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ע יק ר י א יר וע י ה ש ב וע
במחוזות השונים של דאעש בעיראק ,סוריה וברחבי אפריקה ואסיה ,נמשכה הפעילות השגרתית .ראויים לציון:
עיראק :פעילי דאעש המשיכו בהתקפותיהם במתווים של הפעלת מטענים ,ירי צלפים ,חיסולים
אישיים ותקיפת מתקנים וריכוזים של כוחות הביטחון העיראקיים .ראוי לציין ירי מקלעים ,שבוצע לעבר
מפקדה של גדודי חזבאללה ,מיליציה שיעית הפועלת בחסות איראן ,כ 40-ק"מ מדרום לבגדאד )מרחב
שיעי ,שבו דאעש אינו מרבה לפעול(.
סוריה :נמשכו התקפות גרילה של דאעש בעמק הפרת ובמרחב המדברי ,שבמזרח סוריה ,בעיקר
במתווים של הפעלת מטענים ,חיסולים אישיים וירי נק"ל לעבר כלי רכב .ראויים לציון חילופי אש
במרחב המדברי במהלכם נהרגו עשרות פעילי דאעש וחיילי צבא סוריה .על פי מרכז המעקב הסורי
לזכויות אדם ,ביצעו מטוסי קרב רוסיים פעילות התקפית אינטנסיבית נגד פעילי דאעש בצירים
שבמרחב המדברי .באזור דרעא שבדרום סוריה הרגו פעילי דאעש "סוכן" של המודיעין הצבאי הסורי.
ניגריה :דאעש דיווח ,כי פעיליו בלמו התקפה של צבא ניגריה ,בצפון מזרח המדינה .על פי הדיווח
נהרגו שבעה חיילי צבא ניגריה וחייל אחד נשבה .כמו כן ,נמשכו התקפות דאעש במתווים הרגילים
)מארבים ,תקיפת מחסומים ,ירי פצצות מרגמה(.
הפיליפינים :דווח ,כי עשרות פעילים חמושים המזוהים עם דאעש תקפו תחנת משטרה ,מבנה
עירייה ,כנסיה קתולית ועמדה של צבא הפיליפינים ,באי מינדנאו ,שבדרום המדינה .אף ארגון לא קיבל
אחריות לתקיפות .מנגד ,צבא הפיליפינים קיבל את כניעתם של עשרות פעילי ארגון אבו סיאף ,המזוהה
עם דאעש ,באי סולו שבדרום הפיליפינים.

ה זיר ה ה ס ור ית
מ רח ב א דלב
במרחב אדלב נמשכו חילופי אש ארטילריים בין צבא סוריה והכוחות המסייעים לו לבין ארגוני המורדים.
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פ ע יל ות ד א ע ש ב ס ור יה

1

מרחב דיר אלזור-אלמיאדין
 8בדצמבר  :2020פעילי דאעש פרצו לביתו של איש מודיעין  ,SDFכ 9-ק"מ מצפון לאלמיאדין .איש המודיעין
נורה למוות.
 7בדצמבר  :2020פעילי דאעש פרצו לביתו של לוחם  ,SDFכ 23-ק"מ מצפון-מזרח לאלמיאדין .הלוחם נורה
למוות.
 6בדצמבר  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר כלי רכב של  ,SDFכ 8-ק"מ מדרום-מזרח לאלמיאדין .שני
לוחמים נהרגו ולוחם נוסף נפצע.
 6בדצמבר  :2020הופעל מטען נגד שריונית של ה ,SDF-כחמישה ק"מ ממזרח לאלמיאדין .שני לוחמים
נהרגו ושניים נפצעו.
 5בדצמבר  :2020מפקד ב ,SDF-נשבה בידי דאעש ,כ 23-ק"מ מצפון-מזרח לאלמיאדין .השבוי נורה למוות.

מימין :הוצאה להורג של המפקד ב ,SDF-שנפל בידי דאעש .משמאל :נשק אישי ומסמכים שהיו ברשותו של
המפקד )טלגרם 5 ,בדצמבר .(2020

 4בדצמבר " :2020סוכן" מודיעין העובד עבור הקואליציה הבינלאומית ,נשבה בידי דאעש בעיירה אלשחיל,
כ 10-ק"מ מצפון לאלמיאדין" .הסוכן" הוצא להורג באמצעות ירי אקדח.

