ה זיר ה ה ע יר א ק ית

מחוזות עיראק )ויקיפדיה(

5מפקד הקבוצה ,מחמד אמואזי )המכונה "ג'ון הג'האדיסט"( נהרג בתקיפה של כלי טיס אמריקאי באלרקה ב12-
בנובמבר .2015
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ה ר יג ת ק צ ין ב כ יר נ וס ף ב כ וח ות ה ב יט ח ון ה ע יר א ק ים
ב 30-בספטמבר  2020הופעל מטען נגד כלי רכב ,שביצע סריקות ,כחמישים ק"מ מצפון-מערב לביג'י.
כתוצאה מהפיצוץ נהרג עמיד )תא"ל( מעתצם אלקיסי ,מפקד פוג'  12של כוח החירום של משטרת
עיראק במחוז צלאח אלדין .יחד עמו נהרגו קצין בדרגת נקיב )סרן( ואדם נוסף ,ייתכן שוטר )אאפאק ,תחנת
טלוויזיה עיראקית 30 ,בספטמבר .(2020

עמיד )תא"ל( מעתצם אלקיסי
)אאפאק ,תחנת טלוויזיה עיראקית 30 ,בספטמבר .(2020

זהו המפקד הבכיר החמישי של כוחות הביטחון העיראקים שנהרג בחודשים האחרונים .הצלחת דאעש
בחיסול מפקדים בכירים )בדרגות אל"מ-תא"ל( מהווה ביטוי לשיפור ביכולותיו הצבאיות בזירה
העיראקית.6
דאעש קיבל אחריות לביצוע הפיגוע ,בהודעת קבלת האחריות נמסר כי הופעל מטען נגד כלי רכב בו נסע
מעתצם אלקיסי מצפון-מערב לביג'י .מעתצם אלקיסי נהרג יחד עם כמה ממאבטחיו ומאבטחים נוספים נפצעו
)טלגרם 30 ,בספטמבר .(2020

התקפות דאעש במחוזות השונים

7

מ ח וז ד יא ל א
 5באוקטובר  :2020שוגרו מספר פצצות מרגמה לעבר ריכוז כוחות של הגיוס השבטי ,כשמונים ק"מ מצפון-
מזרח לבעקובה .חמישה לוחמים נפצעו.
 5באוקטובר  :2020שוגרו פצצות מרגמה לעבר כפר שיעי ,כשבעים ק"מ מצפון-מזרח לבעקובה .לטענת
דאעש ,נצפו פגיעות מדויקות במטרה.
 1באוקטובר  :2020בוצע ירי צלפים לעבר לוחמי הגיוס העממי ,כ 35-ק"מ מצפון-מזרח לבעקובה .לוחם אחד
נהרג ולוחם נוסף נפצע.

 6ראו מחקר של מרכז המידע מ 22-בספטמבר " :2020התעצמות דאעש בזירה העיראקית :תמונת מצב".
 7על פי הודעות קבלת האחריות של דאעש שפורסמו בטלגרם.
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מ ח וז צ ל א ח א ל ד ין
 7באוקטובר  :2020פעילי דאעש הציבו מארב וביצעו ירי מקלעים לעבר שוטרי משטרת עיראק מצפון לעיר
סאמראא' .שוטר אחד נהרג ונוספים נפצעו.
 7באוקטובר  :2020הופעל מטען נגד סיור רגלי של צבא עיראק ,כשלושים ק"מ מצפון לבגדאד .מספר
חיילים נפצעו.
 4באוקטובר  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר חייל בצבא עיראק ,כשלושים ק"מ מצפון לבגדאד .החייל נהרג.

