מבט לג'האד העולמי
 18-12בנובמבר 2020
PP

ע י ק ר י א י ר ו ע י ה ש ב ו ע ה א ח ר ון
במרחב אדלב נמשכו התקריות בין צבא סוריה לארגוני המורדים ובמרכזם המטה לשחרור אלשאם.
התקריות כללו חילופי אש ארטילריים ,תקיפות אוויריות רוסיות וירי צלפים.
בפעילות המחוזות של דאעש בלטה השבוע הפעלת מטען בבית קברות בג'דה ,במהלך טקס זיכרון לסיום
מלחמת העולם הראשונה .בטקס השתתפו דיפלומטים אירופאים ובכלל זה נציגות צרפתית בראשות קונסול
צרפת בסעודיה .שני אנשים נפצעו ,אחד מהם פקיד בקונסוליה היוונית .בנטילת האחריות של דאעש נטען ,כי
היעד המרכזי לפיגוע היה הקונסול הצרפתי .יוזכר כי לאחרונה קרא דובר דאעש לפעילי הארגון לפגוע
באזרחים מערביים ובתשתיות כלכליות בסעודיה.
במחוזות האחרים באסיה ובאפריקה המשיך דאעש בפעילותו השגרתית .ראויים לציון:
סוריה :השבוע בלטה פעילות דאעש במרחבים המדבריים של מזרח סוריה .בתקריות בין דאעש
לצבא סוריה נהרגו עשרות לוחמים משני הצדדים 13 .לוחמי מיליציות המסייעות לצבא סוריה נפלו
בשבי דאעש והוצאו להורג.
בורקינה פאסו 14 :חיילים נהרגו ו 8-נפצעו במארב של דאעש לשיירה של צבא בורקינה פאסו .כמו כן
נפלו לידי דאעש נשק ותחמושת.
מוזמביק :דווח כי גורמי אכיפת החוק במוזמביק עצרו  12אזרחים עיראקים ,החשודים בסיוע
למורדים )המזוהים עם דאעש( באזור כאבו דלגאדו ,שבצפון מזרח המדינה .יתכן כי המדובר בפעילי
דאעש שנשלחו מעיראק ,כדי לבסס את פעילות דאעש באזור.
אתיופיה :כוחות הביטחון של אתיופיה עצרו  14חשודים בפעילות עבור דאעש ואלשבאב )המזוהה עם
ארגון אלקאעדה( .נמסר כי העצורים תכננו לבצע פיגועים בבירה אדיס אבבה ובאזורים אחרים
במדינה.

פ ע יל ות ד א ע ש ב ר ח ב י ה ע ול ם
סיכום פעילות דאעש במחוזות השונים ) 11-5בנובמבר (2020
דאעש פרסם אינפוגרף ,אשר סיכם את פעילות הארגון בתקופה ,שבין  11-5בנובמבר  .2020בתקופה זו
ביצעו פעילי דאעש  46התקפות במחוזות השונים באסיה ובאפריקה ,לעומת  53התקפות שביצעו בשבוע
שקדם לכך .מספר ההתקפות הגדול ביותר בוצע בעיראק ) .(23ההתקפות ,שבוצעו בשאר המחוזות :מערב
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אפריקה ) ,(10סוריה ) ,(7חצי-האי סיני ) ,(3מרכז אפריקה ) ,(1ח’ראסאן ,קרי :אפגניסטאן ) (1ומזרח אסיה,
קרי :הפיליפינים )) (1שבועון אלנבא’ ,טלגרם 12 ,בנובמבר .(2020
בהתקפות הללו נהרגו ונפצעו למעלה מ 135-בני אדם ,לעומת  289בני אדם בשבוע שקדם )קרי :ירידה
של כ 53%-בהיקף הנפגעים( .מספר ההרוגים והפצועים הגדול ביותר היה בעיראק ) .(75שאר ההרוגים
והפצועים היו במחוזות הבאים :מחוז מערב אפריקה ) ,(34סוריה ) ,(17חצי-האי סיני ) ,(5מרכז אפריקה ),(3
אפגניסטאן ) (2והפיליפינים )) (1טלגרם 12 ,בנובמבר .(2020

