
 

  

 באפריקה:  הגלובלי הג'יהאד

 והאתגרים הסכנות

 דוכן דוד וד"ר עזאני איתן ד"ר

 2021 יולי,



 

 מבוא

  (Voronkov) ,ורונקובולדימיר  ו"םבמסגרת כנס העוסק בלחימה בטרור של הא 2021ביולי  1-ב

הדגיש   UN Office of Counter -Terrorism OCT המשרד ללוחמה בטרור של האו"םאש ר

 מול ההתמודדות במסגרת. אפריקה אדמת עלהאסלאמי רדיקלי  הטרור באיומי העלייה את בדבריו

בזמן יש  ובונדרש להתכונן לאיומים של המחר לנהל לחימה גלובלית בטרור  כי ורונקוב ציין הטרור

אבו  ש"דאעמנגד דובר  1 .פעולה  מסורתיות  בהתמודדות בטרור שיטותצורך להתחדש ולשנות 

 22נבא אל22הדיגיטלי  במגזין 292 ליוןיבג מצוטטה( Abu Hamza al-Qurashi)  קוריישיחמזה אל 

" "Remaining and Expanding ש"דאעקורא להמשך הקמפיין של  2021ביוני  24-מה  ש"דאע של

(Baqiya wa tatamaddad)  באפריקה מוסלמים גיוסל לקריאהבמקביל. 

ארגונים  של םסיבות לפריחתה. רדיקליגן העדן החדש של האסלאם ה היאאפריקה  יבשת

משילות, -קהילות אסלאמיות גדולות ומשפיעות, אי קיומן של :אסלאמיים רדיקלים רבות ומגוונות

אוכלוסיות עניות  .המדינות ברוב חלשהתשתית מודיעין  ,'בשחיתות' ונגועיםשירותי ביטחון חלשים 

הימצאותו  .רדיקליזציהולרתית חב למוביליזציה אסלאמים תועמלניםברובן וחשופות להשפעה של 

מלוב, פשיעה חסרת רסן, רשתות סחר בסמים ובבני אדם,  בשוק השחור שמקורו בעיקרנשק רב של 

שהובילו להתפשטותו של האסלאם חלק מהסיבות רק הן  -נרחב  ִמְדּבּורסיבות דמוגרפיות ותהליך 

 הרדיקלי ביבשת. 

. יקהבאפררדיקליים הארגוני הטרור האסלאמיים  התפשטותבמאמר זה למפות את  בכוונתנו

מהם  מיליוניםש ,אפריקה לתושביהסכנות  בצד .השפעותיו של תהליך זה חורגות מגבולות היבשת

 יבשת עלהשפעה  להתפשטות האסלאם הרדיקלי באפריקה מוכי רעב וחסרי כל ,הפכו לפליטים

בנכסים כלכליים  ותמחזיק. מדינות אירופה וחברות אנרגיה בינלאומיות המערבי והעולם אירופה

 ,כלכליתה ,פוליטיתה יציבותה ראלו מושפעים מהעדו בדגש על מתקני אנרגיה על אדמת אפריקה

ייצרה גלי פליטים המנסים בכל דרך להגיע ולהסתנן . בנוסף לכך האלימות הגואה ביטחוניתהו

  לאירופה.

                                                           
1 https://www.premiumtimesng.com/news/more-news/470977-terrorists-more-

innovative-in-world-shaken-by-coronavirus-un.html ראה גם 

https://www.un.org/press/en/2020/sc14282.doc.htm 
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-אלעל שלוחות  בדגש, אפריקה ביבשת האסלאמיים הטרור ארגוניצמיחתם של ביעסוק  המסמך

   באתגרי ההתמודדות מולם.ו  ש"דאעו קאעידה

 

 אפריקה ביבשת האסלאמית ההתעוררות

 חדרהמאה הקודמת   של 30 -ה בשנות במצרים התיכון במזרח החל אשרהקיצוני   האסלאמי הגל

ערב  בהובלת . בשלב ראשון באמצעות מערכי הדעווה  20-ה המאה של השנייה במחצית לאפריקה

 המפכה יצוא" מדיניות במסגרת איראןעל ידי  המשךבהסעודית באמצעות אגודות צדקה ו

 . "השיעית האסלאמית

 אלו פעילים  2.הראשונה אפגניסטאן מלחמת בוגריבהתבסס על  'יהאדי הגהגל  חהתפת ,בהמשך

 קאעידה-אלאת  ועצבו 90-הבסודאן במחצית הראשונה של שנות  התמקמושל בן לאדן  נהגתובה

 לכינונה עד קאעידה-אלידי  עלוהופץ  גובשהגלובלי   ייהאד'הג להג ". אסלאמיבמתכונת של "צבא 

 יציבות-אי על בדגש אפריקה יבשת של האסטרטגי מצבה. 2014-ב האסלאמית ליפות'הח של

סייע  ,מדינתיותבמסגרות פוליטיות  הכלואה תרבות שבטית  ,אוכלוסייה מוסלמית ,פוליטית

 של האסלאם הרדיקלי ביבשת.  הפצתול

 אפגניסטאן בוגרי של חזרתם עקב שהועצמו  באפריקה תהליכים על השפיע"ת במזה האסלאמי הגל

 של העל מטרת   .סודאן אדמת על קאעידה-אל של המרכזי הבסיס  וקביעת שלהן המקור למדינות

 הייתה השנים לאורך מנהיגיה של התבטאויות בעשרות טוייב לידי שבאה כפי קאעידה-אל  ארגון

אסלאמיות הקמת אמירויות בהשקיע הארגון  ,כמהלך מקדים לכך אבל. אסלאמית ליפות'ח הקמת

 .לכך נוח פעולה מרחב עבורו היוותה אפריקהבמקומות בהם הייתה לו נוכחות. יבשת 

העלה את חשיבותה של יבשת  9/11אחרי פיגועי ממוד פעולה ריכוזי לביזורי  קאעידה-אלשל  המעבר

 2006-בהוביל להקמתה  זהעניינים  מצבלהתרחבות. להישרדות ותנאים  קיימיםאפריקה כמרחב בו 

 קאעידה-אל של לשלוחה שבאב אלארגון  גם ךהפ 2012-וב,  AQIMבמגרב  קאעידה-אלשל שלוחת 

 .בסומליה

  הארגון מנהיגי בנאומיאחת  לא התבטאההגלובלי  הג'יהאדשל אפריקה בעיני  חשיבותה

 ובקמפיינים השונות הארגוניות בפלטפורמותאלו הופצו  .ובהתייחסויות מומחים לאפריקה

 אתמ עשמ קלטת "סחאב-א" קאעידה-אל של התקשורת מוסד הפיץ  2017-ב לדוגמא כך .  ארגוניים

 יזוואהיר-אל .באפריקה הפעילות הודגשה בה" החזית לקווי מסריםבשם " יזוואהיר-אלמן יאי

                                                           
 מלחמת אפגניסטן היא מלחמה שערכה ברה"מ באפגניסטן כנגד מורדים אסלאמיים שביקשו להפיל את ממשלת 2

.1989עד  1979שנים, מ־ 10אפגניסטן בראשותו של חפיזאוללה אמין . המלחמה נמשכה   



 

יריה מצרים ולוב, וציין כי 'במגרב האסלאמי , בצפון אפריקה, באלג הג'יהאדשיבח את פעילות 

 הפיגועים את להגביר במאלי קאעידה-אל לפעילי קרא. הוא ספרדלכיבוש  מקפצהאזורים אלו יהוו 

 סומליה טנזניה בקניה פעילותאת ה להרחיב יהאד'הג פעילי את עודד ואף, במאלי צרפת כוחות כנגד

 3.ואוגנדה אתיופיה

 

בעיקר במדינות אפריקה.  רדיקליחדירה והתפשטות של האסלאם ה תניכר בעשורים האחרונים

 התחוללו בהם מרחבים גם כמו, פתרונן את מצאו טרםבהם בעיות הביטחון הלאומי במקומות 

היוו קרקע פורייה לצמיחתם והתרחבותם של  . אלופוסקיםסכסוכים מזוינים בלתי ו כוח מאבקי

 ארגוני טרור אסלאמיים. 

היא תרבות שבטית ולכן יש קושי רב לנהל מדינות לאום.  בהווייתה באפריקה הפוליטית התרבות

לעין ערוך'  קשהבהיעדר חוויה לאומית משותפת, המשימה של שמירת האחדות הטריטוריאלית '

והשמירה על האחדות הזו מעניקה להם  השאיפה, שמאמיניםאפריקניים. הם העבור  המנהיגים 

 שהמשטרכי ככל   נראהרויות האזרח, לכלוא יריבים פוליטיים, ולצאת למלחמות. לפגוע בחשיון יר

ארגונים אותו נוטות להפוך ל המרכיבותמפלגות ה. לניהול יותר למורכב הופך הואמפלגתי -רב הוא

זו בולטת  מורכבותבבחירות.   מנצחים כלל שבדרך אלו הםשבטיים, ומועמדי השבטים הגדולים 

במיוחד  בחברות ההטרוגניות ביותר מבחינה דמוגרפית, כלומר, במקומות שבהם הזהויות 

, הלאומיתאזרחית התרבות ההאתניות, הדתיות או השבטיות ממשיכות להתקיים, הן גוברות על 

 הות עם המדינה.קרי, הזד

התפיסה הרווחת לגבי אפריקאים )גם בקרב אפריקאים רבים( גורסת שהם מייחסים יותר חשיבות  

לזהות אתנית )או שבטית( בהשוואה לזהויות קולקטיביות אחרות. יש נטייה לתלות בקיטוב האתני 

תר. את האשמה לבעיות רבות, החל בשחיתות וכלה במלחמות, אך המציאות מורכבת הרבה יו

הדת צברה תנופה רבה ככוח פוליטי אך גם האתניות ניצבת במרכז הזירה הפוליטית באפריקה.  