המרחב המדברי )אלבאדיה(
 6בדצמבר  :2020הופעל מטען נגד כלי רכב של צבא סוריה ממערב לתדמור .נוסעי כלי הרכב נהרגו או
נפצעו.
 4-2בדצמבר  :2020חילופי אש התנהלו בין דאעש לצבא סוריה והכוחות המסייעים לו 22 .פעילי דאעש ו19-
מחיילי צבא סוריה והכוחות המסייעים לו נהרגו .מטוסי קרב רוסיים ביצעו למעלה ממאה תקיפות אוויריות
בצירים ,שבמדבר הסורי )מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם 4 ,בדצמבר .(2020
 4בדצמבר  :2020הופעל מטען נגד כלי רכב של צבא סוריה ממזרח לחמאה .נוסעי כלי הרכב נהרגו או
נפצעו.

 1על פי הודעות קבלת האחריות של דאעש שפורסמו בטלגרם.
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ד ר ום ס ור יה
מרחב דרעא
 5בדצמבר  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר "סוכן" של המודיעין הצבאי הסורי על ציר המחבר בין העיירות
צידא ואלע'אריה אלשרקיה ,שבקרבת דרעא" .הסוכן" נהרג.

ה זיר ה ה ע יר א ק ית

מחוזות עיראק )ויקיפדיה(

התקפות דאעש במחוזות השונים:2
מחוז דיאלא
 5בדצמבר  :2020בוצע ירי צלפים לעבר חיילי צבא עיראק ממערב לח'אנקין ,כ 100-ק"מ מצפון-מזרח
לבעקובה .קצין וחייל נהרגו ושני חיילים נוספים נפצעו.
 3בדצמבר  :2020בוצע ירי צלפים לעבר ריכוז כוחות של הגיוס העממי בפרבר של אלמקדאדיה ,כ 40-ק"מ
מצפון-מזרח לבעקובה .ששה לוחמי הגיוס העממי נהרגו ולוחם נוסף נפצע .כאשר כוח סיוע הגיע לזירת
התקרית ,בוצע לעברו ירי והופעל מטען .כתוצאה מכך נהרגו ארבעה לוחמים נוספים של הגיוס העממי ותשעה
נוספים נפצעו.
 3בדצמבר  :2020בוצע ירי צלפים לעבר לוחמי הגיוס השבטי ממערב ח'אנקין ,כ 100-ק"מ מצפון-מזרח
לבעקובה .שני לוחמים נפצעו.
 3בדצמבר  :2020הופעל מטען נגד כלי רכב של משטרת עיראק ,כ 15-ק"מ מצפון לבעקובה .שלושה קצינים
ושוטר נפצעו.
 2על פי הודעות קבלת האחריות של דאעש שפורסמו בטלגרם.
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 2בדצמבר  :2020בוצע ירי צלפים לעבר חייל בצבא עיראק ,כ 60-ק"מ מצפון לבעקובה .החייל נהרג.

מחוז צלאח אלדין
 4בדצמבר  :2020פעילי דאעש לקחו בשבי שני אנשי מודיעין של מנגנון הביטחון הלאומי העיראקי מצפון-
מערב לתכרית .השניים נורו למוות.
 3בדצמבר  :2020פעילי דאעש ביצעו ירי מקלעים ממארב לעבר חיילי צבא עיראק ,כ 30-ק"מ מצפון
לבגדאד .חייל אחד נהרג ושניים נוספים נפצעו.

מחוז כרכוכ
 6בדצמבר  :2020פעילי דאעש פשטו על מתחם של משטרת עיראק ,שעל ציר כרכוכ-תכרית .שוטר אחד
נהרג וארבעה נוספים נפצעו.
 3בדצמבר  :2020בוצע ירי צלפים לעבר חייל בצבא עיראק כ 4-ק"מ ממערב לכרכוכ .החייל נהרג.
 1בדצמבר  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר חיילי צבא עיראק ממערב לעיר טוזח'ורמאתו ,כ 70-ק"מ מדרום
לכרכוכ .חייל אחד נהרג וחייל נוסף נפצע.

מחוז באבל
 7בדצמבר  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר מפקדה של גדודי חזבאללה ]מיליציה שיעית הפועלת בחסות
איראן[ ,כ 40-ק"מ מדרום לבגדאד .לוחם אחד נפצע .למפקדה נגרם נזק.

מחוז אלאנבאר
 5בדצמבר  :2020פעילי דאעש לקחו בשבי תושב שיעי ,כ 6-ק"מ מדרום-מערב לבגדאד .השבוי נורה למוות.

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 צלאח אלדין
 7בדצמבר  :2020כוחות הביטחון לכדו שני פעילי דאעש ,שהשתתפו בטבח שביצע דאעש בבסיס ספייקר
) ,(Camp Speicherשבקרבת תכרית בשנת ) 2014אלסומריה 7 ,בדצמבר  .(2020כזכור ,ב 12 -ביוני 2014
הרגו פעילי דאעש כ 1,566-צוערים שיעים של חיל האוויר העיראקי בהתקפה שביצעו על בסיס ספייקר.