ה זיר ה ה ס ור ית
מרחב אדלב
במרחב אדלב נמשכו התקריות בין צבא סוריה והכוחות המסייעים לו לבין ארגוני המורדים ,ובמרכזם המטה
לשחרור אלשאם .תקריות אלו כללו חילופי אש ארטילריים ,תקיפות אוויריות רוסיות וירי צלפים של המטה
לשחרור אלשאם לעבר צבא סוריה .כמו כן דווח על שיגור טיל קרקע מספינת קרב רוסית ,שפגע בפרבריה
המערביים של העיר אדלב ) 13 ,Edlib Media Centerבנובמבר .(2020

פעילות דאעש בסוריה

1

מ ר ח ב ד יר א ל זור  -א ל מ יא ד ין
 14בנובמבר  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר איש מודיעין של  ,SDFכ 9-ק"מ מצפון לאלמיאדין .איש
המודיעין נהרג.
 10בנובמבר  :2020הופעל מטען נגד כלי רכב של  SDFבעיר הג'ין ,כ 25-ק"מ מצפון לאלבוכמאל .שלושה
לוחמים נפצעו.
 10בנובמבר  :2020פעילי דאעש לקחו בשבי "סוכן" של צבא סוריה , ,כ 23-ק"מ מצפון לאלמיאדין" .הסוכן"
נחקר והוצא להורג .סוכנות אעמאק פרסמה סרטון שבו נאמר ,כי ה"סוכן" הסגיר פעילי דאעש לידי המשטר
הסורי.

 1על פי הודעות קבלת האחריות של דאעש שפורסמו בטלגרם.
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ה"סוכן" של צבא סוריה ,לפני הוצאתו להורג )טלגרם 12 ,בנובמבר .(2020

מ רח ב א לרק ה
 14בנובמבר  :2020הופעל מטען נגד כלי רכב של  ,SDFכ 20-ק"מ ממערב לאלרקה .שלושה לוחמי SDF
נהרגו.

ה מ ר ח ב ה מ ד ב ר י ש מ ד ר ום -מ זר ח ל ח מ א ה
ב 14-בנובמבר  2020לקחו פעילי דאעש בשבי  11אנשי מיליציה המסייעים לצבא סוריה על ציר אלרקה
סלמיה )כ 28-ק"מ מדרום מזרח לאלחמאה( .2כל השבויים הוצאו להורג .קודם לכן ) 13בנובמבר( נלקחו שני
שבויים מהכוחות להגנת המולדת )כ 95-ק"מ מצפון מזרח לחמאה( והוצאו להורג )חשבון הטוויטר אלבאדיה
 14 ,24בנובמבר .(2020
בתקשורת הסורית דווח ,כי בליל ה 11-בנובמבר  2020הסתננו חוליות של דאעש לעבר עמדות צבאיות
סוריות במרחב המדברי ,שממזרח לחמאה .יחידות של צבא סוריה וכוחות המסייעים לו בלמו את ההתקפה .הן
ניהלו עם דאעש במשך מספר שעות חילופי אש במרחב הכפרי שממזרח לסלמיה )כ 30-ק"מ מדרום-מזרח
לחמאה( .פעילי דאעש רבים נהרגו .כמו כן הושמד ציוד צבאי של דאעש .צבא סוריה והכוחות המסייעים לו
ספגו שנים-עשר הרוגים )אלוטן אונליין ,הסוריה 12 ,בנובמבר .(2020

מ ר ח ב ת ד מ ו ר  -א ל ס ח 'נ ה
 15בנובמבר  :2020חטיבת אלקדס הפלסטינית שלחה כוח לעבר הר אלבשרי )כ 80-ק"מ מצפון-מזרח
לאלסח’נה( על-מנת לתגבר עמדות של צבא סוריה באזור זה )חשבון הטוויטר אלבאדיה  15 ,24בנובמבר
.(2020
 11בנובמבר  :2020פעילי דאעש תקפו שלושה מתחמים ושטחי כינוס של צבא סוריה והכוחות להגנת
המולדת במרחב המדברי שמצפון לאלסח'נה )כ 60-ק"מ מצפון-מזרח לתדמור( .אחד-עשר חיילים נהרגו
ולוחם נוסף של הכוחות להגנת המולדת נפל בשבי והוצא להורג .התוקפים העלו באש שלושה מתחמים של
צבא ופיצצו צינור להובלת גז.