ברחבי היבשת )כמו במקומות אחרים בעולם(. באסלאם האפריקאי מתחוללת תסיסה כתוצאה של 

ההתנגשות בין מגמות עולמיות לבין מנהגים מקומיים ופיתויים כספיים. נוסף על כך, חרף החדירה 

וודו,  –(, אמונות רוחניות דתיות ייחודיות כמו ואסלאם)נצרות  אפריקהתות עולמיות ליבשת של ד

 המשיכו לשגשג, ולפעמים יש להן משמעות פוליטית עמוקה שיש לקחת בחשבון. 

                                                           
3 https://web.archive.org/web/20170916194909/http:/sendvid.com/1rb1u06h 



 

, מבינים אותה ופועלים בכלים מוכרים ומקובלים המציאות את נכון קוראים ם'יהאדיהגהארגונים  

ביבשת. הם משכילים לנצל את השסעים האלימים, הריק המשילותי, היעדר הביטחון המדינתי, 

השבר הכלכלי ומצוקות הקיום הנואשות של האוכלוסייה בפריפריה בשל בצורת מתמשכת, היעדר 

קרב האוכלוסיות החלשות והקהילות מחלות ועוד, כדי לחדור ולהתבסס ב התפשטותמקורות מים, 

 המרוחקות והמקופחות.

 

 הגלובלי ביבשת אפריקה יהאד'הגשל  צמיחתו

 רשיםוהש בהכרת עמיקהליש הגלובלי באפריקה   יהאד'הגוהתפתחותו של  צמיחתוכדי להבין את 

 (Boko Haramבוקו חראם ) (1 :ביבשת שמקורןהקבוצות המבוססות והקיצוניות ביותר  4 של 

 MOJWA (Movement for Unity and-ה( 3 ;בסומליה (al-Shabaabשבאב )-אל( 2 ;בניגריה

Jihad in West Africa - הקבוצה ( 4 ;במאליג'יהאד במערב אפריקה( לחדות ואהתנועה ל

להפיל את השלטון  למטרהלה  ששמה( GIA - Groupe Islamique Arméהאסלאמית החמושה' )

 אסלאמית הכפופה לחוקי השריעה.באלג'יריה ולהקים מדינה 

 יתמילניאריזהבוקו חראם, היא תנועה המהווה חלק מהמסורת התנועות הללו שונות זו מזו. 

(Millenarianism המקומית, הנשענת על בסיס חברתי של עבדים לשעבר, אוכלוסיות עניות מאוד )

בעבר ארגון אסלאמי שבאב -אל 4 בניגריה,. ש"דאע. וכיום מהווה שלוחה של אנאלפביתיות וברובן

 . בסומליהקאעידה -אלגלובלי המהווה שלוחה של  דג'יהאארגון כיום רדיקלי מקומי בסומליה ו

תושבי  שאליהם הצטרפו , (שבטי רועים נודדים  Tuareg-) על ידי מנהיגי טוארגהוקם  MOJWA -ה

היא פעלה   .השכנה מאוריטניהשהגיעו מאו איכרים מצפון מאלי ועל ידי אסלאמיסטים  עיירות

  5.ש"דאעחלקים ממנה חברו ל 2015מאוחר יותר ב  2013עד להתפצלות ב AQIMבמסגרת 

 AQIM על בסיס הקבוצה האסלאמית החמושה'  קמהקאעידה במגרב האסלאמי -אלשלוחה של ה

(GIA - Groupe Islamique Armé )יריה, מרוקו, לוב, מאוריטניה, מאלי, פועלת באלגהיא  כיום'

: קבוצות שונות כמו   עם פעולהמשתפת /בתוכה כוללת( AQIM) השלוחה ניז'ר, ניגריה וצ'אד. 

                                                           
 רעיונות מילניאריסטיים הם כאלה שדגלו בערעור הסדר הארצי/לאומי ונערכו ל'קרב האחרון' שאמור 4

הפיכתה  –לשנות את סדרי בראשית ולאיים במישרין על הכוחות הפוליטיים שבשלטון. במקרה ניגריה 

 למדינה אסלאמית שבה חוקת האסלאם השריעה היא השלטת.

5https://ecfr.eu/special/sahel_mapping/mujao  



 

Macina Liberation Front, Ansar Dine and Al-Mourabitoun (Jama'at Nasr al-Islam wal 

Muslimin - Support Group for Islam and Muslims). 

מבחינה  אפריקה ביבשת  לקבוצות או ארגונים על -משמשים מסגרת ש"דאעו קאעידה-אל ארגון

( Non-State actorsמדינתיים' )-שני הארגונים הללו הינם 'שחקנים לא .מבצעיתואידאולוגית 

 6הלאום.-הפועלים באופן עצמאי ממדינת

שני הארגונים התפתחו מתוך מכנה משותף רחב כמו גם הבדלים מהותיים.  ש"דאעוקאעידה -אלל 

ורך בצ שוררת בניהם הסכמה התפצל מתוך אל קאעדה.  עצמו ש"דאעהזרם הסלפי של האסלאם, 

להקים את החליפות האסלאמית  אך הם חלוקים על הדרך ועל  התנאים ההכרחיים להקמתה. 

ם הקרוב )המשטרים המוסלמיכנגד האויב הרחוק )המערב( והאויב  דבג'יהאדוגלים  שניהם

מתמקד באויב הרחוק בעדיפות ראשונה  קאעידה-אלסדר העדיפויות שלהם שונה.  אך המושחתים( 

מדינות ההקמת  ש"ודאעקאעידה -מבחינת אלאת פעילותו באויב הקרוב.  קדממ ש"דאעואלו 

מוסלמיות כמו סוריה, ירדן, מצרים או תוניסיה היא מזימה מערבית שנועדה לפצל ולהחליש את 

את הסדר העולמי הנשען, בין היתר, על עשרות  דחוהמוסלמים ולמנוע את הקמת הח'ליפות. לכן הם 

 7מדינות מוסלמיות.

 מאפייניםש התכפירבדפוסי הפעולה הקיצוניים ואסטרטגיית  ואההמרכזי בין שני הארגונים  השוני

המדינה 'דובר ארגון  הכריז 2014ביוני . האסלאמית החליפות הקמת על ובהחלטה ש"דאעאת 

ליפות ', על הקמת ח(al-Adnani al-Shami) עדנאני-האסלאמית בעיראק ובסוריה, אבו מוחמד אל

                                                           
מדינתיים מסוכנותם היא בכך שהם ארגונים חמושים וחדורי מוטיבציה דתית, המנסים -תשחקנים ת 6

 לשנות באמצעים כוחניים את המפה הפוליטית של המדינה שבה הם פועלים. להרחבה בנושא מומלץ:

Michael Mann, "The autonomous power of the state: its origins, mechanisms and 

results," European Journal of Sociology, (1984), pp. 185-213. 

( Ennahda Movement לעומת אל-קאעידה ודאע"ש, מפלגות ותנועות אסלאמיסטיות כגון א-נהדה )7

( ועוד עשרות אחרות Muslim Brotherhoodהמפלגה האסלאמית בטוניסיה, האחים המוסלמים )

למרות הכבוד שהן חולקות לח'ליפות ההיסטורית, מכירות בזכות קיומן של מדינות ערביות או מוסלמיות. 

בהווה הן משתלבות היטב בסדר הפוליטי העולמי, המתבסס על המסגרת המדינתית. התנועות המתונות 

מעוניינות להשתלב בסדר העולמי ולתקן את החברות המוסלמיות בהדרגה, ואילו התנועות הקיצוניות 

ת את החברות המוסלמיות מיד ובאלימות.מבקשות להרוס את הסדר הפוליטי בעולם ולשנו  



 

, ההעומד בראשעל ידי הארגון בסוריה ובעיראק  ובשטחים שנכבשו על (,Islamic State)אסלאמית 

 8החדשה.  בחליפות המאמינים(, כאמיר Baghdadi-alבגדאדי )-אבו באכר אל

קאעידה -האידאולוגיה של אל. ליפות'חת ההכרזה על הקמת העל הסף א קאעידה דחו-באל

 שהופיעו. מאבק המבוסס על שבעה שלבים על מאבק ארוך טווח נגד 'האויב המערבי' מתבססת

 –זרקאווי -אשכותרתו: ' 2005( משנת Fouad Husseinהעיתונאי הירדני, פואד חוסיין ) של בספרו

 9(.Zarqawi: The Second Generation of Al Qaeda-Al' )קאעידה-הדור השני של אל

 The Firstשלב 'ההתעוררות' ) השלבים על פי סדר כרונולוגי, יפה לשעתו כמובן, הינם:

Awakening ( 'פתיחת העיניים' ,)Eye-Opening,)  ( 'זריחה ועמידה'Arising and Standing Up ,)

 השליטה האסלאמית הבלתי מעוררת   הכרזת ,(Toppling the regimes) שליטי מדינות ערב הפלת

קאעידה -פי אל-יחל, עלשעימות בינלאומי כולל  ,(Declaration of Caliphate) באמצעות הח'ליפות

 ן, יושג ניצחו2020(, עד Total Confrontationהבא, לאחר ביסוס השליטה האסלאמית )בשלב 

(, לאחר שהעולם המערבי לא יוכל לעמוד בפני מיליארד וחצי Definitive Victoryהסופי )

 2020-ב שבסופה שלו השלבים  שבעתביישום תכנית  הכשלקאעידה   אל למעשה המוסלמים וייכנע.