מ ח וז א ל א נב א ר
 5באוקטובר  :2020הופעל מטען נגד כלי רכב של הגיוס העממי על ציר עכאשאת )כ 75-ק"מ מצפון
לאלרטבה(  -אלקאא'ם )בקרבת גבול עיראק-סוריה( .כלי הרכב הושמד.
 5באוקטובר  :2020הופעל אופנוע נפץ נגד סיור של משטרת עיראק באלפלוג'ה .שוטר אחד נהרג.
 8באוקטובר  :2020שוגרה רקטה לעבר בסיס צבא ארה"ב ועיראק בסכר חדית'ה ,כמאתיים ק"מ מצפון-
מערב לבגדאד.

שיגור רקטה לעבר בסיס של צבא ארה"ב מצפון-מערב לבגדאד
)טלגרם 8 ,באוקטובר .(2020

מ ח וז כ ר כ וכ
 6באוקטובר  :2020הופעל מטען נגד כלי רכב של משטרת עיראק כארבעים ק"מ מדרום-מערב לכרכוכ.
נוסעי כלי הרכב נהרגו או נפצעו.
 5באוקטובר  :2020פעילי דאעש ביצעו ירי מקלעים והשליכו רימוני-יד לעבר ריכוז כוחות של משטרת עיראק
כשישים ק"מ ממערב לכרכוכ .חמישה שוטרים נהרגו ושניים נוספים נפצעו.

מ ח וז נינוא
 11באוקטובר  :2020הופעל מטען נגד כלי רכב של צבא עיראק כארבעים ק"מ מדרום למוצול .קצין ושני
חיילים נפצעו.
 9באוקטובר  :2020פעילי דאעש פרצו לביתו של איש המשמר הלאומי והוציאו אותו להורג ,כארבעים ק"מ
מצפון-מערב למוצול.
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פעילות סיכול ומנע של כוחות הביטחון העיראקיים
במחצית הראשונה של אוקטובר  2020ביצעו כוחות הביטחון העיראקים פעילות סיכול אינטנסיבית נגד
פעילי דאעש באזורים השונים .במהלך הפעילות נהרגו ונתפסו פעילי דאעש ,כולל פעילים בכירים ,הושמדו
כלי רכב ומחסני נשק.

מ ח וז א ל א נב א ר
ב 9-באוקטובר  2020הודיע משרד הפנים העיראקי ,כי כוח מודיעין של צבא עיראק לכד חוליה של דאעש,
שביצעה פיגועים באזור אלפלוג'ה )כ 45-ק"מ ממערב לבגדאד( .בנוסף לכך ,לכד הכוח את מפקד )אמיר(
אזור אלפלוג'ה של דאעש ואת האחראי הצבאי של האזור .חקירתם של השניים הובילה לאיתור מטעני
עלוקה ואמצעים להפעלת מטענים )אלשרקיה ,ערוץ לוויין עיראקי 10 ,באוקטובר .(2020
 9באוקטובר  :2020צוותים של מנגנון הביטחון הלאומי העיראקי לכדו ארבעה פעילי דאעש באזורים שונים
במחוז אלאנבאר .אחד מהם שימש כאחראי כספים של גזרת אלרטבה ,במערב מחוז אלאנבאר )אלסומריה9 ,
באוקטובר .(2020
 4באוקטובר  :2020כוח מוסק של צבא עיראק ,תקף כלי רכב של דאעש מדרום לאלרטבה ,במערב מחוז
אלאנבאר .שני כלי רכב של דאעש הושמדו על נוסעיהם .כמו כן הושמד מקום מסתור של דאעש )דף הפייסבוק
של משרד ההגנה העיראקי 4 ,באוקטובר .(2020

מימין :אחד מכלי הרכב של דאעש ,אשר הושמדו על-ידי צבא עיראק .משמאל :חיילי צבא עיראק בקרבת אחד
מכלי הרכב של דאעש העולה באש )דף הפייסבוק של משרד ההגנה העיראקי 4 ,באוקטובר .(2020