שני העצורים בידי לוחמי היחידה ללוחמה בטרור
)דף הפייסבוק של דובר צבא עיראק ,יחיא אלרסול 7 ,בדצמבר .(2020
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 6בדצמבר  :2020כלי טיס של הקואליציה הבינלאומית ,ביצע תקיפה ,כ 60-ק"מ מצפון לבגדאד .חמישה
"פעילי טרור" )במשתמע ,דאעש( נהרגו )אלסומריה 6 ,בדצמבר .(2020
 3בדצמבר  :2020כוחות של צבא עיראק ,שביצעו סריקות בהרי מכחול ,כ 20-ק"מ מצפון לביג'י ,איתרו
שמונה גופות של פעילי דאעש ולכדו פעיל דאעש פצוע .שמונת הפעילים נהרגו בתקיפות אוויריות של מטוסי
הקואליציה )דף הפייסבוק של משרד ההגנה העיראקי 3 ,בדצמבר .(2020

מימין :כוחות של צבא עיראק במהלך סריקות בהרי מכחול )דף הפייסבוק של משרד ההגנה העיראקי 3 ,בדצמבר
 .(2020משמאל :חיילים ומפקדים מהכוחות של צבא עיראק ,שניהלו סריקות בהרי מכחול )דף הפייסבוק של
משרד ההגנה העיראקי 3 ,בדצמבר .(2020

מחוז אלאנבאר
 7בדצמבר  :2020כוח של היחידה העיראקית ללוחמה בטרור ,לכד מפקד בכיר בדאעש ,ששימש ]בזמנו[
כסגן מושל עיראק של דאעש )דף הפייסבוק של דובר צבא עיראק ,יחיא אלרסול 7 ,בדצמבר .(2020

לוחמי היחידה ללוחמה בטרור עוצרים פעיל דאעש ששימש בעבר כסגן מושל עיראק
)דף הפייסבוק של דובר צבא עיראק ,יחיא אלרסול 7 ,בדצמבר .(2020

 3בדצמבר  :2020כוח של צבא עיראק ,איתר מחסן נשק של דאעש כ 30-ק"מ מצפון-מערב לבגדאד .מחסן
הנשק הכיל  11מטעני חבלה ,ציוד חבלה ומשגר לרקטות מייצור עצמי )דף הפייסבוק של משרד ההגנה
העיראקי 3 ,בדצמבר .(2020
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מימין :מטענים המורכבים ממכלים בנפח של  20ליטרים שמולאו בחומר נפץ פלסטי מסוג  ,C4שאותרו על-ידי צבא
עיראק )דף הפייסבוק של משרד ההגנה העיראקי 3 ,בדצמבר  .(2020משמאל :שני מטענים המורכבים מלוחות
מתכת ,שאותרו על-ידי צבא עיראק )דף הפייסבוק של משרד ההגנה העיראקי 3 ,בדצמבר .(2020

מחוז כרכוכ
 3בדצמבר  :2020צוותים של מנגנון הביטחון הלאומי העיראקי לכדו ארבעה פעילי דאעש מבוקשים .אחד
מהם נתפס בעת שהסתתר בקרב המשפחות העקורות במחנה העקורים לילאן ,כ 10-ק"מ מדרום-מזרח
לכרכוכ .הפעיל השני השתייך ל"כפירי הח'ליפות" ,ארגון הנוער של דאעש )אלסומריה 3 ,בדצמבר .(2020
 3בדצמבר  :2020צוותים של משטרת עיראק ,לכדו פעיל דאעש מבוקש ,ששימש כמעביר של פעילי דאעש
ממקום למקום ,כ 30-ק"מ מדרום לכרכוכ )אלסומריה 3 ,בדצמבר .(2020

ח צ י ה א י ס יני
פ ע יל ות ד א ע ש ב צ פ ון ס ינ י

3

 7בדצמבר  :2020בוצע ירי צלפים לעבר חייל בצבא מצרים בכפר תל אלע'רבה ,שמצפון לאלשיח' זויד.
החייל נהרג.
 4בדצמבר  :2020בוצע ירי צלפים לעבר חייל בצבא מצרים ממזרח לאלשיח' זויד .החייל נהרג.
 2בדצמבר  :2020בוצע ירי צלפים לעבר חייל בצבא מצרים מדרום לבסיס גדוד הנ"מ ,שבאזור בא'ר
אלעבד .החייל נהרג.
 1בדצמבר  :2020דחפור של צבא מצרים נפגע והושמד )ככל הנראה ממטען( בקרבת מחסום ,שבדרום
רפיח.