 . 'ליפותהח להיווסד צריכה הייתה

 מהפכות מפריצת הןלקחים  הפיקקאעידה -אלמנהיג ( al-Zawahiri) זוואהירי-איימן אלהד"ר 

אם  הביןהוא  10"ש .לדאעבעיראק והפיכתה  קאעידה-אל שלוחת מהתמוטטות הןו'האביב הערבי' 

המהפכות   צתלהמרתרומתה  ואתמהפכת המידע הטכנולוגית  חשיבותה של  את  ,מה באיחורכי 

                                                           
8Site ISIS Spokesman Declares Caliphate, Rebrands Group as Islamic State," "

Intelligence Group (29.6.2014).  

-caliphate-declares-spokesman-News/isis-https://news.siteintelgroup.com/Jihadist

 state.html-islamic-as-group-rebrands 

9 Fouad Hussein, Al-Zarqawi: The Second Generation of Al Qaeda (published in 2005 

in Arabic) quoted in Yassin Musharbash, "What al-Qaida Really Wants," Der Spiegel, 

12 August 2005; Martin Rudner, "Al Qaeda's Twenty-Year Strategic Plan: The 

Current Phase of Global Terror," Studies in Conflict & Terrorism 36(12) (2013), pp. 

953–980; Devin Springer, James Regens, and David Edger, Islamic Radicalism and 

Global Jihad (Washington, DC: Georgetown University Press, 2009), pp. 76–79. 

 כדאי לשים לב לעובדה כי במהלכי ה'אביב הערבי' במדינות ערב, אל-קאעידה נעדר מהשיח החברתי 10

פוליטי כמו גם התעוררות הציבור ודרישה לחלוקת משאבים צודקת, זכויות פרט ,חופש ביטוי ויישום 

 דמוקרטיה הינם בניגוד מוחלט לאידאולוגיה של הארגון.

https://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-2273665,00.html
https://news.siteintelgroup.com/Jihadist-News/isis-spokesman-declares-caliphate-rebrands-group-as-islamic-state.html
https://news.siteintelgroup.com/Jihadist-News/isis-spokesman-declares-caliphate-rebrands-group-as-islamic-state.html


 

 לבבותה  לכיבוש שכיוון   קאעידה-אל של"חדש" הזו עצבה את השיח  תובנה בעולם הערבי מוסלמי.

את  שיתוף פעולה בין סניפי  העציםשינוי זה  את הגיוס לשורות הארגון.   להגביר ( במטרה דעווה)

 באזורילחלוק בסמכות נכונות ה ואתהעולם לבין ארגונים אסלאמיים אחרים  ברחביקאעידה -אל

 מאבק לאפשר מנהיגיו את הוביל השתנה העולם כי קאעידה-אלההפנמה על ידי מנהיגי  .ההשפעה

, הארגון מטרות עם המזדהים קיצוניים ארגונים שיותר כמה לחיבור לשאוף, מבוזר באופן במערב

 מימון, ההמונים בגיוס הן השפעתם את להעצים כדי ובמדיה בתקשורת השימוש את למקסם

 .שונות פיגוע מזירות אמת בזמן מדיווחים הנובעות ישירות והשפעות

. ש"דאעבגדדי, מנהיג -את המימוש בפועל של שאיפות הח'ליפות של אבו בכר אל דחוקאעידה -אלב

הח'ליפות האסלאמית, לא רק מפני  הקמתעל  ש"דאעלהצהרת  הקאעידה התנגד-אלהנהגת  

 כיווןלגיטימי, -מדובר בצעד לא המבחינתש משום, ה בה כצעד שהתנאים לו טרם הבשילותשרא

את הפלגנות גביר הושלל מהמוסלמים את האפשרות לבחור את הח'ליף ופעולתו  בהכרזתו ש"שדאע

 במקום לקדם אחדות. הגלובלי יהאד'הגארגוני  בקרב

,  טווחעל חשיבה צבאית ארוכת   תנשענמנגד קדמו אסטרטגיה אשר לדידם היא   ש"דאע מנהיגי

, מדינותה תוךב כאוס ליצור יש תחילהלשיטתם  11.מצב הארגון בשטח את  תאמוותפרקטיות  ו

 יזידים ,נוצרים של)טבח  דתי בסיס על השונות האוכלוסיות בין ואיבה שנאה ולזרוע מבפנים לפרקן

שלושת  מוסברים בו darat AttawahhouchIדאע"ש פרסם מדריך ללחימה המכונה  12ואחרים(.

                                                           
 על אובדן השטח במזרח התיכון דאע"ש 'מפצה' בהתבססות באפגניסטן, לוב, המגרב והסאהל 11

הפרובינציות מתחילות -הטריטוריה כווילאיאט )פרובינציות(  נחוצה למימוש הח'ליפות  -באפריקה 

כקבוצות ג'יהאדיסטיות מקומיות, אשר שבועת נאמנות לח'ליף ומקבלות סיוע במימון, לוגיסטיקה לוחמים 

מודיעין ולטרור על שם )מרכז המידע ל דאע"ש: דיוקנו של ארגון טרורוכדומה. להרחבה בנושא ראו: 

.35-31(, עמ' 26.11.2014אלוף מאיר עמית,  

 Mapping Militant Organizations, "The Islamic להרחבה בנושא המדינה האסלאמית מומלץ:

State" Stanford University. Last modified April 2021.  

https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/islamic-state  

זרקאווי הניח את היסודות האידאולוגיים והדתיים המהווים את הבסיס של דאע"ש. הוא -אבו מוסעב אל 12

זרע את רעיון המדינה האסלאמית, באמצעות הקמת 'אמירות אסלאמית' אזורית בשלב ראשון. הוא הגדיר 

את האויב ונקים וניסח את שלבי 'הפרויקט הפוליטי' של הארגון במונחי לוח זמנים מפורט: "קודם נסלק 

את מדינת האסלאם בעיראק ]האויב פנימי![... אח"כ נגיח ממנה לכבוש את מדינות המוסלמים שנכבשו 

אסלאם, כולל אנדלוסיה וישראל[... -ידי הכופרים, כדי להחזירן לחיק האסלאם ]כל שטחי דאר אל-על

https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/islamic-state


 

כאוס כללי הכולל  – Attawahhouch( 2( התקוממות עממית;1השלבים להשתלטות על מדינה: 

הומניזציה לכל מי -( נטילת מושכות השלטון. מדריך הלחימה עושה דה3שלהוב האוכלוסייה ;

על  בהתבססכיבוש חלקים נרחבים מעיראק ומסוריה  נעשו  כי  יודגש. שייך לקבוצה שאינו

הפיל ל במאמציואך כשל  לפעול במתכונת דומה, ש"דאעבזירה הגלובלית ניסה  גם. זו אסטרטגיה

 13המשטרים. את 

מתנגד לשותפות בשלטון. הארגון מתעקש שקבוצות ג'יהאדיסטיות אחרות,  בתפיסה, ש"דאע

מרץ בחראם  בוקוניגריה על ידי ב נעשה כךיקבלו את מרותו. ו( ( Bay'ah'ביעה' )) אמונים לו יישבעו

 הנאמנות שבועת עם, שהפכהמקִדס' -'אנצאר בית אל טרור מקומית  קבוצתמצרים על ידי ב, ו2015

 .(ISIL-SP) 'שלוחת סיני של ארגון המדינה האסלאמית'ל 2014בנובמבר  האסלאמית למדינה

שומרות למעשה על אוטונומיה מסוימת הנובעת מהריחוק  ,ש"לדאעהקבוצות שמצטרפות  

בוקו חראם כ ם. ארגוניאפריקההגיאוגרפי של הנהגת המדינה האסלאמית משלוחותיה ביבשת 

, ש"מדאעצבאות הח'ליפות. הם מקבלים הנחיות ומשאבים  העל של  במסגרתנטמעו  סיני ושלוחת

קבוצות הנדרשות בעיראק ובסוריה זאת,  לעומתאך המבנה הארגוני שלהם נשאר כפי שהיה. 

 "ש. דאע שלהארגוני  במבנהלהתפרק ולהשתלב  ותג'יהאדיה

 

 אפריקה יבשתהגלובלי ל יהאד'הגבמרחב הסייבר להגברת חדירת  השימוש

נגד  םזמנית במלחמת-לפעול במספר חזיתות בו בצורך מכיריםקאעדה וארגון דאע"ש -אל

הפעולה שלהם. באסטרטגיה חשיבות רבה בשילוב המערך התקשורתי  יםרוא נים'הכופרים'. הארגו

                                                           

 Translation of Old Al-Zarqawiחרב[. להרחבה מומלץ: -אח"כ נלחם בכופרים מבחוץ" ]דאר אל

Interview, "Says God’s Law Must Rule ‘Entire World," OSC- (December 6, 2006). 