 4באוקטובר  :2020כוחות הביטחון העיראקיים שפעלו במערב מחוז אלאנבאר ,איתרו מחסן נשק של
דאעששכלל עשרות מטעני חבלה ,ציוד חבלה ורקטות קטיושה .אמצעי הלחימה נוטרלו )דף הפייסבוק של
משרד ההגנה העיראקי 4 ,באוקטובר .(2020
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מטענים ,פסי דריכה ורקטות של דאעש ,שהתגלו על-ידי צבא עיראק
)דף הפייסבוק של משרד ההגנה העיראקי 4 ,באוקטובר .(2020

מ ח וז כ ר כ וכ
 7באוקטובר  :2020מארב של משטרת עיראק לכד מפקד בדאעש ששימש כמופתי )פוסק הלכה אסלאמית(
במחוז כרכוכ .בחקירתו הראשונית הוא הודה בהשתייכותו לדאעש ומסר ,כי סיפק סיוע לוגיסטי לפעילי הארגון.
העצור הינו בן למשפחה של פעילי דאעש )אלסומריה 7 ,באוקטובר .(2020
 10באוקטובר  :2020כוח מיוחד של המנגנון העיראקי ללוחמה בטרור הונחת באמצעות מסוקים ,כחמישים
ק"מ מדרום-מערב לכרכוכ .הכוח תפס מפקד בכיר בדאעש )אלסומריה 10 ,באוקטובר .(2020

מ ח וז נינוא
 13באוקטובר  :2020כוח של צבא עיראק שביצע סריקות בשני כפרים באזור תלעפר ,כארבעים ק"מ מצפון-
מערב למוצול ,איתר מאגר אמצעי לחימה של דאעש שכלל תחמושת ומטעני חבלה )דף הפייסבוק של משרד
ההגנה העיראקי 13 ,באוקטובר .(2020
 11באוקטובר  :2020כוח של צבא עיראק ,ביצע סריקות כמאה ק"מ מצפון-מערב למוצול במרחב הסמוך
לגבול עיראק-סוריה .הכוח איתר מאגר אמצעי לחימה של דאעש )דף הפייסבוק של משרד ההגנה העיראקי,
 11באוקטובר .(2020

מטענים ופצצות המרגמה של דאעש ,שהתגלו על-ידי צבא עיראק
)דף הפייסבוק של משרד ההגנה העיראקי 11 ,באוקטובר .(2020

 4באוקטובר  :2020כוחות הביטחון העיראקיים לכדו שמונה פעילי דאעש בחלק המזרחי של מוצול .השמונה
מילאו תפקידים שונים בדאעש בעת שהארגון שלט בעיר )אלסומריה 4 ,באוקטובר .(2020
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 4באוקטובר  :2020צוותים מטעם המודיעין הצבאי העיראקי ,שפעלו במחוז נינוא ,איתרו מכולה של דאעש,
שהוטמנה מתחת לקרקע .במכולה נמצאו רקטות ופצצות מרגמה )דף הפייסבוק של משרד ההגנה העיראקי4 ,
באוקטובר .(2020

אמצעי לחימה שנמצאו בתוך מכולה קבורה מתחת לאדמה
)דף הפייסבוק של משרד ההגנה העיראקי 4 ,באוקטובר .(2020

מ ח וז ד יא ל א
 3באוקטובר  :2020כוח של היחידה ללוחמה בטרור ,שפעל כשישים ק"מ מצפון לבעקובה ,הרג שני פעילי
דאעש .בנוסף לכך ,הושמדו באזור עשרים מקומות מסתור של דאעש במערות ומתחת לאדמות חקלאיות
)אלסומריה 3 ,באוקטובר .(2020

מ ח וז כ ר ב ל א א '
ב 8-באוקטובר  2020צוותים של סוכנות המודיעין העיראקית תפסו פעילת דאעש מבוקשת בכרבלאא',
כ 75-ק"מ מדרום-מערב לבגדאד .הפעילה עסקה בענייני ההסברה של דאעש וניהלה חשבונות ברשתות
החברתיות במטרה לעודד נשים ונערים להצטרף לארגון .כמו כן היא הפיצה ברשתות החברתיות הודעות
קבלת אחריות של דאעש על ביצוע פיגועים וסרטונים המתעדים פיגועים )אלסומריה 8 ,באוקטובר .(2020

