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ע יק ר י א יר וע י ה ש ב וע
השבוע נמשכה הפעילות הנמוכה יחסית של דאעש במחוזות השונים .בלטה פעילות דאעש במוזמביק
וניגריה.
סוריה :השבוע ניכרה ירידה משמעותית בפעילות דאעש במדינה ,אשר המשיכה להתמקד באזור המדברי
נגד צבא סוריה ונגד כוחות  SDFבאזור אלרקה.
עיראק :נמשכה הפעילות נגד צבא עיראק ,כוחות הגיוס העממי והפשמרגה הכורדים בעיקר במחוזות
דיאלא וצלאח אלדין .כוחות הביטחון העיראקיים המשיכו בפעילות הסיכול ,והשבוע הרגו פעיל דאעש וניטרלו
חגורת נפץ אשר נשא על גופו באזור אלטארמיה ,כשלושים ק"מ צפונית לבגדאד.
אפריקה  :בניגריה נמשכו התקיפות נגד כוחות צבא ניגריה והמיליציות הנאמנות לו בצפון-מזרח המדינה.
פעילי דאעש גם תקפו בית חולים ממשלתי בעיירה בצפון-מזרח המדינה ומכללה צבאית .במוזמביק :בוצעו
מספר תקיפות שכוונו נגד כפרים נוצריים בצפון-מזרח המדינה עשרות בתי-מגורים הועלו באש .הרפובליקה
הדמוקרטית של קונגו :סוכנות אעמאק של דאעש דיווחה באיחור על פיגוע שביצע מחבל מתאבד בפאב
בעיר בני ) ,(Beniערב חג המולד.
באפגניסטאן מאותרת לאחרונה רגיעה יחסית בפעילות דאעש.
הפיליפינים :לאחרונה מאותרת התעוררות בפעילות דאעש במדינה .דאעש הודיע באיחור על תקיפה
שביצעו פעיליו נגד שני מחנות של צבא הפיליפינים בעיירה סידונא ,שבאי מנידנאו שבדרום הפיליפינים.
המלחמה על התודעה :המאמר הראשי בשבועון אלנבא' עסק במאבק דאעש בנצרות ביבשת אפריקה.
במאמר הושמעה קריאה למוסלמים במדינות נוספות באפריקה ,הנשלטות על-ידי נוצרים ,לפתוח במלחמת
ג'האד נגד השלטון הנוצרי .מאמר נוסף מדגיש את חשיבות פעילות התעמולה וההסברה בארגון ,שאינה נופלת
בחשיבותה ממצוות הג'האד.
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ה זיר ה ה ס ור ית

מפת מחוזות סוריה )(Freeworldmaps

מ רח ב א ד לב
השבוע נמשכו חילופי הירי הארטילרי בין צבא סוריה והכוחות המסייעים לו לבין הארגונים המורדים במובלעת
אדלב .מוקד הירי של צבא סוריה היה השבוע אזור ג'בל אלזאויה ,הממוקם בחלק הדרומי של המובלעת
)מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם 9 ,בינואר .(2022

ה מ ר ח ב ה מ ד ב ר י ) א ל ב א ד יה (
אתר האופוזיציה הסורית ,ח'טוה ,דיווח כי פעילי דאעש תקפו שיירת כלי רכב של כוחות המשטר הסורי באזור
כביש דיר אלזור-תדמר .בחילופי-אש מאסיביים שהיו בין הצדדים נהרגו ארבעה לוחמים ושבעה קצינים ,שני
לוחמים נפצעו .כמו כן נהרגו שלושה פעילי דאעש )ח'טוה 11 ,בינואר .(2022
במהלך השבוע המשיכו מטוסי חיל האוויר הרוסי לבצע תקיפות נגד מערות ומקומות מסתור של פעילי דאעש
ברחבי המרחב המדברי .מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם תיעד מתחילת שנת  ,2022לפחות  125תקיפות
שביצע חיל האוויר הרוסי בסוריה )מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם 9 ,בינואר .(2022