" 2מילציית אלקטרג'י" במקור חסאם אלקטרג'י הינו איש עסקים ,חבר בפרלמנט ומפקד בכוחות להגנת המולדת.
דאעש נוהג לתקוף מיכליות נפט של החברה שבבעלותו ,בעיקר במרחב אלרקה.
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לוחם של הכוחות להגנת המולדת מוצא להורג ע"י פעיל דאעש
)תמונה של אעמאק ,כפי שפורסמה בטלגרם 12 ,בנובמבר .(2020

 10בנובמבר  :2020הופעל מטען נגד משאית של צבא סוריה בקרבת אלסח'נה ,כ 60-ק"מ מצפון-מזרח
לתדמור .נוסעי המשאית נפצעו.

מ רח ב א לח ס כה
שחרור משפחות פעילי דאעש ממחנה אלהול
מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם דיווח ,כי  500בני משפחה של פעילי דאעש שוחררו ב 16-נובמבר
ממחנה העצורים אלהול )כ 40-ק"מ ממזרח לאלחסכה( .מרבית המשוחררים הינם תושבי מחוז דיר אלזור.
במחנה אלהול נותרו כ 23,000-אנשים בעלי אזרחות סורית .מנהלת המחנה מתכוונת לשחררם בימים
הקרובים .כ 16,000-מהם מתגוררים באזורים שבשליטת צבא סוריה והדבר יהווה מכשול גדול לשחרורם .עוד
נמסר כי המשפחות ממוצא עיראקי ,העצורות במחנה ,מסרבות לצאת לעיראק בשל פחד ממעשי נקם
שיבצעו בהם המיליציות )השיעיות( של הגיוס העממי.
על-פי ראמי עבד אלרחמן ,מנהל מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם ,לאחרונה שוחררו ממחנה אלהול
למעלה מ 4,000-עצורים סורים .חלק מהם העדיפו לעבור לאזורים אחרים שבשליטת  SDFמאחר שאין
באפשרותם להתגורר באזורים ,שבהם נפלו בשבי .מרבית הסורים הללו גרו במקור בשטחים הנתונים כעת
לשליטת צבא סוריה או כוחות של מבצע "מגן הפרת" הפועלים בחסות תורכיה .כמו כן נמסר ,כי עד כה שחרר
ה 125 SDF-ילדים )של פעילי דאעש( והעבירם למדינות באירופה ולרוסיה )מרכז המעקב הסורי לזכויות
אדם 17,16 ,בנובמבר .(2020

מחוז באבל
 16בנובמבר  :2020בוצע ירי צלפים לעבר שני לוחמי מיליציית גדודי חזבאללה וכ 40-ק"מ מדרום-מערב
לבגדאד .לוחם אחד נהרג והשני נפצע.
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ה זיר ה ה ע יר א ק ית

מחוזות עיראק )ויקיפדיה(

ה ת ק פ ות ד א ע ש ב מ ח וז ות ה ש ונ ים

3

מחוז דיאלא
 15בנובמבר  :2020בוצע ירי צלפים לעבר לוחמי הגיוס העממי ,כ 60-ק"מ מצפון לבעקובה .לוחם אחד נהרג
וארבעה נוספים נפצעו.
 13בנובמבר  :2020הופעל מטען עלוקה נגד כלי רכב של לוחם הגיוס השבטי בפרברי אלמקדאדיה ,כ40-
ק"מ מצפון-מזרח לבעקובה .הלוחם נפצע.
 13בנובמבר  :2020בוצע ירי צלפים לעבר חיילי צבא עיראק ,כ 80-ק"מ מצפון-מזרח לבעקובה .שני חיילים
נהרגו ושניים נוספים נפצעו.
 12בנובמבר  :2020הופעל מטען נגד אנשי משטרת עיראק ,כ 20-ק"מ מצפון-מזרח לבעקובה .שוטר אחד
נהרג ושניים נוספים נפצעו.
 12בנובמבר  :2020בוצע ירי צלפים לעבר לוחם היחידה העיראקית ללוחמה בטרור ,כ 20-ק"מ מצפון-מזרח
לבעקובה .הלוחם נפצע.
 12בנובמבר  :2020הופעל מטען נגד חיילי צבא עיראק ,כ 40-ק"מ מצפון-מזרח לבעקובה .חייל אחד נהרג
ושניים נוספים נפצעו.