 Ahmed S. Hashim, The Islamic State’s Way of War in Iraq and Syria: From its בתוך:

Origins to the Post Caliphate Era Perspectives on Terrorism Vol. 13, No. 1 (February 

2019), pp22-31. 

https://www.opensource.gov/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_0_762_303_0_43/

http 

 Daesh ne perdra pas la guerre  MEDIAS24  על מדריך הלחימה של דאע"ש ראו בצרפתית:13

(12.10.2014).        

https://www.medias24.com/2014/10/12/analyse-daesh-ne-perdra-pas-la-guerre / 

https://www.opensource.gov/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_0_762_303_0_43/http
https://www.opensource.gov/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_0_762_303_0_43/http
https://www.medias24.com/2014/10/12/analyse-daesh-ne-perdra-pas-la-guerre/
https://www.medias24.com/2014/10/12/analyse-daesh-ne-perdra-pas-la-guerre/


 

-אל 14היא מרכיב קריטי במלחמה על התודעה וחלק בלתי נפרד מהלחימה עצמה. המדיה לדידם  

וגדל בפלטפורמות טכנולוגיות להשגת יעדיהם.  הולךשימוש  יםעוש ש"דאעארגון קאעדה ו

ההיג'רה )הגירה למדינה  מצוותבמערב לקיים את  לתומכיהם קוראים הארגונים שני, באמצעותם

ג'יהאד במובן הקינטי  לקיים אותם מעודדים וכן( ן'אהדיהמוגהאסלאמית או ההצטרפות ללוחמי 

 .(הקרבה עצמית והצדקת השימוש באלימות -האסתשהאד /י התאבדותשל המושג )טרור, פיגוע

האתגרים והאיומים בעידן הדיגיטלי והמדיה החדשה משתנים כתוצאה מהמרחבים החדשים בהם 

 מיום, ש"דאעארגון  לדוגמה פועל  כךהפוליטיות.  הםהטרור לפעול לקידום מטרותי ניארגו יםיכול

המקשות  )מוצפנות(מתקדמות  טכנולוגיותבמרחב הווירטואלי, תוך שימוש בפלטפורמות  הקמתו  

הסברה, גיוס ותעמולה במרחב  גורמי יםמפעיל הארגונים שני 15מדינתי.  מעקבו איתורעל 

, ש"דאעהווירטואלי, כולל הוצאה לאור של מגזינים וסרטונים המופקים ברמה גבוהה. פעילי 

המיקוד ביבשת אפריקה ומשתפים את רשמיהם ברשתות החברתיות.  את פעילותם  מתעדים

ביבשת )שלוחות , ארגונים נספחים(  מצא את ביטויו גם במדיה  ים ארגוני כים ובמאמץ לבניית מער

    2021יולי  293אל נבא גיליון   ש"דאעכך לדוגמה מאמר מערכת של מגזין של התקשורתית . 

הצלחתם של חברי דאע"ש במערב סיפור ות שלנו" מוקדש לשכותרתו "האחדות שלנו וההתפורר

אפריקה מול כוחות האויב. לדברי הארגון, לא צרפת ולא בעלות בריתה ביבשת אפריקה מסוגלות 

 הח'ליפותלשבור את כוח דאע"ש ולראייה גל כמתקפות מוצלח נגד האויב. לדברי הארגון, חיילי 

 נהנים מחוזקה בשל אחדות השורות בעוד בקרב כוחות צרפת ובעלות בריתה חל פילוג.

                                                           
14 Angela Gendron, Al Qaeda: Propaganda and Media Strategy, ITAC Trends in 

Terrorism Series, vol 2007-2 (Ottawa: Canadian Centre for Intelligence and Security 

Studies, 2007); Arda Bilgen, Terrorism and the Media: A Dangerous Symbiosis E-

International Relations (The George Washington University, April 2011). 

 https://www.e-ir.info/2012/07/22/terrorism-and-the-media-a-dangerous-symbiosis / 

 להרחבה בנושא ראו: גבי סיבוני, דניאל כהן, אביב רוטברט,  "איום ארגוני הטרור במרחב הסייבר," 15

.25-3(, עמ' 2013)דצמבר   3, גיליון  5צבא ואסטרטגיה  כרך   

https://www.e-ir.info/2012/07/22/terrorism-and-the-media-a-dangerous-symbiosis/
https://www.e-ir.info/2012/07/22/terrorism-and-the-media-a-dangerous-symbiosis/


 

אינפוגרפיק המפרט אך חתך בגיליון המתייחס ליבשת הופיע 

ביוני  11-30יום  20הפעילות של דאע"ש ביבשת אפריקה במהלך 

2021. 

איש  171למותם של  גרמומתקפות שביצעו חברי דאע"ש  39

ך הפעילות תשלושה חיילים צרפתים. חמשורות האויב בהם 

שאירעו בניגריה, קמרון, ניז'ר, מאלי,  םמתייחס לפיגועי

בורקינה פאסו, קונגו וסומליה. כמן כן, מפורטים סוגי מתקפות 

כמו הטמנת מטעני צד, ירי, פיגוע התאבדות ועוד. מצוינים גם 

 פיגועים נבחרים כמו מתקפה על צבא קמרון.

 

 

 

 כאמצעי לגיוס Environmental crime- הסביבתיהגורם  ניצול

בצפון מזרח ניגריה, באגן ימת צ'אד ובסאהל הגורם הסביבתי הוא פקטור משמעותי בעליית 

והתבססות ארגוני טרור רדיקליים. לצד הסיבות הפוליטיות, החברתיות, הדתיות והאתניות יש 

סביבתיים מהווים כיום את מקור פשעים  מלמד כי סיף את הסביבתיות. דו"ח של האינטרפולולה

יותר מאשר סחר  –המימון הגדול ביותר עבור מיליציות, קבוצות של פשע מאורגן וארגוני טרור 

בסמים, חטיפות, סחר בבני אדם, סחיטה, ביזה ותרומות. הרווחים מפשעים סביבתיים מהווים 

בלתי חוקי בעצים, דייג  מסך הרווחים של המיליציות וארגוני הטרור וכוללים: כריתה וסחר 38%

 16בלתי חוקי, סחר בחיות בר וכרייה בלתי חוקית.

קאעידה ולדאע"ש הפועלים בניגריה, באזור הסאהל ובעיקר במאלי, -ארגוני הטרור המסונפים לאל

בניז'ר ובבורקינה פאסו, עושים שימוש בבצורות, בירידה ביבולים החקלאיים, בהתפשטות המדבר 

                                                           
 Nellemann, C.; Henriksen, R., World Atlas of illicit flows ,לקריאת הדו"ח ראו:  16

Pravettoni, R, Stewart, D., Kotsovou, M., Schlingemann, M.A.J Shaw, M. and 
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לתועלתם. שילוב  –ור במים ולרעב הנובע מהן וכן בהתייבשות ימת צ'אד לאזורים חקלאיים ולמחס

זה של גורמים מעמיד בסכנת רעב מיליוני אנשים באזור הסאהל ומאלץ מאות אלפי אנשים לעקור 

ממקום מושבם בחיפוש אחר מקורות פרנסה ומזון. ארגוני הטרור עושים בכך שימוש על מנת 

על משאבי  שליטתםיכולים לעשות זאת בשל  הם .ות ומזוןלגייסם אל שורותיהם תמורת משכור

  .קרקע ועל מקורות המזון

 דלג'יהאוהשפעתו על הגיוס   Lack  of Governability -משילות  היעדר

 17.והיעדר משילות יבשת אפריקה היא חולשת מדינותיהות המרכזיות המאפיינות את בעיאחת 

שטחי המדינה השייכת להם . לעתים, על   מרותן את לאכוף ותמצליחממשלות מעטות ביבשת 

באמצעות נציגים מטעם, כמו במקרה של אתיופיה, מצב המאפשר בפריפריה השלטון המרכזי מיוצג 

מדינתיות קטנות כמו במקרים של סומליה, -ישויות תת  אוהתפתחות מוקדי כוח אלטרנטיביים 

למדינה  . ארגוני הג'יהאד האסלאמי הרדיקלי מתפתחיםהללו  מקומותבניגריה, מאלי ומוזמביק. 

 ִאיּום על ריבונותה מהווים הםקרובות,   לעיתים. )לנציגיה וסמליה( אין לגיטימציה מהאוכלוסייה

ערי הבירה והמחוזות הסמוכים כי בניגוד לפריפריה  יצוין .קשה ביד אותם מדכאת האחרונה זוו

 .השלטון וסמלי השלטוני הכוח קדימומצויים  בהםהעובדה כי  בשל  אליהן מפותחים

קשרים  מקיימתבמדינות רבות באפריקה, כמו במקרה של הסאהל, האוכלוסייה בפריפריה  

מאשר עם ממשלות האם. יותר  ,מסוימים במקריםלגבולות המדינתיים  קבוצות  מחוץ עםהדוקים, 

מאשר עם  יותרלמשל, לשבטי הטוארג באלג'יריה קשרים ומכנה משותף עם שבטי הטוארג במאלי 

הפריפריות בהן  על בדגשמדינה. בחינה מעמיקה של מדינות ואזורים באפריקה בהאליטה השלטת 

מלמדת שהן מקושרות, קשר חוצה גבולות. היסטורית, היו אלה ממלכות הסאהל, ולא ערי הנמל 

במאלי, או הממלכות בצפון ( Tombouctou)שסימלו עושר וציוויליזציה כמו במקרה של טימבוקטו 

הנמל שהפך את ערי  זההוא  16-וה 15-. סחר העבדים של המאה ה(Sokoto Caliphate) ניגריה

סאהל הפך לאזור פריפריאלי והוזנח על ציר ה זה במצבפוליטי. הכוח המסחר ושל הלמוקד של 

 הזמן.

                                                           
 להרחבה במושג משילות מומלץ: ליאור שוחט, ה'משילות' והשלכותיה על הביטחון הלאומי  המרכז 17

(.2007מרץ  2למחקר אסטרטגי ולמדיניות המכללה לביטחון לאומי, צה" ל )נייר עמדה מס'   

 

 



 

 השורה (.Accountability'ַאְחָריּוִתּיּות' )לוקה בחסר, בעיקר בתחום ה יבשתב ממשלות התנהלות 

התחתונה של האחריותיות היא מתן דין וחשבון, דיווח ונשיאה בתוצאות של בעלי תפקידים על 

 אליהן הפעולות. הוא היעדר אחריותיות הטבעי המצב, לרוב, באפריקה בממשלותפעולותיהם. 