ח צ י ה א י ס יני
מ ר ח ב ב א ’ ר א ל ע ב ד – א ז ור ר א ב ע ה
 4באוקטובר  :2020הופעל מטען בבא'ר אלעבד ,כ 45-ק"מ ממערב לאלעריש .חייל מצרי נפצע )דף
הפייסבוק שאהד סינאא' – אלרסמיה 4 ,באוקטובר .(2020
 7באוקטובר  :2020הופעל מטען נגד כלי רכב של צבא מצרים מדרום לכפר אקטיה ,שמדרום לאלראבעה.
נוסעי כלי הרכב נהרגו או נפצעו )טלגרם 9 ,באוקטובר .(2020
 9באוקטובר  :2020הופעל מטען נגד טנק של צבא מצרים בכפר קאטיה ,שמדרום לאלראבעה .אנשי צוות
הטנק נהרגו או נפצעו .הטנק נפגע )טלגרם 9 ,באוקטובר .(2020
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ה פ גנה ש ל ת וש ב י ה כ פ ר ים ש ב א זור ר א ב ע ה ב ד ר יש ה ל ש וב ל ב ת יה ם
ב 5-באוקטובר  2020התקיימה הפגנה של תושבי הכפרים שבאזור ראבעה ,בדרישה לאפשר להם לחזור
לבתיהם )אלערבי אלג'דיד 5 ,באוקטובר  .(2020עד כה חזרו רק חלק מהתושבים לבתיהם ,בשל המצב
הביטחוני הרעוע באזור.

הפגנת תושבי הכפרים בדרישה לשוב לבתיהם
)אלג'זירה 5 ,באוקטובר .(2020

מ ר ח ב ר פ יח
 11באוקטובר  :2020שוגרה רקטה לעבר דחפור של צבא מצרים בקרבת כפר רפיעה ,שמדרום לרפיח.
הדחפור הושמד )טלגרם 12 ,באוקטובר .(2020

פ ע יל ות ד א ע ש ב ר ח ב י ה ע ול ם

8

א פ ר יק ה
ניגריה
 12באוקטובר  :2020פעילי דאעש תקפו מפקדה של כוחות המסייעים לצבא ניגריה במדינת בורנו .מספר
חיילים נהרגו או נפצעו וחייל אחד נשבה.
 8באוקטובר  :2020פעילי דאעש תקפו ריכוז כוחות המסייעים לצבא ניגריה ואזרחים נוצרים באחת העיירות
שבמדינת בורנו )צפון-מזרח ניגריה( .לוחם אחד ושני אזרחים נוצרים נהרגו ונוספים נפצעו .כמו כן ,נתפסו
אמצעי לחימה ותחמושת.
 8באוקטובר  :2020פעילי דאעש ביצעו ירי ממגוון כלי נשק לעבר חיילי צבא ניגריה על במדינת יובה ).(Yobe
מספר חיילים נהרגו או נפצעו.
 8באוקטובר  :2020פעילי דאעש ביצעו ירי מקלעים לעבר לוחמי כוחות המסייעים לצבא ניגריה במדינת
יובה ) .(Yobeשני לוחמים נהרגו ולוחמים נוספים נפצעו .כמו כן נתפסו אמצעי לחימה ותחמושת.
 6באוקטובר  :2020פעילי דאעש תקפו מתחם של צבא ניגריה בעיירה גוביו ) ,(Gubioכשמונים ק"מ מצפון-
מערב למידוגורי ,בירת מדינת בורנו .מספר חיילים נהרגו או נפצעו.