מחוז צלאח אלדין
 16בנובמבר  :2020בוצע ירי צלפים לעבר לוחם של הגיוס העממי מצפון-מערב לסאמראא' .הלוחם נהרג.
 15בנובמבר  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר "סוכן" של צבא עיראק בעיר אלטארמיה ,כ 30-ק"מ מצפון
לבגדאד" .הסוכן" נהרג.

 3על פי הודעות קבלת האחריות של דאעש שפורסמו בטלגרם.
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מחוז אלאנבאר
 13בנובמבר  :2020פעילי דאעש פרצו לביתו של חייל בצבא עיראק בקרבת העיר אלרטבה ,החייל נלקח
בשבי והוצא להורג.

מחוז כרכוכ
 13בנובמבר  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר איש מודיעין של הגיוס העממי בעיר כרכוכ .איש המודיעין נפצע.
 13בנובמבר  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר מתחם של משטרת עיראק ,כ 40-ק"מ מדרום-מערב לכרכוכ.
על-פי דיווח דאעש ,ארבעה שוטרים נהרגו וארבעה שוטרים נפצעו .על-פי מקור ביטחוני עיראקי נהרגו שני
שוטרים ונפצעו ארבעה )סוכנות הידיעות העיראקית 14 ,בנובמבר .(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 כרכוכ
 15בנובמבר  :2020צוותים של היחידה העיראקית ללוחמה בטרור הונחתו לפנות בוקר ממסוקים בסיוע
הקואליציה הבינלאומית ,כ 50-ק"מ מדרום-מערב לכרכוכ .הכוח לכד שני מפקדים בדאעש .השניים שימשו
כאחראים על הסיוע הלוגיסטי לחוליות של דאעש הפועלות באזור )אלסומריה 15 ,בנובמבר .(2020
 15בנובמבר  :2020צוותים של מנהלת המודיעין של משטרת עיראק הציבו מארב במקום בו התכוונו פעילי
דאעש להניח מטענים ,על הכביש שבין מחוז כרכוכ לתכרית .שני פעילי דאעש נצפו בעת שעסקו בהטמנת
מטענים .אחד הפעילים נהרג והשני נפצע )אלסומריה 15 ,בנובמבר .(2020

מחוז נינוא
 17בנובמבר  :2020כוחות הביטחון העיראקיים לכדו שלושה פעילי יחידת עילית של דאעש במחוז נינוא
)אלסומריה 17 ,בנובמבר .(2020
 17בנובמבר  :2020כוחות הביטחון העיראקים בטרור לכדו שני פעילי דאעש מבוקשים בעיר מוצול )דף
הפייסבוק של משרד ההגנה העיראקי 17 ,בנובמבר .(2020
 15בנובמבר  :2020כוחות הביטחון העיראקיים חשפו תא רדום של דאעש ,שכלל חמישה-עשר פעילים .חברי
התא ,שפעלו במקומות שונים במחוז נינוא ,נעצרו .העצורים הודו כי תיכננו לבצע פיגועים )אלסומריה15 ,
בנובמבר .(2020

ח צ י ה א י ס יני
ה ת ק פ ות ד א ע ש

4

מרחב רפיח
 14בנובמבר  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר חיילי צבא מצרים מדרום לרפיח .חייל אחד נהרג וחיילים
נוספים נפצעו.
 4על פי הודעות קבלת האחריות של דאעש שפורסמו בטלגרם.
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 13בנובמבר  :2020בוצע ירי צלפים לעבר חייל בצבא מצרים במחסום הנמצא ממערב לרפיח .החייל נהרג.
 13בנובמבר  :2020שוגרו שלוש רקטות ,ככל הנראה  ,R.P.Gלעבר מחסום של צבא מצרים בקרבת הכפר
אלפלוג'ה ,שממערב לרפיח .נצפו פגיעות מדויקות במטרה.

מרחב אלשיח' זויד
 15בנובמבר  :2020בוצע ירי צלפים לעבר מגדל תצפית של צבא מצרים במחסום ,שעל חוף אלשיח' זויד.
מצלמה תרמית ,שהותקנה על ראש המגדל ,הושמדה.