 לספק אמורה שממשלה מה וכל רפואי, כלכלי ביטחון, אישי ביטחון של ברמה הן הממשלות נדרשות

 חוסרתופעות של  מהיועכשהאחריותיות אינה קיימת   .אם בכלל לא מסופקות די הצורך – לאזרחיה

שקל  תמה אין ,מהמדינה נרחבים שטחים על אפקטיבית שליטה-באי ותהמתבטא ,משילות

לארגונים אסלאמיים רדיקליים לחדור ולגייס תמיכה עממית לאידאולוגיה הקיצונית שהם 

 השלטוני שנוצר חודרים גם לואקוםיודגש כי  .ולהוות משקל נגד/איום למערכת השלטונית מייצגים

ראשי  ארגוני  עבורפליליים  שעיסוקם הוא בהברחות אמל"ח, מחצבים, חיות ובני אדם.  אלמנטים

הם שולטים באוכלוסיות בשטחים  יחדבו וטבעי מתבקש'יהאד הג ארגוני עם החיבור הפשע

 18.מהם נעדרותיות תשהרשויות הרשמיות המדינ

  דת, שפה, שונה אתנישיוך  בעלי שבטים ומאות מעשרות המורכבות, באפריקה רבות במדינות

 מוסדות לרוב נמצאים בה הבירה מערי הרחוקים באזורים. לאומית לכידות ליצור קשה, ומסורת

 קיפוחמ כתוצאה  המרכזי השלטון עםכלל  מזדהיםחיים שבטים אתניים שונים, שאינם  ,השלטון

 הבטחת כבישים, חשמל, רפואה, בריאות שרותי, ספר בתי: כמו חיוניות תשתיות והעדרמתמשך 

'חממה' לארגוני האסלאם הרדיקלי שבשם ל הופכיםהללו  האזורים . אישי וביטחון פרנסה

 .מהשטח נעדרמחליפים את השלטון שהאסלאם ובפעולות ַדעוה 

אלו הן מדינות  –( failed statesלמושג של 'מדינות כושלות' ) ישירות'ַאְחָריּוִתּיּות' מוביל ב דיוןה

מדינות שאינן מסוגלות לספק  שסיכון רב נשקף מהן ליציבות האזורית והבינלאומית גם יחד.

       הכושלת המדינה מאפיינילתושביהן את צורכיהם המינימליים, כתוצאה מהיעדר משילות. 

 19 :הינם

                                                           
 קבוצות פשע פליליות בסהרה ובסאהל, מאז ומעולם היו מעורבות בפשע מאורגן הרבה לפני עליית 18

הג'יהאד האסלאמי לכותרות. הקבוצות עסקו בסחר בבני אדם, הברחת סמים דרך ניגריה, מאלי וניז'ר דרך 

הסהרה ללוב ומשם לאירופה. רשתות ההברחה למיניהן מנוהלות לעתים קרובות על ידי מקומיים שלא 

נה וממילא מנוכרים אליה.מקבלים את מרות המדי  

 שאול שי, מדינות כושלות, אזורים בלתי נשלטים והמזרח התיכון, זרקור מס' 23, פברואר 2006. 19

 להרחבה נוספת בסוגית המדינה הכושלת במרחב הערבי ראו: קובי מיכאל ויואל גוז'נסקי

INSSהמרחב הערבי בנתיב הכישלון המדינתי   .38-17(, עמ' 2016יולי המכון למחקרי ביטחון לאומי  )   



 

היעדר משילות: חוסר רלוונטיות גובר של המוסדות השלטוניים: נשיאות, ממשלה,  .1

 פרלמנט, גופים ציבוריים.

 , בעיקר בקרב צעירים.גבוההה כלכלה מתפקדת חלקית או שאינה מתפקדת כלל, ואבטל .2

 מדינתיות, על בסיס משפחתי ושבטי.-תתישויות  לצד צמיחתן שלחברה מתפרקת  .3

  חוסר בטחון אישי.אנרכיה, הנוצרת מקריסה של מנגנוני אכיפת החוק והסדר, ותחושה  .4

פוליטיקה של הרחוב והרשתות החברתיות. הרחוב הוא שמכתיב את סדר היום הפוליטי  .5

 ובמידה רבה גם את ההחלטות הביצועיות.והציבורי 

 

 

 הג'יהאד האסלאמי באפריקה  מותהתעצ

בשני העשורים האחרונים חלה עלייה בהשפעות האסלאם הרדיקלי באפריקה וכתוצאה מכך 

או  קאעידה-אלכמו  םהגלובלייהתחברו לארגוני הטרור  . חלקן בהתפתחות קבוצות טרור מקומיות

חלק מקבוצות  .לחימהגישה למקורות מימון ולאמצעי  בשל שרהפהתרחבות התופעה התא  .ש"דאע

, ובאשר לאמצעי הלחימה אלו נמצאו ביבשת למימון ממדינות המפרץ ובעיקר מקטאר זכו  אלו 

 קדאפימשטר אפריקה בשפע בעיקר על רקע טיפול כושל במחסני הנשק בלוב אחרי נפילתו של 

 מדינות ובשארבזאר הנשק הלובי השפיע בשלב הראשון על היציבות במאלי  .2011באוקטובר 

. הברחות הנשק בוצעו בעיקר ביוזמת ארגון 'אנצאר השריעה', ארגון ג'יהאדי לובי, שהוקם הסאהל

 . (AQIM) קאעדה במגרב-בתחילת מלחמת האזרחים בלוב. הארגון מקושר לארגון אל

מחנות אימונים של הג'יהאדיסטים. לוב הפכה למדינת וב של לבהיעדר שלטון מרכזי הוקמו בשטחה 

 התבצעוהברחות אמצעי הלחימה בה את מאחזיהם. בנו  םג'יהאדימקלט לארגוני טרור, וארגונים 

רועי הסתייעות ב גמלים, חמורים ופרות עלשהועמסו  יעודים  תיקי עורב: שימוש במגוון שיטות בהן

 הרדיקליים האסלאמיים הארגונים התעצמות לאמצעי קיום. הפכוההברחות עבורם צאן מקומיים  

 אחת כל, בולטות, זו במעורבות. אפריקה ליבשת מחוץ מדינתית מעורבות בשל גם התאפשרה

 .וקטאר איראן, מסיבותיה

 נית ביבשת אפריקהאיראהמעורבות ה

 יצירת גוש להשגת שני יעדים אסטרטגיים: הראשון  חותרתבשת אפריקה המדיניות האיראנית בי

לבסס והשני הינו . באזור  האמריקניתהשפעה ה ח אל מול וכשיהווה גורם  ותמערבי-מדינות אנטי

סוף )אריתריאה, ג'יבוטי וסודן(, לצרכי -נוכחות אסטרטגית ימית במדינות השוכנות לחופי ים

 . נגד ישראל ומדינות סוניותכ הרחבת בסיס הפעולה האזורי של איראן 



 

לחזק את אחיזתה בסודאן  איראן פועלת הינה סודאן.אפריקה ציר החדירה האיראני ליבשת 

, לים אידיאולוגית. המוצא של סודאן-השקעות כלכליות, סיוע צבאי והשפעה תרבותית באמצעות 

האי סיני עבור חמאס, חזבאללה וארגונים -ערוץ להברחת כלי נשק דרך חצימשמש  את איראן כ

נוכחות יבשתית, לצרכי מקיימת בסודאן  איראן בעשורים האחרונים . בנוסף, אסלאמיים במגרב

 20הברחת אמצעי לחימה, פעילי טרור וסחר לא חוקי מהמזרח התיכון לאפריקה, והפוך.

בו כדי לתקוף  תשבאב, היא משתמש-איראן ביססה קשרים חשאיים עם ארגון הטרור הסומלי א

כוחות אמריקניים וזרים בסומליה ובאזור. באמצעות תמריצים כספיים, הצליחה טהראן להקים 

מדינות המפרץ בקרן אפריקה. היא ו של ארה"ב  ותלהשפערשת בסומליה כדי להוות משקל נגד 

שבאב כדי להעביר אמל"ח למדינות כמו קניה, טנזניה, דרום סודאן, -משתמשת בתמיכתה בא

מביק והרפובליקה המרכז אפריקנית. מי שמוביל את המאמצים האיראניים בסומליה הוא 'כוח מוז

קודס', שמשתמש בקשרים וברשתות שפיתח כדי להבריח נפט למדינה וכדי למכור אותו בזול ברחבי 

מימון בהכשרת לוחמים וב אפריקה תוך התחמקות מהסנקציות האמריקניות, כמו כן הכוח עוסק 

 21ות.שיעי קבוצות
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 ביבשת אפריקה קטאר מעורבות 

מדינה זעירה אבל עשירה, שמצד אחד תורמת מיליונים לארגוני טרור ברחבי העולם, סוד  - קטאר

 (Alעודייד  -גלוי, ומצד שני מארחת את הבסיס הגדול ביותר של צבא ארה"ב במזרח התיכון אל

Udeidג׳זירה ) (; שמבקשת לקדם את הדמוקרטיה בעולם הערבי דרך רשת אל־Al Jazeera Media 

Networkשהוקמה על ידי שליט המדינה הקודם, האמיר חמד בן חליפה אל ,))-( ת׳אניAl Thani ,)

ובתוך כך מטפחת מדינת עבדים ומשטר שמרני הרחוק שנות אור מדמוקרטיה. קטאר דבקה במה 

(. בשונה משכנותיה המזוהות עם קו Non-Aligned Policyההזדהות' )-'מדיניות אי המכנ יאשה