ד יר א ל ז ור  -א ל מ י א ד י ן
 10בינואר  :2022נחטף "מרגל" של כוחות  SDFבהג'ין ,כחמישים ק"מ דרומית-מזרחית לאלמיאדין .החטוף
הוצא להורג )טלגרם 11 ,בינואר .(2022
 8בינואר  :2022באר הנפט אלציג'אן ,שמצפון לדיר אלזור ,הועלתה האש .יומיים קודם לכן הועלתה באש
באר נפט נוספת באזור )ג'סר 10 ,בינואר  .(2022האזור בו הועלו באש הבארות נמצא בשליטת כוחות .SDF
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 4בינואר  :2022הופעל מטען נגד כלי רכב של כוחות  SDFסמוך למחימדיה ,כ 15-ק"מ מצפון לדיר אלזור.
כלי הרכב ניזוק )טלגרם 6 ,בינואר .(2022

ה זיר ה ה ע יר א ק ית

מחוזות עיראק )ויקיפדיה(

פיגועים בחלוקה למחוזות

1

מ ח וז כ ר כ וכ
 9בינואר  :2022בוצע ירי לעבר עמדה של משטרת עיראק בערישה ,שבאזור אלריאצ' ,כחמישים ק"מ
מדרום-מערב לכרכוכ .שוטר אחד נהרג.

מ ח ו ז ד יא ל א
 8בינואר  :2022בוצע ירי לעבר שלוש עמדות של צבא עיראק ושל כוחות הגיוס העממי באזור אלעט'ים,
כשישים ק”מ צפונית לבעקובה .תשעה חיילים ולוחמי הגיוס העממי נפגעו .נגד כלי רכב שהגיע למקום הופעל
מטען .כלי הרכב הושבת ונוסעיו נפצעו .
 7בינואר  :2022נחטף לוחם של כוחות הגיוס השבטי באזור אלוקף ,כ 15-ק"מ צפונית מזרחית לבעקובה,
לאחר שנחקר הוא הוצא להורג.
 5בינואר  :2022הופעל מטען נגד כלי רכב של משטרת עיראק באזור אלנהרואן ,כארבעים ק"מ דרומית
לבעקובה .נוסעי הרכב נהרגו או נפצעו.

1

על פי הודעות קבלת אחריות של דאעש בערוץ הטלגרם.
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מ ח וז צ ל א ח א ל ד ין
 9בינואר  :2022מטען התפוצץ כששיירת כלי רכב ,שהובילה ציוד עבור צבא עיראק ,נסעה באזור אלנבאעי,
כחמישים ק"מ צפונית-מערבית לבגדאד .כלי רכב אחד ניזוק ונהגו נפצע )אלסומריה 9 ,בינואר  .(2022ניתן
להעריך כי מדובר בדאעש ,אם כי הארגון לא פרסם הודעה בה הוא מקבל אחריות על האירוע.
 8בינואר  :2022במהלך מבצע צבאי באזור אלטארמיה ,כשלושים ק"מ צפונית לבגדאד ,בוצע ירי לעבר כוח
סיור של צבא עיראק .בחילופי-האש ,נהרגו שלושה חיילים ונפצעו שבעה נוספים )אלסומריה 9 ,בינואר .(2022
דאעש קיבל אחריות על האירוע )טלגרם 9 ,בינואר .(2022
 6בינואר  :2022בוצע ירי לעבר מצלמה תרמית שהוצבה על-ידי צבא עיראק צפונית-מזרחית לאלתאג'י,
כעשרים ק"מ צפונית-מערבית לבגדאד.

מ ח וז נינוא
 6בינואר  :2022פעילי דאעש ניהלו חילופי-אש עם כוח סיור של כוחות הפשמרגה הכורדיים סמוך למח'מור,
כשבעים ק"מ דרומית מזרחית למוצול .שלושה לוחמים נפצעו.