פ ע יל ות כ וח ות ה ב יט ח ון ה מ צ ר יי ם
בתקשורת הערבית דווח ,כי כוחות צבא מצרים החלו בהכנות לפינוי בתים ,שנהרסו בעיר רפיח בשנים
האחרונות .פעילות זאת מתקיימת במסגרת הקמת מעין אזור חיץ בגבול שבין סיני לרצועת עזה .מקור בעל
נגישות למודיעין המצרי צופה ,כי פינוי ההריסות יביא להתלקחות באזור רפיח במסגרת המאבק המתנהל עם
מחוז סיני של דאעש.

 3על פי הודעות קבלת האחריות של דאעש ,שפורסמו בטלגרם.
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מקורות שבטיים מסרו ,כי מתנהלים עימותים כמעט מדי יום בין מחוז סיני לבין הצבא המצרי בכפר
אלמקאטעה ,שמדרום לרפיח ובכמה אזורים שממערב לה .הצבא ממשיך בניסיונותיו להשתלט על הכפר
שהינו אחד המקומות המרכזיים שבהם מתרכז דאעש באזור רפיח )אלערבי אלג'דיד 6 ,בדצמבר .(2020

פ ע יל ות ד א ע ש ב ר ח ב י ה ע ול ם
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סיכום פעילות דאעש במחוזות השונים ) 26בנובמבר –  2בדצמבר (2020
דאעש פרסם אינפוגרף ,אשר סיכם את פעילות הארגון בתקופה ,שבין  26בנובמבר –  2בדצמבר .2020
על פי האינפוגרף בתקופה זו ביצעו פעילי דאעש  48התקפות במחוזות השונים באסיה ובאפריקה ,לעומת 59
התקפות שביצעו בשבוע שקדם לכך .מספר ההתקפות הגדול ביותר בוצע בעיראק ) .(20מספר ההתקפות,
שבוצעו בשאר המחוזות :מערב אפריקה ) ;(11סוריה ) ;(6חצי-האי סיני ) ;(4מרכז אפריקה ) (4ח’ראסאן ,קרי:
אפגניסטאן ) (2ומזרח אסיה ]הכוונה במקרה זה לאינדונזיה[ )) (1שבועון אלנבא’ ,טלגרם 3 ,בדצמבר .(2020
בהתקפות הללו נהרגו ונפצעו למעלה מ 120-בני אדם )לעומת  126בני אדם בשבוע שקדם( .המספר
הגדול ביותר של הרוגים ופצועים היה בעיראק ) .(37שאר ההרוגים והפצועים היו במחוזות הבאים :מערב
אפריקה ) ;(32סוריה ) ;(28מרכז אפריקה ) ;(8חצי-האי סיני ) ;(6ח’ראסאן ,קרי :אפגניסטאן ) (5ומזרח אסיה
]הכוונה במקרה זה לאינדונזיה[ )) (4שבועון אלנבא’ ,טלגרם 3 ,בדצמבר .(2020

א פ ר יק ה
ניגריה
 7בדצמבר  :2020פעילי דאעש בלמו התקפה של צבא ניגריה ,כ 90-ק"מ ממזרח למידוגורי ,בירת
מדינת בורנו )שבצפון-מזרח ניגריה( .שבעה חיילים נהרגו ,חייל אחד נשבה וחיילים נוספים נפצעו .כמו כן,
נתפסו אמצעי לחימה ,תחמושת וציוד צבאי.

מימין :חייל בצבא ניגריה ,שנשבה בידי דאעש בקרב שהתחולל ממזרח למידוגורי )טלגרם 8 ,בדצמבר .(2020
משמאל :כלי רכב של צבא ניגריה ,שנתפס ע"י דאעש )טלגרם 8 ,בדצמבר .(2020

 7בדצמבר  :2020מארב של פעילי דאעש ביצע ירי לעבר חיילי צבא ניגריה בצפון מזרח המדינה .ארבעה
חיילים נהרגו וחיילים נוספים נפצעו .כמו-כן ,נתפסו נשק ותחמושת.
 4על פי הודעות קבלת האחריות של דאעש ,שפורסמו בטלגרם.
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 7בדצמבר  :2020פעילי דאעש תקפו מחסום של צבא ניגריה ,כ 90-ק"מ מצפון-מזרח למידוגורי .שני חיילים
נהרגו ונוספים נפצעו .כמו-כן ,המחסום הוצת.
 6בדצמבר  :2020מארב של פעילי דאעש ביצע ירי מקלעים והפעיל מטען נגד חיילי צבא ניגריה בקרבת
עיירה השוכנת כ 130-ק"מ מצפון-מערב למידוגורי .חמישה חיילים נהרגו ונוספים נפצעו.
 3בדצמבר  :2020שוגרו שלוש פצצות מרגמה לעבר מחנה של צבא ניגריה בעיירה הנמצאת בקרבת ימת
צ'אד .על פי דיווח דאעש ,נצפו פגיעות מדויקות במטרה.
 30בנובמבר  :2020פעילי דאעש הציבו מחסום ממערב למידוגורי .חייל בצבא ניגריה ואיש משטרת ניגריה
נשבו והוצאו להורג.

הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו
 7בדצמבר  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר חייל בצבא קונגו באזור בני ) ,(Beniשבצפון-מזרח קונגו )כ 6-ק”מ
ממערב לגבול עם אוגנדה( .החייל נהרג .כמו-כן ,נתפס נשקו האישי.
 6בדצמבר  :2020פעילי דאעש תקפו מתחם של צבא קונגו באזור בני )כ 6-ק”מ ממערב לגבול עם אוגנדה(.
מספר חיילים נפצעו .כמו כן נתפסו נשק ותחמושת.
 6בדצמבר  :2020פעילי דאעש תקפו שני מתחמים של צבא קונגו באזור בני .ששה חיילים נהרגו וחיילים
נוספים נפצעו .כמו-כן נתפסו אמצעי לחימה ותחמושת.
 3בדצמבר  :2020פעילי דאעש תקפו מתחם של צבא קונגו באחד הכפרים באזור בני .מספר חיילים נפצעו.
כמו-כן ,נתפסו אמצעי לחימה ותחמושת.

סומליה
 6בדצמבר  :2020הושלך רימון-יד לעבר חייל בצבא סומליה במוגדישו .החייל נהרג.

א ס יה
הפיליפינים
ב 3-בדצמבר  2020פשטו עשרות פעילים חמושים המזוהים עם דאעש על עיירה באי מינדנאו ),(Mindanao
שבדרום הפיליפינים .הפעילים תקפו את מבנה העירייה ,תחנת משטרה ,כנסיה קתולית ועמדה של צבא
הפיליפינים והציתו כלי רכב .עד כה לא קיבל ארגון כלשהו אחריות לביצוע הפיגוע אך ככל הנראה המדובר
בדאעש.
ב 4-בדצמבר  2020פתחה משטרת הפיליפינים במבצע גדול לשם איתור עשרות פעילים של ארגון "לוחמי
החופש האסלאמיים של בנגסמורו ,5שככל הנראה קשורים לארגון אבו סיאף ,המזוהה עם דאעש ) Manila
 4 ,Timesבדצמבר .(2020

Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF).

5
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אפגניסטאן
 1בדצמבר  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר כלי רכב של מפקד בצבא אפגניסטאן בג'לאלאבאד .המפקד
נהרג ומלווהו נפצע.

פ ע י ל ו ת ה א ס ל א ם ה ג'ה א ד י ס ט י ב ר ח ב י ה ע ו ל ם
ה ה ת ק ומ מ ות ה א ס ל א מ יס ט ית ב צ פ ון מ וז מ ב יק

מפת המחוזות של מוזמביק .מוקדי ההתקדמות הינם המחוזות שבצפון ובצפון מזרח המדינה.
).(www.mozambiquehappenings

החוקרת אמיליה קולומבו מנסה במאמרה האחרון לנתח מהן הסיבות להצלחה של ההתקוממות
האסלאמיסטית בצפון מוזמביק ומהם מאפייני ההתקוממות .להלן עיקרי המאמר.6

התבססות "אהל אלסנה ואלג'מאעה" בצפון מוזמביק
הארגון האסלאמיסטי הג'האדיסטי "אהל אלסנה ואלג'מאעה" ,7החל דרכו בשנת  2007כקבוצה קטנה של
בני נוער מנוכרים .בהמשך הוא הפך לקבוצה המונה כאלף מתקוממים לוחמי ג'האד .המרד שלהם תודלק ע"י
תסכולים חברתיים וכלכליים חריפים .פעילותם ההתקפית במוזמביק החלה באוקטובר  .2017במהלך שנת
Emilia Columbo, The Secret to the Northern Mozambique Insurgency's Success. War on the
Rocks/Texas National Security Review, 8 October 2020: https://warontherocks.com/2020/10/thesecret-to-the-northern-mozambique-insurgencys-success/
המחברת הינה עמיתת מחקר בכירה ב"תכנית אפריקה" ,שב"במרכז למחקרים אסטרטגיים ובינלאומיים" ) Center for
 .(Strategic and International Studiesמכון מחקר נחשב בוושינגטון .בעבר היא שימשה אנליסטית בכירה לענייני
אפריקה ואמריקה הלטינית ב"סוכנות הביון המרכזית" של ארה"ב.
7מילולית" :אנשי הסונה ובני הקהילה שלהם" .התושבים המקומיים קוראים לארגון "אלשבאב" למרות שאין לו קשר
לארגון הג'האדיסטי בעל שם זהה הפועל בסומליה.
6
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 2020ביצעה הקבוצה עד כה )אוקטובר  (2020כ 357-תקיפות ,קרי :כפול ממספר התקיפות בשנה קודמת.
התקיפות שהחלו בתקיפת אזורים כפריים נידחים הפכו לתקיפות מורכבות ,שהתנהלו ,בו-זמנית ,בשתי
חזיתות ,בצפון-מזרח המדינה.