תיכונית, מדיניות החוץ הקטארית חריגה -אידיאולוגי מסוים, שמשפיע על התנהלותן בזירה המזרח

בנוף הערבי, בשל הימנעותה העקבית מהשתייכות לגוש מדינות זה או אחר. חרף היותה קטנה 

קבל את תכתיביהן, משום וחלשה מבחינה צבאית, בוודאי ביחס למעצמות האזור, קטאר מסרבת ל

קבוצות אסלאמיות תומכת בשמבחינתה, עצמאותה המדינית, היא האינטרס העליון. קטאר 

להגן על משאבי הטבע שברשותה ובכדי שהאינטרסים הכלכליים שלה ביבשת במטרה קיצוניות 

מקור  – באפריקה לא ייפגעו על ידם. אפריקה היא 'אסם התבואה של המפרציות וערב הסעודית

רכישת חוות חקלאיות, שטחי גידול ומקנה ברחבי היבשת כדי למלא את  22.'הביטחון התזונתי'

בניית קשרים  23.אפריקה ביבשת וסעודיה קטאר של המשחק שם הוא( GCCהאסמים במפרציות )

אסטרטגי, להגביר את ביטחון -למדינות המפרץ לנצל את מיקומן הגיאו תסייעמכלכליים באפריקה 

המזון שלהן ולהגביר את המוניטין שלהן כשחקנים מוסלמים מיטיבים עם אחיהם. הרחבת 

                                                           
  נחום שילה, אפריקה – "זירת עימות בין סעודיה וקטר בתחום הביטחון התזונתי," מרכז דיין )23 22

(.2017באוקטובר   

https://dayan.org/he/content/3866  

 Will Todman, "The Gulf Scramble for Africa: GCC states foreign policy  ראו:23

laboratory" CSIS  (20.11.2018). 

    https://www.csis.org/analysis/gulf-scramble-africa-gcc-states-foreign-policy-

laboratory  

 Michael Wilkerson, why is Saudi Arabia buying up African farmland?  Foreign 

Policy (15.7.2009) 

                                     https://foreignpolicy.com/2009/07/15/why-is-saudi-arabia-

buying-up-african-farmland / 

https://dayan.org/he/content/3866
https://www.csis.org/analysis/gulf-scramble-africa-gcc-states-foreign-policy-laboratory
https://www.csis.org/analysis/gulf-scramble-africa-gcc-states-foreign-policy-laboratory
https://foreignpolicy.com/2009/07/15/why-is-saudi-arabia-buying-up-african-farmland/
https://foreignpolicy.com/2009/07/15/why-is-saudi-arabia-buying-up-african-farmland/
https://foreignpolicy.com/2009/07/15/why-is-saudi-arabia-buying-up-african-farmland/


 

את מקור המינוף החשוב ביותר שלהן לקידום  GCCהשפעתם הכלכלית באפריקה סיפקה למדינות 

 יעדיהן הביטחוניים והדיפלומטיים.

 גורמים משפיעים –באפריקה  דג'יהאארגוני  צמיחת

היו מבין הגורמים  ביבשת אפריקה חוץ מדינתיים  שחקנים מעורבות לצד העדר המשילות

הלן מקצת הגורמים הרדיקלים ביבשת. ל יהאד'הגהמרכזיים שהשפיעו על קצב התפתחות ארגוני 

 :התהליך התפתחותשהשפיעו על 

הפרדה בין הדרום )העשיר בנפט ובמשקעים ורובו נוצרי( לצפון הנושק למדבר הבניגריה,  .1

הפדרטיבית  הנוכחותלצד  .משאבי טבע והאוכלוסייה בו מוסלמית סונית ללאסהרה 

, היוו קרקע פוריה לתחושות הניתוק מהמדינה  והתסכול של תושבי לוקה בחסר באזור זהה

 האזור המוסלמים.

נמצאים  השבטים מצב בו מנהיגיצר ימשלתית חזקה ומרכזית בסומליה, היעדר נוכחות מ .2

 וההשפעה לשלוט באזורי הפעילותהמנסה, בחוסר הצלחה מובהק, במאבק מתמיד במדינה 

 שלהם. 

 ןרצוחוסר שביעות  על רקע ביצעה קבוצת קציני צבא זוטרים הפיכה,  2012במרץ במאלי,  .3

'החזית העממית לשחרור אזוואד' נגד כ בלחימההממשלה והצבא  בין השאר מתפקוד 

(AZWAD)   על הקמת מדינה עצמאית בשם אזוואד  הכריזה בצפון המדינה. זו האחרונה

 גם חוסר ביטחון תזונתי.בו שורר ו תכלכלי מבחינה  חלשזה  אזור . מאליצפון ב

 מדינותב, השלטונות AQIM-הג'יהאד העולמי המשתייכים ל של םארגוניהעיני ב .4

 האסלאם בשם ההמונים את לגייס חובתםבראייתם זו  ולכן. יםלגיטימי םאינ המוסלמיות 

 'שריעה'.ה על הנשען אסלאמי משטר במדינות ולהשליט

 .אפריקה ביבשת והמדינות הארגונים לשאר אינדוקציה לעשות ניתן לעיל המקרים ארבעת מניתוח

פעולה, שכל אחד  אזורימרוכזת במידה רבה בחמישה  האסלאמיים הארגונים של האלימה פעילותה

: נגדם הפועלים לכוחות מובהק אתגר מהווים הם ומכאן והשפעה יכולת בעלימהם כולל שחקנים 

 צ'אד )ניגריה צ'אד וקמרון(, מוזמביק ומצרים. אגם אזורהל, אסהסומליה, 

גדל, בעיקר  שצוינו המסורתיים הפעולה באזוריהפעילות  האסלאמיותעם זאת, מספר הקבוצות 

 14-כגג חדשים. -פיצול בתוך הארגונים ולחילופין כריתת בריתות ויצירת ארגוני של תופעות בשל

וגרילה קבועות של קבוצות  טרורתקפות מ, עם חיים כשגרתמתמודדות,  איותמדינות אפריק

 אסלאמיות מיליטנטיות. 



 

, הקולוניאליזם מעול להשתחרר כדי שלחמו 20-ה במאה 60-ה שנותבניגוד לתנועות השחרור של 

לתפוס את השלטון ברמה של המדינה כמודל. החזון שלהם  מבקשים אינםימינו ב'יהאד הג ארגוני

גבולות, שבה  חוצתאסלאמית אחת,  ישותהוא השתלטות על כלל המרחב האסלאמי ויצירת 

 "ש.ודאע אעדהק-השריעה היא החוק. זהו חלק האחרון מהחזון והאסטרטגיה של אל

 

 על אדמת אפריקה ש"דאעו קאעידה-אלבין  התחרות

, יורשו של קאעידה-אלובעקבות הקרע הפנימי בתוך  בספטמבר 11-שנים לאחר הפיגועים של ה 14

-אלהארגוני החדש בו שלוחת  למצבבקלטת שמע,   תייחסהזוואהירי -אוסמה בן לאדן, איימן אל

אל בגדאדי על הקמת  באכרמשורות הארגון במקביל להכרזת מנהיגה אבו  גורשה בעיראק  קאעידה

 החליפות האסלאמית.

בגדדי ואחיו אינם מותירים לנו את הבחירה, כי הם דרשו -: "אבו בכר אלהדגיש כי  יזוואהיר-אל

קאעידה ולהישבע אמונים לח'ליפות כביכול, כולם -לוחמי המוג'אהדין לדחות את נאמנותם לאלמ

מההכרזה העצמית של בגדדי כח'ליף הרביעי בתולדות האסלאם. הוא עשה זאת מבלי  הופתעו

בגדדי -ר אלכלהתייעץ עם מוסלמים, אנחנו לא מכירים בח'ליפות הזאת. אנחנו לא רואים באבו ב

: "הוא מתחזה שהכריז על עצמו כח'ליף קאעדה-כמי ששווה בכלל לשוחח עליו." עוד אמר מנהיג אל

. הוא הקים לעצמו מדינה על ידי פצצות ש"דאעים לא ידועים והקים את בעזרת כמה מאמינ

  24ופיגועים, במקום להקים ח'ליפות מבחירת העם."