פגיעת ירי צלפים של דאעש במצלמה תרמית ,שהותקנה על מגדל התצפית
)טלגרם 16 ,בנובמבר .(2020

פ ע יל ות ד א ע ש ב ר ח ב י ה ע ול ם
פיגוע של דאעש בסעודיה
ב 11-בנובמבר  2020בשעות הבוקר הופעל מטען בבית הקברות המיועד לאלו שאינם מוסלמים בעיר ג'דה
במהלך טקס זיכרון לסיום מלחמת העולם הראשונה .בטקס השתתפו דיפלומטים אירופאים ובכלל זה
נציגות דיפלומטית צרפתית בראשות קונסול צרפת .פקיד בקונסוליה היוונית ואיש ביטחון סעודי נפצעו קל.
הנסיך משעל בן מאג'ד ,מושל מחוז ג'דה ,ביקר את שני הפצועים ,שאשופזו באחד מבתי החולים בג'דה.
שירותי הביטחון הסעודיים פתחו בחקירה )אלשרק אלאוסט 12 ,בנובמבר .(2020
מחוז חג'אז של דאעש נטל אחריות לפיגוע בג'דה .בנטילת האחריות צוין ,כי חוליה של דאעש הטמינה
מטען בבית הקברות ,שבדרום מערב העיר ג'דה ,שלחופי היום האדום .המטען הופעל בעת שמספר
קונסולים אירופאים התכנסו בקרבת בית הקברות .לטענת דאעש ,מספר קונסולים נפצעו )טלגרם12 ,
בנובמבר  .(2020לטענת דאעש היעד המרכזי לפיגוע היה הקונסול הצרפתי בשל " התעקשותה של ממשלת
צרפת לפרסם קריקטורות המבזים את הנביא מחמד ודת האסלאם" .כמו כן נמסר ,בהודעה ,כי הדיפלומטים
האחרים שהיו במקום מייצגים מדינות החברות בקואליציה הבינלאומית הנלחמת בדאעש )אעמאק כפי
שפורסם בטלגרם 12 ,בנובמבר .(2020
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מימין :הנסיך משעל בן מאג'ד ,מושל מחוז ג'דה ,בעת ביקורו בבית החולים בג'דה אצאחד הפצועים מהפיגוע
)אלשרק אלאוסט 12 ,בנובמבר  .(2020משמאל :זירת הפיגוע )אתר עיתון אלמצדר 12 ,בנובמבר .(2020

הפיגוע בג'דה הינו חריג ,שכן דאעש אינו מרבה לבצע פיגועים בסעודיה .5יוזכר כי לאחרונה קרא דובר
דאעש אבו חמזה אלקרשי לפעילי הארגון ולתומכיו לפגוע באזרחים מערביים ובתשתיות כלכליות
בסעודיה ,הנתפסת על ידי דאעש כשושבינת הסכמי הנורמליזציה .6הצגת הקונסול הצרפתי כיעד המרכזי
של ההתקפה משרתת את הקמפיין התעמולתי של דאעש הקורא לבצע פיגועים נגד צרפת ,והמערב בכלל,
בעקבות הצהרות הנשיא מקרון המוצגות ע"י דאעש כפגיעה באסלאם.

פיגועים של דאעש במחוזות השונים

7

אפריקה
בורקינה פאסו
ב 11-בנובמבר  2020הציבו חמושים מארב לשיירה של צבא בורקינה פאסו בצפון מזרח המדינה )כ 60-ק"מ
מדרום-מערב למשולש הגבולות בורקינה פאסו – ניז'ר  -מאלי( .ארבעה-עשר חיילים נהרגו ושמונה נפצעו
)רויטרס 13 ,בנובמבר .(2020
דאעש נטל אחריות להתקפה .על פי הודעתו פעילי דאעש הציבו מארב לשיירה של צבא בורקינה פאסו.
בהתקפה נהרגו עשרים חיילים .כמו כן ,הושמדו מספר כלי רכב ונתפסו נשק ,תחמושת ,כלי רכב ואופנועים
)טלגרם 14 ,בנובמבר .(2020