הסיבות להצלחת הארגון
הקבוצה פעילה בעיקר באזור מוסימבואה דה פראיה ) ,(Mocimboa de Praiaעליו השתלטה ובו שלטה
במהלך כל חודש אוגוסט  ,2020ובמחוזות הסמוכים לו ,נאמפולה ) (Nampulaוניאסה ) (Niassaשבצפון
מוזמביק .מחוזות אלה הם העניים ביותר במדינה ,חרף פוטנציאל העושר שלהם ,הנובע ממצבורים
גדולים של אוצרות טבע .יש בהם גם מיעוט מוסלמי המונה כ 18%-מהאוכלוסייה .מיעוט זה חש עצמו
מוזנח ,ולפיכך הוא משמש כמאגר פוטנציאל למשתפי פעולה עם ההתקוממות.
לארגון "אהל אלסנה ואלג'מאעה" יש מבנה ארגוני יציב הגדל במהירות .עד כה הוא נמנע מביצוע טעויות
אסטרטגיות מקובלות ,כגון ביצוע משימות שמעל ליכולתו או ועשיית שימוש בטרור באופן העלול לגרום לניכור
בקרב האוכלוסייה המקומית .הארגון מפגין חשיבה אסטרטגית צלולה בבחירת יעדיו והוא שולט ,במידה רבה,
בכביש העיקרי ,המוביל מדרום לצפון אל מחוז כאבו דלגאדו ) .(Cabo Delgadoהארגון למעשה שולט על
הנמל במוסימבואה דה פראיה ,כשהוא מרחיב את נוכחותו הימית ומנתק את הממשלה מנקודת אספקה
עיקרית .לטענתו ,מן הראוי שהוא ישלוט על נמל זה ,הואיל והממשלה המקומית "משפילה את העניים ומעניקה
את הרווחים שלה לבוסים ]שלהם[".

הפעילות הכלכלית של הארגון
הארגון הגביר את תקיפותיו על איים השוכנים ליד חוף כאבו דלגאדו ,באיימו בכך על השימוש בפוטנציאל
אוצרות הטבע המקומיים – שהבולט בהם הוא הגז הטבעי .נוכחותו באזור מעמידה אותו בעמדה טובה ביותר
להעמקת מעורבותו בכלכלה ,הבנויה על סחר בלתי חוקי )הברחת הרואין ,וכן סחר בגזעי-עץ ,שנהב ואבנים
יקרות( .אולם הדבר עלול לפגוע בתמיכה לה הוא זוכה מהאידיאולוגים של הארגון .פעילות בלתי-חוקית זו אינה
מקובלת עליהם והיא עלולה ליצור פיצול בשורותיהם אם היא תימשך.

מאפייני הפעילות של הארגון
כאשר המתקוממים תקפו ערים גדולות יחסית במדינה ,הם פגעו בתשתיתן ,כגון :מגדלים בהם מוצבות
אנטנות סלולריות ,בתי-ספר ומתקנים רפואיים .בכך הם הפכו את תפקוד הממשלה במתקנים הללו לבלתי
אפשרי .הם שומרים על רף קבוע בשימוש שהם עושים בטרור ובאלימות אסטרטגית ,ברמות שאמנם יפחידו
את התושבים ,אך בלי לגרום להם לצאת נגדם תוך שיתוף פעולה מאולץ עם הממשלה .גירוש אזרחים
בצורה מבוקרת גם מסייע להם לשמור על מספר האזרחים שבהם עליהם לשלוט ,באופן המאפשר להם לנהל
את חיי האזרחים הללו .בהקשר זה מציינת המחברת ,שמאז  2017ועד  2020הפכו  250,000תושבים
במוסימבה דה פראיה וקיסנגה לעקורים.

299-20

11
ניצול התקשורת וסיוע לאזרחים המקומיים
פעילי הארגון אינם מנצלים את התקשורת במידה רבה .כאשר הם עושים זאת הם משתמשים במסרים
אלימים ,כגון עריפת ראשים של  52בני אדם באפריל  .2020במרבית המקרים הם מושכים את לב הציבור
המקומי ע"י אזכור שהשלטון חסר-אונים ומושחת או ע"י אספקת מזון ומתן כסף לאזרחים מקומיים .הקבוצה
גם מנצלת טעויות המתבצעות במסגרת המאבק בטרור שמנהלת הממשלה ,וחבריה מבינים היטב את
המגבלות של כוחות הביטחון של מוזמביק .יתכן ,שחיילים ממורמרים יצטרפו לשורות המתקוממים ובכך הם
יעניקו לקבוצה יתרונות נוספים ,שכן מדובר במקורות מודיעין ובבעלי ניסיון מבצעי.