מחוץ לגבולות עיראק וסוריה  ואחד ממוקדיה המרכזיים   אלבין שני הארגונים התרחבה  היריבות

כוח  מוקדיביסוס ביבשת אפריקה שם שני הארגונים זיהו את הפוטנציאל להתרחבות ול הינו

 למרות. הסאהלקאעידה באזור -לאל ש"דאעבין  המאבקים  התגברו 2020תחילת ב.  םטריטוריאליי

, מאחור הרחקנותרת  לאקאעידה -"ש ידוע ביכולותיו המלחמתיות ובשיטותיו האלימות, אלשדאע

אלימים בין  קרבות. ובמדינות המגרב אזורים הסמוכים של דלתא ניז'רב השפעתה על שומרת והיא

העל מנסה לכבוש שטחים ולהכפיף -בו כל אחד מארגוני בסאהללוחמי שני הארגונים הם מחזה נפוץ 

 .למנוע עריקת לוחמים לשורות היריב וו/א את האוכלוסייה המקומית למרותו

                                                           
24 Al-Qaïda déclare ouvertement la guerre à Daesh, une aubaine pour les stratèges 

américains RT France (11.9.2015). 

https://francais.rt.com/international/6750-al-qaida-declare-ouvertement-guerre-daesh  

 

https://francais.rt.com/international/6750-al-qaida-declare-ouvertement-guerre-daesh


 

קאעדה את פעילותם, במיוחד -בצפון אפריקה ובאפריקה שמדרום לסהרה מרחיבים אנשי אל

 Ansarשריעה' )-לג'יריה, תוניסיה ולוב. בלוב הם התמזגו עם ארגון 'אנסאר אבמאלי, אבל גם בא

al-Sharia in Benghazi הפילדמרשל( שבמחוז בנגאזי, שם הם ספגו מפלה קשה מכוחותיו של 

רוב מאחזיהם. אולם הם הצליחו להקים מאחזים את  לכבוש( שהצליח Haftarח'ליפה חפתר )

  .חיזקו את שורותיהם בלוחמי הארגון ששבו מסוריה( 2021)במערב המדינה ובשנה האחרונה 

קאעדה בצפון אפריקה אינם מרבים בפרסום פיגועיהם ומתמקדים -, אנשי אלש"לדאעבניגוד 

לשתף פעולה עם  עדיףאסטרטגיה, לפיה בבפיגועים נגד מטרות צבאיות. ככלל, הארגון נוקט 

הדבר לשמור על חייהם ורכושם של נוצרים האוכלוסייה המקומית ולא לפגוע בה, גם אם פירוש 

  .ואפילו של מוסלמים שיעים

זוואהירי בסטייה -לאשים את אהמ, ש"דאעקאעדה לבין -מחלוקת קשה בין אל קיימתעל רקע זה 

)כלומר נגד שיעים(, וכי אין לפגוע  מן האסלאם הנכון משום שקבע שמלחמתו איננה מלחמה עדתית

זוואהירי הבהיר בתגובה כי הוא הורה לאנשיו לא לפגוע בשווקים ולהגן על רכושם של -לבנוצרים. א

נוצרים כי כך מחייבת ההלכה האסלאמית, אבל מותר וראוי לפגוע בכוחות שיעים שפועלים עם 

 הצבא. 

מערב אפריקה, בחבל ב, המגרב במדינותהתפשטו ו פרחוחמושות   'יהאדיותג ותאסלאמיקבוצות 

רקע  על ולהסביר לראות יש התפשטותן את. במרכזה ואף שבמזרחה אפריקה ןבקר, הסאהל

)הפיכות  מאלי)חיסול משטר קדאפי( ו בלוב :כמו במדינות חריפים פנימיים פוליטיים םמשברי

אגם ובאזור בצפון מזרח ניגריה ; בסומליה(, הטוארגכמו  של  קבוצות שבטיות  קיומןצבאיות ו

"ש במערב דאע)שלוחת  ISWAP-חראם וה בוקופעילות טרור וגרילה מתמשכת הרסנית של   צ'אד

, מאלי'ר, ניז'אד, צ, קמרון: כמו ישיר באופן נוספות מדינות לתוכהאפריקה(, פעילות ששאבה 

 .ומאוריטניה השנהב חוף, טוגו על מאיימת ובעקיפין פאסו בורקינה

. אבתחומים הבאים:  פעילותן את קדותשתפורטנה בהמשך, ממ ות'יהאדיהגקבוצות הרבות מ

משלוח צבאיים משותפים/ גורמי או"ם הנלחמים נגדן;  כוחותהמדינתיים או  צבאותה כנגדלחימה 

מרותן )הכתבת סדר יום אסלאמי על פי השריעה וגביית מיסים( על האוכלוסיות  אכיפת .ב

של  רדיקליזציהתהליך  הובלת. גהתנגדות; במקרה של סירוב או  בחומרה וענישתההמקומית 

האוכלוסייה בכלל והצעירה בפרט כדי למלא את השורות ולבסס את אחיזתן באוכלוסייה 

 של הכלכליים באינטרסים. פגיעה המשאבי הטבע באזורים בהם הן שולטות;  ניצול. ד; המקומית

 (.ומכרות גז, נפט זיקוק)מתקני  מדינות באותן וצרפת"ב ארה



 

יומרות ושאיפות מרחיקות לכת ורחבות יותר, הנובעות   ות'יהאדיהגמהקבוצות  לחלק

הקמת מרחב עולמי אסלאמי  -המניעה אותן והעומדת בבסיס פעילותן  האסלאמיתמהאידאולוגיה 

 ח'ליפות שבה חוקי ההלכה האסלאמית, השריעה, חלים ונאכפים.  –

' סרוול' מבצעי במסגרת' )צרפת מאחור'הובלה ב או ישיר באופן המערביות המעצמות התערבות

נובעת  25...(ועוד ומודיעינית לוגיסטית בתמיכה"ב ארה, MINUSMA:במאלי"ם האו'ברקאן', ו

פשטות האסלאם הרדיקלי ביבשת השחורה בשל הקרבה מהאיום הישיר הנשקף למערב מהת

הגיאוגרפית ליבשת אירופה בה האסלאם מתפשט ומעורר מחלוקות ומשברים חברתיים עמוקים 

כמו בצרפת, אנגליה, שבדיה גרמניה. וכן בשל רצונן להגן על אינטרסים כלכליים הקשורים 

 למחצבים ולנפט. 

הוא המצע אידאולוגי/דתי  ביבשתג'יהאדיות האסלאמיות הקבוצות ה רוב של המשותף המכנה

והמדינה  קאעידה-אלרדיקלי, ואף על פי כן הן נחלקות בנאמנותן לשני גופי העל העולמיים : 

מאבק אלים על השליטה וההגמוניה ביבשת בשחורה,  מנהלות  ש"דאעו קאעידה-אלהאסלאמית. 

  .המקומיותהקבוצות האסלאמיות הג'יהאדיות באמצעות  כולל

 

 באפריקה קאעידה-אלשל  הארגונית המסגרת

 - האחדבמדינות אפריקה התאפיינה בשני  מבנים ארגוניים שונים.  קאעידה-אלשל  הנוכחות 

ובראשם עמד מנהיג מקומי  קאעידה-אלגופים ארגוניים שנשבעו אמונים ל -שלוחות אל קאעדה

( או אל AQIMבמגרב האסלאמי ) קאעידה-אל. לדוגמה שלוחת קאעדהשמונה או אושר על ידי אל 

אך אינם חלק מהמבנה  קאעידה-אל עם(  (affiliationהמזוהים   ארגונים  - השני. בסומליהשבאב 

הוא  קאעידה-אל. הם פועלים בזירה המקומית וחולקים את אותה אידיאולוגיה. החיבור להארגוני

-Ansar al) ''מטיפי השריעה ניעל בסיס אינטרסים משותפים ובריתות אד הוק. כך לדוגמא ארגו

Sharia in .הפועלים במספר מדינות ביבשת אפריקה  ) 

                                                           
25 UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali - MINUSMA 

FRANCE: Operation 'Barkhane'; 'Serval' Operation  

 UN Mission in Democratic Republic of the Congo -MONUC 

UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African 

Republic - MINUSCA 

African Union Mission in Somalia – AMISOM 

United Nations Mission in the Central African Republic and Chad - MINURCAT 



 

 

 אזורים/באפריקה בחתך מדינות קאעידה-אל של הנוכחות

 הסאֶהל

הארגונים האסלאמיים   צמיחתיש נקודה על פני היבשת שנמצאת בפוקוס העולמי בהקשר של  אם

של ִמְדּבּור  או טרור אסלאמי רדיקלי ומשבר  בהקשרפי רוב ,הוא  עלסאֶהל ,הזוהי הסאֶהל. אזכור 

-עצום של יותר מ שטחסאהיל(, הוא -בהגדרתו הגאוגרפית, סאֶהל, 'חוף' בערבית )אל 26הומניטרי.

ק"מ המשתרע מסנגל לסודאן. זהו אזור בו כמות  4,000מיליון קמ"ר בצורת מסדרון באורך  3

 מ"מ בשנה, בסביבה זו בצורת וצחיחות הם הבסיס לחיי האדם בחברה.  75-450המשקעים נעה בין 

. הסאהל מהווה אזור מעבר בין מדבר סהרה הצחיח מצפון לחגורת הסוואנות הלחות מדרום

הסאהל כולל את: סנגל, כף ורדה, מאוריטניה, מאלי, בורקינה פאסו, ניז'ר, ניגריה, צ'אד, סודאן 

ואריתריאה. בהגדרותיו התרבותיות, הסאהל הוא גם מרחב המגע והמעבר בין אפריקה 'הלבנה' 

לאפריקה ה'שחורה' שמתחת לרצועת המגרב. רבים בתקשורת, בעיתונות ובאקדמיה מפשטים הכל 

  נתם הסאהל מוגבל למערב אפריקה.ומבחי

 החלוהשנים וכתוצאה מהתמוטטות משטרים רודניים והיעדר סמכות שלטונית מובהקת,  ברבות

 בתוך'מדינות'   מעין והקימו שנוצר לוואקום שנכנסו רדיקליםארגונים אסלאמים  בסאהל לפרוח

 המכנה, מטפורי באופן. אירופה על בעיקר, המערב ועל השחורה היבשת כלל על המאיימות מדינות

 ִמְדּבּור ולהתפשטות האסלאם הרדיקלי ביבשת הוא נדידת המדבר מצפון לדרום.ל המשותף

, כמקשה אחת, כערש האסלאם הרדיקלי ביבשת השחורה, ובלחימה כנגדו בסאהל ההתמקדות

'עושה עוול' לאזורים אחרים ביבשת, בהם משגשגות תנועות אסלאמיות רדיקליות המאיימות אף 

הן על היציבות במדינות בהן הן פועלות, וכן על  היציבות האזורית. למשל,  במוזמביק, בה פועל 
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מיליון סובלים מרעב, כך על פי משרד האו"ם  13-שים הזקוקים לסיוע השנה ומיליון אנ 29בעולם, עם 