סיכול טרור

מ ח וז כ ר כ וכ

כוחות הביטחון העיראקיים עצרו פעיל דאעש ,האחראי על הסיוע הכספי והלוגיסטי של הארגון במחוז
)אלסומריה 7 ,בינואר .(2022

מ ח וז צ ל א ח א ל ד ין
מטוסי  F16של חיל האוויר העיראקי תקפו יעדי דאעש על הגבול בין מחוזות צלאח אלדין ונינוא .בתקיפה
הושמדו שמונה מקומות מסתור ששימשו את פעילי דאעש )דף הפייסבוק ח'לית אלאעלאם אלאמני 10 ,בינואר
.(2022
כוחות הביטחון העיראקיים הרגו פעיל דאעש וניטרלו חגורת נפץ שנשא על גופו באזור אלטארמיה )אלסומריה,
 8בינואר .(2022

מ ח וז ב ג ד א ד
המודיעין הצבאי העיראקי עצר פעיל דאעש בכיר ששימש כסמכות ההלכתית של גזרת דרום שכונת אלכרח'
)שכונה במרכז העיר בגדאד( .דווח ,כי הוא היה עצור בשנת  2003בכלא בוקה ובשנת  2016מילא תפקיד
במשטרת המוסר )אלחסבה( של דאעש )אלחל 10 ,בינואר .(2022

ע יר א ק ק ול ט ת ע צ ור י ד א ע ש מ ס ור יה
עיראק קלטה חמישים עצורים ,ממוצא עיראקי ,החשודים בפעילות בשורות דאעש .הפעילים נתפסו על-ידי
הכוחות הכורדיים בשטח סוריה .כמו כן הועברו לעיראק  403בני-משפחות של פעילי דאעש ממחנה אלהול
) 9 , Rojava Information Centerבינואר  ;2022אלסומריה 8 ,בינואר .(2022
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ח צ י ה א י ס יני
כוחות הביטחון המצריים הרגו שני חמושים )ככל הנראה פעילי דאעש( באזור ביר אלעבד ,בצפון חצי האי סיני
)דף הפייסבוק שאהד סינאא' אלרסמיה 9 ,בינואר .(2022

ס יכ ום פ ע יל ות ד א ע ש ב מ ח וזות ה ש ונים
ס יכ ום פ ע יל ות ש ב וע י ש ל ד א ע ש
מנתוני אינפוגרף ,שפרסם דאעש ,המסכם את פעילות הארגון ברחבי העולם בתקופה שבין  30בדצמבר
 2021ל 5-בינואר  ,2022עולה כי במהלך שבוע זה ביצעו פעילי הארגון  30פעולות טרור במחוזות השונים
באסיה ובאפריקה )בדומה לשבוע שקדם לו( .מספר הפעולות הגדול ביותר בוצע על-ידי מחוז עיראק
) .(7שאר המחוזות :מערב אפריקה ) ;(6מרכז אפריקה ) ;(6סוריה ) ;(5ח'ראסאן )קרי :אפגניסטאן( ) ;(3מזרח
אסיה ) ;(1סיני ) ;(1סומליה )) (1שבועון אלנבא’ ,טלגרם 6 ,בינואר  .(2022בפיגועים נהרגו ונפצעו  70בני
אדם ,לעומת  89בני אדם בשבוע שקדם .מספר ההרוגים והפצועים הגדול ביותר היה במחוז מערב אפריקה
) .(16שאר הנפגעים :עיראק ) ;(13סוריה ) ;(10ח'ראסאן ) ;(10מזרח אסיה ) ;(9מרכז אפריקה ) ;(6סיני );(3
סומליה )) (3שבועון אלנבא’ ,טלגרם 6 ,בינואר .(2022

האינפוגרף המבכם את פעילות הארגון
)שבועון אלנבא’ ,טלגרם 6 ,בינואר .(2022
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אינפוגרף המסכם את פעילות הארגון ברחבי העולם בשנת 2021
זרוע ההסברה של דאעש ,אעמאק ,פרסמה אינפוגרף המסכם את פעילות הארגון בשנת  .2021על-פי
האינפוגרף ,במהלך שנת  ,2021ביצע דאעש  2,748פעולות טרור בעשרים מדינות שונות ברחבי העולם.
את מספר הפעולות הגבוה ביותר הוא ביצע בעיראק .בפעולות נפגעו )נהרגו ונפצעו(  8,038בני-אדם.
המתווה המרכזי להתקפות היו הפעלת מטעני חבלה ) ,(1,065התקפות וחילופי-אש ) ,(855התנקשויות
) ,(279מארבים ) ,(203פיגועי התאבדות והתקפות שבהם השתתפו מחבלים מתאבדים ) (23ומתווים אחרים
)) (323טלגרם 9 ,בינואר .(2022
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האינפוגרף המסכם את פעילות הארגון ברחבי העולם בשנת ) 2021טלגרם 9 ,בינואר .(2022