 8על פי הודעות קבלת האחריות של דאעש שפורסמו בטלגרם.
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 5באוקטובר  :2020הופעלו שני מטענים נגד סיור רגלי של צבא ניגריה בקרבת הגבול עם צ'אד .ששה חיילים
נהרגו.
 30בספטמבר  :2020מארב של דאעש תקף שיירת כלי רכב של צבא ניגריה מצפון מזרח למידוגורי .כמו כן
הופעלו שני מטענים .על פי דיווח דאעש 15 ,חיילים נהרגו ונוספים נפצעו .כמו-כן ,נתפסו אמצעי לחימה
ותחמושת.

ניז’ר
 12באוקטובר  :2020פעילי דאעש תקפו מתחם של צבא ניז'ר בדרום-מזרח ניז’ר )כשלושה ק"מ מצפון
לגבול ניז’ר-ניגריה( .מספר חיילים נהרגו או נפצעו.

מחוז מרכז אפריקה
ב 1-באוקטובר  2020פרסם דאעש אינפוגרף המסכם את פעילותו במחוז מרכז אפריקה ברפובליקה
הדמוקרטית של קונגו ,טנזניה ומוזמביק )בתקופה שבין ה 30-בספטמבר  2019ל 30-בספטמבר .(2020
בתקופה זו ביצעו פעילי דאעש  118התקפות .בהתקפות הללו נהרגו ונפצעו  941בני אדם .מספר
ההרוגים והפצועים הגדול ביותר ) (97היה בהתקפות נרחבות נגד בסיסים/מתקנים של כוחות הביטחון
המקומיים .שאר ההרוגים והפצועים היו כתוצאה ממארבים ) ,(8חיסולים אישיים ) ,(7מטעני חבלה ) (2ופיגועים
במתווה אחר )) (4שבועון אלנבא’ ,טלגרם 1 ,באוקטובר  .(2020כמו-כן ,נתפסו או הושמדו עשרות רבות של כלי
רכב והוצתו עשרות מתחמים ]צבאיים[ ובתים )שבועון אלנבא’ ,טלגרם 1 ,באוקטובר .(2020

פ ע יל ות ס יכ ול ומ נע
ב צ ר פ ת נ ח ש פ ה ר ש ת ש ס ייע ה ל מ ימ ון ג ' ה א ד יס ט ים ב ס ור יה
ב 29-בספטמבר  2020עצרה משטרת צרפת  29בני אדם ,שהיו חלק מרשת שפעלה ברחבי צרפת למימון
פעילים ג'האדיסטים בסוריה .הרשת פעלה מאז  2019בעיקר באמצעות רכישת קופונים של מטבעות
דיגיטליים .האסמכתאות על הרכישה הועברו לאנשי קשר בסוריה ,שזוכו במטבעות כגון ביטקויין .שני
ג'האדיסטים צרפתים ,שהיו ככל הנראה מתכנני הרשת ,חשודים כפעילי המטה לשחרור אלשאם .השניים
נידונו בשנת  2016לעשר שנות מאסר בהיעדרם והוצא נגדם צו מעצר בינלאומי ) 25 ,France24בספטמבר
.(2020

ה מ ל ח מ ה ע ל ה ת וד ע ה
בגליון האחרון של השבועון אלנבא' התפרסמה כתבה אודות שני אחים הודים המכונים אבו רואחה ההודי
ואבו אסאמה ,שהתאסלמו והגיעו מהודו לאפגניסטאן .השניים הצטרפו למחוז ח'ראסאן של דאעש .הכתבה
מציגה את השניים כדמויות מופת הדבקות באסלאם .להערכתנו המדובר במאמץ הסברתי של דאעש,
לגיוס מוסלמים מהודו ,כדי להרחיב את פעילות הארגון באפגניסטאן ,כדי לשקם את מחוז ח'ראסאן של
הארגון ,אשר ספג מכה קשה בשנה האחרונה )אלנבא' ,מתוך טלגראם 8 ,באוקטובר .(2020
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הכתבה אודות שני האחים ההודים שהצטרפו למחוז ח'ראסאן של דאעש במזרח אסיה
)אלנבא' ,מתוך טלגראם 8 ,באוקטובר .(2020
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