 5הפיגוע הבולט של דאעש בסעודיה בוצע ע"י מחוז חג'אז ב 6-באוגוסט  .2015מחבל מתאבד פוצץ עצמו במסגד
באמצעות חגורת נפץ .המסגד שימש את כוחות החירום של משטרת סעודיה באיזור עסיר ,שבדרום מערב המדינה17 .
אנשי ביטחון סעודים ,רובם אנשי הכוחות המיוחדים ,נהרגו בפיגוע .כמו כן בוצעו ע"י מחוז נג'ד תקיפה של מרכז ביטחוני
סעודי מצפון לריאד' ) 21באפריל  ;(2019והפעלת מטעני חבלה נגד כלי של משטרת סעודיה דרומית לריאד' ) 1באפריל
.(2016
 6ראו פרסום מרכז המידע מה 27-באוקטובר  " :2020דובר דאעש קרא לפעילי הארגון ולתומכיו להפיל את השליטים
"הרודנים" במדינות ערב ,בדגש על סעודיה ,בעקבות הסכמי נורמליזציה בין האמירויות ובחרין לבין ישראל .כמו כן קרא
לפעילי הארגון באפריקה להפיל את המשטרים המקומיים ולפגוע באינטרסים מערביים תוך אזכור צרפת".
 7על פי הודעות קבלת האחריות של דאעש שפורסמו בטלגרם.
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מקום המארב בצפון מזרח בורקינה פאסו ).(Google Maps

נ יג ר יה
 14בנובמבר  :2020פעילי דאעש בלמו התקפה של צבא ניגריה בעיר באגא ) (Bagaבמדינת בורנו ,שבצפון
מזרח ניגריה )כ 20-ק"מ מדרום-מערב לגבול ניגריה – צ'אד( .בין הצדדים התנהלו חילופי אש ,שבמהלכם
הפעילו פעילי דאעש מטען .חמישה חיילים נהרגו ונוספים נפצעו .כמו כן ,נתפסו אמצעי לחימה ותחמושת.
 11בנובמבר  :2020פעילי דאעש תקפו ריכוז כוחות של צבא ניגריה ,כ 130-ק"מ מצפון-מערב למידוגורי
)בירת מדינת בורנו( .מספר חיילים נהרגו או נפצעו .כמו-כן ,נתפסו נשק ,תחמושת וציוד צבאי.
 11בנובמבר  :2020פעילי דאעש לקחו בשבי שני לוחמים של כוחות המסייעים לצבא ניגריה בצפון-מזרח
ניגריה .שני הלוחמים נורו למוות.

הטפה של מחוז מערב אפריקה בקרב האוכלוסייה המקומית
ב 14-בנובמבר  2020פרסם דאעש מספר תמונות בהן נראית פעילות הטפה )דעוה( של אנשי דת המזוהים
עם הארגון בקרב תושבים מוסלמים במרחבים הכפריים של מחוז מערב אפריקה .להערכתנו ,המדובר
בפעילות המתבצעת בקרב האוכלוסייה האזרחית במדינת בורנו ,שבצפון-מזרח ניגריה ,מוקד פעילותו
הצבאית של דאעש )טלגרם 14 ,בנובמבר .(2020

פעילות דעוה של איש דת המזוהה עם דאעש בקרב תושבים מוסלמים באחד המרחבים הכפריים במחוז מערב
אפריקה )טלגרם 14 ,בנובמבר .(2020
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איש מערך הפצת דעוה של דאעש מחלק לתושבים עלונים בעלי תוכן דתי )טלגרם 14 ,בנובמבר .(2020

מרחב הסהרה
ב 12-בנובמבר  2020פרסם דאעש אינפוגרף המסכם את פעילות דאעש בשנה שחלפה במרחב הסהרה
)בתקופה שבין ה 29-באוקטובר  2019ל 11-בנובמבר  .(2020בתקופה זו ביצעו פעילי דאעש  52התקפות,
שכוונו נגד צרפת ,מאלי ,בורקינה פאסו וניג'ר .כמו כן כוונו ההתקפות נגד פעילי אלקאעדה ,לוחמים
נוצרים וכוחות המסייעים לצבאות המדינות הללו .בהתקפות הללו נהרגו ונפצעו למעלה מ 930-בני אדם
)שבועון אלנבא’ ,טלגרם 12 ,בנובמבר .(2020