פעילות דאעש באפריקה

2

ניגריה

 11בינואר  :2022פצצות מרגמה שוגרו לעבר בסיס של צבא ניגריה בבאמה ) ,(Bamaכשבעים ק"מ דרומית-

מזרחית למידוגורי ,בצפון-מזרח ניגריה .לא נמסרו פרטים לגבי פגיעות או נפגעים.
 10בינואר  :2022בוצעה תקיפה נגד המכללה הצבאית כותור בורטאי השייכת לצבא ניגריה ,בבורטאי,
בצפון-מזרח המדינה .במקום התנהלו חילופי-אש ,שבמהלכם נהרגו לפחות עשרה אנשי צבא ניגריים ,וכמה
נפצעו .פעילי דאעש העלו באש טנק ,משורין ,ושישה כלי רכב .הם לקחו אמצעי לחימה ותחמושת .לטענת
דאעש ,הממשל הניגרי מסתיר את המידע אודות ההתקפה וטוען כי הוא הדף את ההתקפה.

פעילי דאעש בכניסה למכללה הצבאית )טלגרם 11 ,בינואר .(2022

 10בינואר  :2022בוצע ירי לעבר מחנה של צבא ניגריה בכאוורי ,בצפון-מזרח ניגריה .מספר חיילים נפצעו.
 7בינואר  :2022הופעלו מטעני חבלה נגד שיירה של כלי רכב של צבא ניגריה על כביש דיקווה -מארטה,
במדינת בורנו בצפון-מזרח ניגריה 15 .חיילים נהרגו ונפצעו .כמו כן הושמדו כלי רכב משוריין וכלי רכב שטח.

 2רובם על פי הודעות קבלת האחריות של דאעש שפורסמו בטלגרם.
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 6בינואר  :2022בוצעה תקיפה נגד בית חולים ממשלתי בגוג'יה ,בצפון-מזרח ניגריה .ציוד בית החולים נלקח
וכלי רכב הועלו באש.
 4בינואר  :2022בוצע ירי לעבר עמדות של מיליציות הנאמנות לצבא ניגריה בגרקידה ,שבמדינת אדאמווה
) (Adamawaשבמזרח ניגריה .לוחם מיליציה אחד נהרג ופעילי דאעש העלו באש מספר מבני-מגורים
המשמשים אותם.
 3בינואר  :2022בוצע ירי לעבר עמדה של צבא ניגריה בגומבי )או כומבי( ,שבמדינת בורנו ,בצפון-מזרח
ניגריה .לפחות שני חיילים נהרגו .פעילי דאעש העלו באש את העמדה ולקחו שלל נשק ותחמושת מסוגים
שונים.

מימין :פעילי דאעש סמוך לעמדה של צבא ניגריה )טלגרם 5 ,בינואר  .(2022משמאל :פעילי דאעש מעלים באש
את העמדה )טלגרם 5 ,בינואר .(2022