הזדהות הארגון עם דאעש
ההזדהות של "אהל אלסנה ואלג'מאעה" עם דאעש ,בצירוף שמירת גבול רופפת של כוחות הביטחון
המקומיים ,וקרבתו של מחוז כאבו דלגאדו לאזורים אחרים בהם מתנהלת פעילות ג'האדית -כל אלו הופכים
את האזור ליעד המושך אליו ג'האדיסטים "עצמאיים" .מנגד ,הקבוצה עלולה גם "לייצא" את פעילות
הטרור שלה לדרום יבשת אפריקה .בהקשר זה יצוין ,שכבר קיימת פעילות אלימה שלה ליד הגבול של
מוזמביק עם טנזניה ,דבר שגרם לשלטונות טנזניה להגביר את הנוכחות הצבאית שלה באזור זה .קיימת גם
דאגה להשלכות הנובעות ממערכת היחסים שבין "אהל אלסנה ואלג'מאעה" לבין "מחוז מרכז אפריקה
של דאעש" .כך ,למשל ,ביולי  ,2020דאעש הזהיר את דרום אפריקה לבל תתערב במאבק שמנהל הארגון
במוזמביק ,העלול להגיע גם אליה .לפי שעה ארגון "אהל אלסנה ואלג'מאעה" פועל במוזמביק בלבד.

תגובות הממשלה על ההתקוממות
ממשלת מוזמביק חייבת להשיב מלחמה שערה באופן משמעותי יותר נגד המתקוממים .כוחות הביטחון שלה
יידרשו לבצע "אתחול מחדש" קרי -להילחם בעצמם ולא רק לקבל עידוד וסיוע מצד כוחות זרים וקבלנים
צבאיים פרטיים .כוחות הממשלה זקוקים גם לאימונים ,רוב אנשי הצבא המקומיים מגיעים מדרום המדינה
ודוברים שפה השונה מזו של תושבי הצפון .כמו כן ,על הממשלה לוודא שהם אינם פוגעים לרעה בזכויות
האזרח של התושבים הנפגעים בפעולות המתבצעות נגד המתקוממים.

הגברת הסיוע הכלכלי לתושבים המקומיים
על ממשלת מוזמביק גם לחפש שותפים זרים למאבקה .דוגמה לכך ,בקשתה האחרונה שהופנתה
ל"איחוד האירופי" לקבלת סיוע לוגיסטי וסיוע באימונים .גם המשך השתתפותה בתרגילים ימיים אזוריים
בהנהגת צבא ארה"ב ,בצירוף השקעה בצי שלה ,עשויים לסייע לשיפור מצב הביטחון במדינה לאורך חוף
האוקיאנוס השקט .לבסוף ,בפני הממשלה ניצבת הזדמנות גדולה לשיפור מאבקה בטרור ע"י "סוכנות
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הפיתוח המשולבת של הצפון" ,8ברגע שהיא תחל ליישם תכניות חברתיות-כלכליות ,הנחוצות לשיפור רמת
החיים במחוזות כאבו דלגאדו ,ניאסה ונאמפולה.9

סיכום ומסקנות
קבוצת "אהל אלסנה ואלג'מאעה" הצליחה בפעילותה כבר בתקיפתה הראשונה במוסימבואה דה פראיה
בשנת  .2017אולם ,בשל הצלחתה ,הנמשכת עד היום ,היא עשויה בהמשך ליטול על עצמה סיכונים ,שיפגעו
בהצלחתה ,למשל -שליטה על טריטוריה" ,ייצוא" טרור והתבססות בתוך עולם הפשע .ממשלת מוזמביק
וכוחות הביטחון שלה יוכלו לנצל זאת .אולם כדי לקדם את המאבק בטרור עדיין תזדקק הממשלה לסיוע
משותפים בעלי ניסיון כגון ארה"ב.

פ ע יל ות ס יכ ול ומ נע
מ ר וק ו
מעצר שלושה חברי התארגנות טרור של דאעש בצפון-מערב מרוקו
ב 4-בדצמבר  2020עצרו כוחות הביטחון במרוקו שלושה חברי התארגנות טרור של דאעש בעיר טטואן ,כ-
 40ק"מ מדרום-מזרח לטנג'יר )שבקצה הצפון-מערבי של מרוקו( .חברי ההתארגנות הינם בגילאים 38-21
ולאחד מהם יש קרבה משפחתית לפעיל דאעש בסוריה ובעיראק .השלושה התגוררו בדירה ,ששימשה כמקום