ר א יון ע ם מ פ ק ד ב ס ה ר ה
השבוע פירסם שבועון אלנבא' של דאעש ראיון עם אבו אלוליד אלצחראוי ,מפקד )אמיר( דאעש במרחב
הסהרה )במקור ,אלצחראא' אלכברה( .יוזכר כי בסוף אוגוסט  2020דווח כי אלצחראוי נהרג ע"י כוחות
צרפתיים מיוחדים במאלי ) 21 ,ahdath.Infoבאוגוסט  .(2020יתכן ופרסום הריאיון עימו נועד להזים את
הידיעה על חיסולו .אפשרות אחרת היא שאלצחראוי אכן נהרג והראיון עימו ,שנעשה לפני מותו ,פורסם לזכרו.

אבו אלוליד אלצחראוי ) 21 , ahdath.infoבאוגוסט .(2020
בראיון עימו סקר אלצחראוי בהרחבה את שורשי היריבות והעימותים ,השוררים בין דאעש לבין ארגון
אלקאעדה במרחב הסהרה .להלן עיקרי דבריו:
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ארגון אלקאעדה החל לפעול במרחב הסהרה לפני שני עשורים תחת הכינוי "הקבוצה הסלפית
להטפה אסלאמית וללחימה" .8מרכז פעילותה של התארגנות זאת היה באלג'יריה .פעילי
אלקאעדה ,לצד פעילי ארגונים נוספים הגיעו מאלג'יריה לצפון מאלי ומערב ניז'ר במטרה להביא
להתפשטות הארגון באזור וכדי למצוא מקום מפלט לפעילי הארגון המבוקשים על-ידי השלטון
האלג'יראי.
בהמשך ,לאחר שהתגבשו ,החלו לצוץ מחלוקות בין מפקדי הארגון .בעקבות זאת חלו פילוגים בין
הפעילים ,אשר לא הכירו במנהיג מקובל אחד .הכפיפות של כל המפקדים היתה לאמיר אלקאעדה
באלג'יריה .חלק מהמפקדים הידקו את הקשר למנהיג אלקאעדה באלג'יריה בעוד שאחרים התפצלו
מהארגון .תהליך הפיצול נמשך ב 2011-לאחר נפילת משטר קד'אפי בלוב .חלק מהפעילים עברו
ללוב ,חלק נטשו סופית את ארגון אלקאעדה וחלק החלו לפעול במסגרת התארגנות חדשה בשם
"ייחוד האל והג'האד במערב אפריקה".9
לאחר שחלק מהפעילים חזרו מלוב התחדשו המחלוקות .הפעילים ששבו מלוב למאלי הגיעו עם
אמצעי לחימה רבים שהביאו עימם .הדבר הוביל לחידוש הלחימה נגד צבא מאלי .בהמשך חלק
מהפעילים הללו הצטרפו לדאעש .אלה שהמשיכו להשתייך לארגון אלקאעדה נטרו טינה כלפי אלה
שהצטרפו לדאעש .התגובה של אלקאעדה היתה הקמת התארגנות חדשה תחת השם "קבוצת הסיוע
לאסלאם ולמוסלמים" ,10המכנה המשותף של אלו שהצטרפו להתארגנות זאת היה העוינות לדאעש.
העוינות הזאת גברה כשהצטרפו קבוצות פעילים אסלאמיים נוספים לדאעש ,ביניהם קבוצות בשם
"אנצאר אלדין" )תומכי הדת( ו"אלמראבטין" )העומדים על המשמר( .במקביל הצטרף לאלקאעדה
ארגון אנצאר אלאסלאם )תומכי האסלאם( מבורקינה פאסו.
המאבקים של ארגון אלקאעדה נגד דאעש באו לידי ביטוי בלחימה של פעילי אלקאעדה לצד גורמים
העוינים לדאעש .בכך ,טוען אבו וליד אלצחראוי ,זנח אלקאעדה את הלחימה ב"רודנים"
וב"צלבנים" )קרי ,השליטים המקומיים והמערב( ,כפי שהטאלבאן עשה זאת באפגניסטאן )שבועון
אלנבא’ ,טלגרם 12 ,בנובמבר .(2020