מ וז מ ב יק
במהלך השבוע התמקדה פעילות דאעש בתקיפת כפרי נוצרים הממוקמים דרומית-מערבית למוסימבואה
דה פראיא ,במחוז קאבו דלגאדו ,שבצפון-מערב המדינה:
 7בינואר  :2022בוצעה תקיפה נגד נאשי באנדי .במהלך חילופי-אש משהתנהלו עם לוחמי מיליציות
נוצריות נהרגו שני לוחמי מיליציות .פעילי דאעש העלו באש שלושים בתי-מגורים של התושבים וארבעה
אופנועים ועזבו את המקום.
 7בינוא  :2022בוצעה תקיפה נגד איקומילה ,שבאזור מוידה ) .(Muedaבמהלך חילופי-אש ,שהתנהלו
במקום נהרג לוחם מיליציה .פעילי דאעש העלו באש עשרות בתי-מגורים ועזבו את המקום.
 4בינואר  :2022בוצעה תקיפה נגד נובה פידה ,שבאזור מקומיה ) .(Macomiaבחילופי האש שהתנהלו
עם לוחמי מיליציות הנאמנות לצבא מוזמביק שהיו במקום נפצעו מספר לוחמים .פעילי דאעש העלו את
הכפר באש ועזבו את המקום.
 3בינואר  :2022בוצעה תקיפה נגד נהאפארה ,שבאזור מוידה ) (.Muedaבתי-מגורים רבים בכפר
הועלו באש כמו גם מספר כלי רכב .הפעילים עזבו את המקום.
 3בינואר  : 2022בוצעה תקיפה נגד מריריה ,שבאזור מילוקו .לוחמי המיליציות הנאמנות לצבא
מוזמביק שהיו בכפר נמלטו ופעילי דאעש העלו באש מספר רב של בתי-מגורים בכפר ועזבו את המקום.
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ה ר יפ וב ל יק ה ה ד ימ וק ר ט ית ש ל ק ונ ג ו
 10בינואר  :2022בוצע ירי ממארב לעבר סיור רגלי של צבא קונגו בקמנגו ,באזור בני ) ,(Beniכחמישים ק"מ
מערבית לגבול קונגו-אוגנדה ,חייל ו"מרגל" נהרגו.
 8בינואר  :2022בוצע ירי לעבר משאית של תושבים נוצרים על כביש קסינדי )-(Kasundiבני ).(Beni
המשאית עלתה באש .
 6בינואר  :2022בוצע ירי לעבר שני "מרגלים" של צבא קונגו ליד קמנגו .השניים נהרגו .נגד סיור שהגיע
למקום הופעלו מטעני חבלה .
 25בדצמבר  :2021סוכנות אעמאק של דאעש הודיעה באיחור ניכר כי מחבל מתאבד המשתייך לארגון,
המכונה ביאן אלאוע'נדי )האוגנדי( ,נכנס לפאב בעיר בני ) ,(Beniשבו חגגו נוצרים את חג המולד ,ופוצץ את
חגורת הנפץ אותה נשא על גופו .בפיגוע נהרגו שבעה בני-אדם ,ביניהם קצין ,ונפצעו כעשרים נוספים ,ביניהם
שני בכירי ממשל )טלגרם 10 ,בינואר  .(2022על-פי גורמים מקומיים ,מחבל מתאבד פוצץ חגורת נפץ סמוך
לכניסה לבאר-מסעדה בעיר ,לאחר שהמאבטחים בכניסה מנעו ממנו מלהיכנס .שבעה בני-אדם נהרגו ו12-
נפצעו ) , APפרנס  26 ,24בדצמבר .(2021

ביאן אלאוע'נדי מבצע פיגוע ההתאבדות )טלגרם 10 ,בינואר .(2022

אסיה

אפגניסטאן

השבוע נמשכה הירידה בפעילות דאעש באפגניסטאן נגד אנשי טאלבאן ומוסדות שלטון:
 10בינואר  :2022מטען התפוצץ בעגלת קניות באזור ללופאר ) ,(Laloparשבמחוז ננגרהאר .תשעה
ילדים נהרגו וארבעה נפצעו ) 10 ,APבינואר  .(2022אף גורם לא קיבל אחריות על האירוע ,אך ההערכות
מצביעות על כך שמדובר בפעולה של דאעש ,הפעיל באזור.
 10בינואר  :2022הופעל מטען נגד כלי רכב של טאלבאן בקאבול .כלי הרכב ניזוק וכשבעה בני-אדם,
שנסעו בו ,נהרגו או נפצעו )טלגרם 10 ,בינואר .(2022
 4בינואר  :2022נחטף "מרגל" של טאלבאן באזור ממנדרה שבננגרהאר .לאחר שנתפס הוא הוצא
להורג )טלגרם 5 ,בינואר .(2022
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פקיסטאן

בפעילות של היחידה ללוחמה בטרור של פקיסטאן ,נגד מקום מסתור של פעילי דאעש בדרום-מערב קוואטה

) ,(Quettaבצפון-מערב המדינה ,נהרגו שישה פעילי דאעש .ארבעה או חמישה פעילים נוספים הצליחו
להימלט ) 10 ,www.ndtv.comבינואר .(2022