מפגש של חברי ההתארגנות לשם תכנון פיגועים .ההכנות לביצוע הפיגועים היו בשלב מתקדם .במקום
נתפסו חומרים כימיים וציוד המשמשים להכנת מטעני חבלה ,נשק קר ומסמכים הכוללים את נוסח שבועת
האמונים למנהיג דאעש )אלמע'רב אליום ,פורטל הפועל ממרוקו 4 ,בדצמבר .(2020

אנשי הביטחון במרוקו מובילים את אחד מתוך שלושה חברי תא טרור של דאעש ,שנלכדו בעיר טטואן )חשבון
הטוויטר  ,M.ma@2MInteractive2תחנת טלוויזיה הפועלת ממרוקו 4 ,בדצמבר .(2020

Integrated Development Agency of the North
 9סוכנות זו נוצרה במרץ  2020ומוכרת בזירה המקומית בראשי התיבות של שמה בצרפתית ,ADIN ,אך בפועל החלה
בפעילותה ב 31-באוגוסט  .2020היא הוקמה כדי להתמודד עם טענות "אהל אלסנה ואלג'מאעה" לגבי השחיתות
השוררת בממשלת מוזמביק במחוזות הצפוניים ,כאבו דלגאדו ,קיסנגה ונמפולה.
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צרפת
ב 3-בדצמבר  2020הודיע שר הפנים של צרפת ,ג'ראלד דרמנין ) ,(Gerald Darmaninכי צרפת סימנה 76
מסגדים מתוך למעלה מ 2,600-ברחבי המדינה כאיום אפשרי על ערכי הרפובליקה וביטחונה .עוד
נמסר ,כי כל מסגד ,שהחשדות נגדו יאומתו ,ייסגר .דרמנין ציין כי ישנם באזורים צפופים מקומות פולחן,
שהינם באופן מובהק נגד הרפובליקה והאמאמים שלהם נמצאים תחת מעקב של שירותי הביטחון הצרפתים.
נמסר ,כי חוקרים יבדקו את מקורות המימון והרקע של אמאמים חשודים ויבוצעו חיפושים אחר ראיות גם בבתי
ספר ללימוד הקוראן לילדים קטנים )רויטרס 3 ,בדצמבר  .(2020צעדים אלו מתבצעים על רקע האיומים
הגוברים על צרפת ,שהושמעו לאחרונה ע"י גורמים אסלאמיים רדיקליים וביניהם כאלו המזוהים עם דאעש.

ה פ יל יפ ינ ים
ב 5-בדצמבר  2020נכנעו  36פעילים של ארגון אבו סיאף ,10המזוהה עם דאעש ,לצבא הפיליפינים,
כניעתם התבצעה בטקס שנערך בעמר ,שבארכיפלג סולו ) (Suluבדרום הפיליפינים .פעילים אלו ,שהיו
מעורבים בביצוע פיגועים נוספים ,מסרו רובים ישנים שהיו ברשותם ) 5 ,CNN Philippinesבדצמבר .(2020

עמר ) ,(Omarשבארכיפלג סולו ) (Suluבדרום הפיליפינים
).(Google Maps

ה מ ל ח מ ה ע ל ה ת וד ע ה
בשבועון אלנבא' של דאעש התפרסמה השבוע כתבה שעסקה בהתקפה ,שארעה בשבוע שעבר בכפר נוצרי
באי סלוויסי ) (Sulawesiבאינדונזיה .במהלך ההתקפה נרצחו באכזריות ארבעה תושבים נוצרים והועלו
באש כנסיה וששה בתים של נוצרים .בכתבה צוין כי בכפר גרים "נוצרים כופרים" והוא נמצא באי שבו
"הנוצרים הכופרים ביצעו פשעים נפשעים ביותר נגד המוסלמים" .בכתבה נטען ,כי בשנת  2009בוצע באי זה
ASG - Abu Sayyaf Group
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טבח נגד עשרות מוסלמים תוך שריפת  16כפרים על מסגדיהם ובתיהם .לטענת דאעש ,לכנסייה היה מקום
מרכזי בהסתה לטבח הזה .הכתבה מסתיימת באיום כי "חיילי המדינה האסלאמית" של דאעש תקפו את
הכפרים הנוצריים "במסגרת חשבון שפירעונו רק החל".
טבח זה ,שאליו מתייחסת הכתבה באלנבא' אינו מוכר ,אך באי המדובר אירעו אירועים אלימים רבים לאורך
השנים בשל מתחים בין מוסלמים לנוצרים החיים בו .נראה איפא ,כי דאעש מנסה למנף את המתחים הללו כדי
לגיוס תמיכה ,תוך הצגת הארגון כמושיע הקהילה המוסלמית במקום )שבועון אלנבא’ ,טלגרם 3 ,בדצמבר
.(2020
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