מ וז מ ב יק
 12בנובמבר  :2020התובע הכללי של מוזמביק מסר כי גורמי אכיפת החוק במוזמביק עצרו שניים-עשר
אזרחים עיראקיים החשודים בסיוע למורדים באזור כאבו דלגאדו ,בצפון-מזרח המדינה ),allafrica.com
 12בנובמבר  ;2020וול סטריט ג'ורנאל 15,בנובמבר  .(2020באזור כאבו דלגאדו מקיימים פעילים המזוהים עם
דאעש פעילות עניפה של גרילה וטרור .יתכן כי מדובר בפעילי דאעש ,שנשלחו מעיראק ,כדי לבסס את
פעילות דאעש באזור.

 8בערבית" :אלג'מאעה אלסלפיה ללדעוה ואלקתאל".
 9בערבית ""אלתוחיד ואלג'האד פי ע'רב אפריקיה".
 10בערבית" :ג'מאעת נצרת אלאסלאם ואלמסלמין".
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אסיה
א פ ג נ יס ט א ן
 17בנובמבר  :2020בוצע ירי אקדח לעבר מח'תאר )ראש כפר( הנאמן למשטר האפגאני בעיר ג'לאלאבאד.
המח'תאר נהרג.
 11בנובמבר  :2020פעילי דאעש פרצו לביתו של איש הביטחון הלאומי האפגאני בעיר גרדז ) ,(Gardezכ-
 100ק"מ מדרום לקאבול )בקרבת גבול אפגניסטאן-פקיסטאן( .איש הביטחון הלאומי הוצא להורג .זהו פיגוע
חריג ,שבוצע באזור שבו דאעש אינו מרבה לפעול מדרום-מערב למחוז ננגרהאר )מוקד פעילותו של דאעש(.

העיר גרדז ) (Gardezומחוז פקטיה ) ,(Paktiaשבקרבת גבול אפגניסטאן-פקיסטאן
).(Google Maps

 15בנובמבר  :2020בוצע ירי אקדח בעל משתיק קול לעבר "סוכן" של הכוחות המיוחדים של אפגניסטאן,
כ 10-ק"מ ממערב לג'לאלאבאד" .הסוכן" נהרג.

פ ע יל ות ס יכ ול ומ נע
ת ור כ יה
מעצר  19פעילי דאעש באיסטנבול
ב 14-בנובמבר  2020דווח ממקורות רשמיים תורכיים ,כי כוחות הלוחמה בטרור של משטרת תורכיה עצרו
תשעה-עשר פעילי דאעש זרים באיסטנבול .הפעילים נכנסו לתורכיה באופן בלתי חוקי ,לאחר שנלחמו
בשורות דאעש בעיראק ובסוריה .ברשותם אותרו מסמכים ומידע דיגיטלי )סוכנות אנטוליה 14 ,בנובמבר
.(2020
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ה פ יל יפ ינ ים
ב 13-בנובמבר  2020פרצו כוחות הביטחון לביתו של פעיל דאעש בשם ערפאת בולקון ),('Arafat Bulacon
באי מינדנאו שבדרום המדינה .הפעיל ,שפתח באש לעבר הכוחות נורה ונהרג .יחד עמו נהרגו חמישה פעילי
טרור מקומיים נוספים ,במשתמע ,פעילי דאעש .כמו-כן ,נפצעו שני אנשי הכוחות המיוחדים הפיליפיניים.
בזירת התקרית נמצאו כלי נשק ,מטען ודגל של דאעש ) 14 ,Manila Timesבנובמבר .(2020

א ת יופ יה
מעצר ארבעה-עשר חשודים כפעילי אלשבאב ודאעש באתיופיה
ב 14-בנובמבר  2020הודיע שירות המודיעין והביטחון הלאומי של אתיופיה 11כי ארבעה-עשר חשודים
כפעילי הארגונים אלשבאב )המזוהה עם ארגון אלקאעדה( ודאעש ,שתכננו לבצע פיגועים בבירה אדיס
אבבה ובאזורים אחרים במדינה ,נעצרו על-ידי כוחות הביטחון ) Bloombergהמצטט את הטלוויזיה
הממלכתית של אתיופיה 14 ,בנובמבר .(2020
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