ה פ יל יפ ינ ים
 10בינואר  :2022בוצע ירי לעבר פועלים "נוצרים כופרים" העובדים באחד הפרויקטים הממשלתיים
בביאג'אפו ,באזור לנאו דל סור ,שבדרום הפיליפינים .שלושה פועלים נהרגו ופועל נוסף נפצע )טלגרם11 ,
בינואר .(2022
 18בדצמבר  :2021בוצע ירי לעבר שני מחנות של צבא הפיליפינים בסידונא ,שבאי מנידנאו שבדרום
הפיליפינים .שלושה חיילים נהרגו ונפצעו שישה )טלגרם 5 ,בינואר .(2021

ה מ ל ח מ ה ע ל ה ת וד ע ה
המאמר הראשי של שבועון דאעש אלנבא' התפרסם השבוע תחת הכותרת "אשליות הנוצרים באפריקה",
ועסק במאבק דאעש בנצרות ביבשת אפריקה .המאמר זוקף לזכות דאעש את צמצום הפעילות המיסיונרית
הנוצרית ביבשת השחורה ,שהחלה ,בשנת  1406ותכליתה היתה להפוך את כל תושבי אפריקה לנוצרים עד
שנת  .2000כיום ,לטענת כותב המאמר 21 ,שנים לאחר המועד שנקבע כיעד ,מכה דאעש את הנוצרים ומסכל
את מזימת מדינות המערב הנוצריות להפוך את אפריקה ליבשת נוצרית ,להחליש את הזהות המוסלמית
ביבשת ולמנוע בהן את יישום ההלכה האסלאמית.
כותב המאמר מציין שכל הפעולות ההומניטריות ,שביצעו מדינות אירופה ביבשת כגון טיפולים רפואיים ,חינוך,
ולחימה בעוני ,לא נעשו מתוך כוונה טהורה ,אלא במטרה להמיר את דתם של המוסלמים ולהפוך את אפריקה
ליבשת נוצרית .כמו כן שימשו הארגונים ההומניטאריים הנוצרים בסיסי ריגול עבור מדינות המערב הנוצריות.
הופעת האימאם המחדש/הרפורמטור מחמד בן עבד אלוהאב ,מייסד התנועה הוהאבית בחצי האי ערב
במאה ה ,18-וההטפה שלו לאסלאם באפריקה ,הכשירה את הקרקע לפעילות דאעש ביבשת .הופעת
הח'ליפות האסלאמית של דאעש ונחישותם של פעילי הארגון לנהל מלחמת ג'האד נגד הנוכחות הנוצרית
באפריקה ונגד בסיסי הצבא של מדינות המערב ומשתפי הפעולה שלהם באפריקה הם שלב חדש במערכה
של המוסלמים נגד הנוצרים .כותב המאמר פונה לסיום בקריאה למוסלמים במדינות נוספות באפריקה,
הנשלטות על-ידי הנוצרים ,לפתוח במלחמת ג'האד נגד השליטים הנוצריים.
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המאמר הראשי העוסק בנוצרים באפריקה
)שבועון אלנבא’ ,טלגרם 6 ,בינואר .(2022

ה נ ה ג ת ד א ע ש מ ע וד ד ת א ת ת ומ כ י ה א ר ג ון ל ה מ ש יך ול פ ע ול ב ת ח ום ה ה ס ב ר ה
באלנבא' התפרסם השבוע אינפוגרף ,בו פונה הנהגת דאעש לתומכי הארגון ובעיקר לציבור הנשים ,להמשיך
ולפעול בתחום ההסברה .באינפוגרף מצוין כי עידוד ההסברה )תחריצ'( היא חובה על כל מאמין וכי היא
מתנהלת בד בבד עם פעולות הג'האד וכחלק בלתי נפרד ממנו .באינפוגרף מצוין כי שכרו של מי שמעודד את
הפעילות הוא גבוה וכי הנשים כבר מראשית האסלאם לקחו חלק בפעילות זו )שבועון אלנבא’ ,טלגרם 6 ,בינואר
.(2022

האינפוגרף המעודד את פעילות ההסברה )שבועון אלנבא’ ,טלגרם 6 ,בינואר .(2022
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