(. עם המרחבים העצומים של גבולות מדבריים ונקבוביים בשליטה OCHAלתיאום עניינים הומניטריים )

גרועה, סאהל הוכיח את עצמו כקרקע פורייה לעליית הלחימה האסלאמיסטית באחד האזורים העניים 

שינויי האקלים החמירו את התחרות על משאבים הולכים ומתמעטים. ראו: בעולם, מכיוון ש Au Sahel, 

29 million de personnes ont besoin d'aide humanitaire et de protection (28.4.2021).  

https://news.un.org/fr/story/2021/04/1094832 

 

 



 

(, Cabo Delgado) דלגאדו קאבועם המדינה האסלאמית, במחוז בהצלחה ניכרת ארגון המזוהה 

 זולגת ופעילותו המדינתית הטריטוריאלית השלמות על מאיימת המדינה צפון על השתלטותו

 .אפריקה בדרום היציבות על ומאיימת שכנות למדינות

 -Group to Support Islam and Muslims Malian) GSIM.קבוצת התמיכה לאסלאם ומוסלמים

בראש הארגון עמד  בה אג ( JNIMאו)   Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin)בערבית ) 

אופיינה קבוצה זו  2018. בשנת 2020כוח 'ברקן' בנובמבר  ידי על( שחוסל Bah Ag Moussaמוסה )

 28(.Iyad Ag Ghaliאת הארגון מוביל כיום אייד אג גאלי )  27מסוכנת ביותר בסאהל.כ

 Katiba Macina -( Front de libération du Macina) 'החזית לשחרור מסינה'פועל ארגון במאלי 

( ובאזור סגו Mopti(. הארגון פעיל באזור מופטי )Amadou Koufaבפיקודו של אמאדו קופה )-

(Ségouהוא מקיים קשרים לוגיסטיים עם .)  ארגון GSIM ו-Ansaroul Islam .29  הארגון פועל

אך שרשרת הפיקוד נשמרת. עיקר פעילותו היא חיסול של יריבים ואנשי צבא וחטיפות  באופן מבוזר,

( להקים מחדש את 'הרפובליקה האסלאמית של מסינה', על שם 1לצרכי מיקוח. מטרות הארגון: 

( השגת תמיכה עממית לשם 2בה נאכף החוק האסלאמי )השריעה(; 19-אימפריה מהמאה ה 

 התנתקות ממאלי.

מורביטון ואנסאר דין, -, אלAQIMופיע אמאדו קופה בסרטון, לצד מנהיגים מהסניף ה 2017במרץ 

 אסלאם וול מוסלימין'-אל תסרו'ג'מעת נבו הוכרז כי הם מאגדים את ארגוניהם לקבוצה בשם 

(Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimeen )-JNIMקאעידה. -. קבוצה זו נשבעה אמונים לאל

 .2018-חיסולו בבהירות לגבי -קיימת אי

 MOJWA Movement for Oneness במאלי עם מספר ארגוני טרור בהם משתף פעולה  קאעדה-אל

and Jihad in West Africa) אולד( שבראשו עומד חמדה (Hamada Ould Mohamed Kheirou  )

(. Iyad Ag Ghalyגאלי )-( מונהג על ידי עיאד אAnsar Dineדין )-ממאוריטניה ואנסאר אל

עולמי כשהיעד המרכזי שלהם הוא הקמת  ד'יהאגלהקמת אזור בסיס לפעילות  פעלו הללוארגונים ה

מלמדת  קאעידה-אלמדינה אסלאמית המושתתת על חוקי השריעה. על חשיבותה של מאלי בעיני 

. הוא הדגיש כי מאלי אמורה 2013במגרב בשנת  קאעידה-אלמנהיג שלוחת   דרוקדלהתבטאות של 

                                                           
27 https://www.voanews.com/africa/french-forces-kill-al-qaida-linked-commander-mali 
28 https://www.moroccoworldnews.com/2021/06/342966/experts-warn-of-serious-difficulties-as-
algeria-deploys-troops-to-mali 
29 Macina האזור המוצף של הדלתא הניגרית הפנימית, שבין - Mopti, Ténenkou -ו Youwarou .

על ידי רופא אליל סקו אמאדו  19-פריה פולאני של מסינה, שנוסדה במאה ה המונח מתייחס גם לאימ

(Sékou Amadou.) 



 

לפעול במאלי תחת  קאעידה-אללפעילות באפריקה וכי על  מוג'אהדיןהיאה עבור לשמש בסיס יצ

 אל דין. אנצארהמעטפת של ארגון 

 

 

 .פידאבאפריקה מתוך פורום אל  דלג'יהאבסיס יציאה  מאלי

 

 אולדשל חמדה  2014-וחיסולו על ידי כוח צרפתי ב  2013-של פיצולים ושינוי נאמנויות ב שורה

( בראשות מוכתר Al-Mourabitoun) מורביטון-הביאו לקדמת הבמה במאלי את ארגון אל

הצליח לצרף לארגונו  קבוצות שונות שפעלו במסגרת  הוא(. Mokhtar Belmokhtar) בלמוכתר

AQIM    . 

להקים והיו להפיל את ממשלת אלג'יריה  ובסאהלבצפון אפריקה  קאעדה-אל מטרות -לסיכום

תקפות מה את להרחיב , במקבילומזרח מאוריטניה. ח'ליפות אסלאמית, בין צפון מאלי, מערב ניז'ר 

 .את הכוחות הזרים מהיבשת לסלקנגד יעדים מערביים כדי כ

ביבשת אפריקה הייתה בתחילת  קאעידה-אלהרגל הראשונה של  דריסתכפי שהופיע לעיל,  - סודאן

קאעידה, עד שלחץ -עבור ארגון אל ומקלטבסיס אימונים  שימשה סודאן 30 בסודאן. שנות תשעים

לאדן ולסגור את -, לסלק את בןדאז( ,al-Bashirבאשיר )-אמריקני הביא את נשיא סודאן עומר אל

                                                           
 Jill Carroll ,How did Al Qaeda emerge in North  על פריחת אל-קאעידה בצפון אפריקה ראו30

Africa? The Christian Science Monitor (1.5.2007). 

 https://www.csmonitor.com/2007/0501/p12s01-wome.html  

https://www.csmonitor.com/2007/0501/p12s01-wome.html


 

חיסלו את  2019-ההתקרבות לארה"ב וחילופי משטר ב 31סודאן.בקאעידה -אלשל מחנות האימונים 

פועל ארגון המזוהה  32,אזרחים מלחמות שסועת, במדינה, זאת עם. במדינהקאעידה -אל  תשתית

 (.Ansar al-Shari'aקאעדה המכונה 'מטיפי השריעה' )-עם אל

שריעה' )'תומכי -'אנצאר אל –בעלות שם זהה טרור פועלות קבוצות  , בלוב ובתוניסיהבמגרב

 פועלות הן קאעדה-אל של לאידאולוגיה נאמנותלקידום מטרותיהן.  שמבצעות פיגועים השריעה'(. 

 לעיל הקבוצות יה. יהפצת תפיסת העולם הסלפית בקרב האוכלוסללבבות' וה'להכשרת  במקביל 

 הצבאית עוצמתן. הצבאי הכוח ועל המדינתית היציבות על ממשי איום ומהוות היטיב מצוידות

  .המורדים לידי שנפלו קדאפי  במחסני שנאגר מגוון"ח מאמל ניזונו שהן מהעובדה נובעת

'מטיפי השריעה של  - הראשון( affiliation)קאעידה-אלמספר ארגונים המזוהים על  פועלים -בלוב

 Ansar al) דרנאהשריעה של  מטיפי-השני( ; Ansar al-Sharia in Benghazi- AAS-B) בנגזי

Sharia in Darnah - AAS-D).  עומד לוב. בראש הארגון ב השריעה חוקי את  להחילמטרתם היא

 בבנגזיפיגוע ב 2012-ב מעורבים היו הארגוניםשני  (.al-Madani) מדאני-'ליד אלחאבו  2018מיוני 

 .מיקוח לצורכי זרים בחטיפת( וכן Stevens) סטיבנסשגריר ארה"ב בלוב  כריסטופר  כנגד 

 

בן  סייפלאהארגון עומד  בראש (.AAS-Tשריעה' )-פועל ארגון  'אנצאר אל 2011משנת  -בטוניסיה

 14-(. גולת הכותרת של הארגון הוא הפריצה בBen Hassine, aka Abu Iyad al-Tunisiחסין )

לשגרירות ארה"ב. לארגון מיוחסים תקיפות ופיגועי התאבדות כנגד מטרות   2012לספטמבר 

 יהודיות ודיפלומטיות. 
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קאעידה. בן לאדן היה אורח -פעולה עם בן לאדן ואל VIP . לאנשי הארגון 1995ועד  1991-בסודן מ 

האו"ם הכניס את סודן לרשימת המדינות שתומכות  1993-הונפקו דרכונים דיפלומטיים סודאנים. ב

קאעידה בביצוע הפיגועים בשגרירויות ארה"ב בקניה -שיתפה סודאן פעולה עם אל 1998בטרור, ובשנת 

לט באפגניסטן.ובטנזניה. לאחר סילוקו מסודאן מצא בן לאדן מק  

 בין הדרום לצפון פרצה כבר בשנת 1955 מלחמה שגבתה כשני מיליון קורבנות. בהמשך, בשנת 32

אלף לחצי מיליון אנשים. הרקע לסכסוך היה גזעני,  350החל רצח העם בדארפור, שבו חוסלו בין  2003

ור, האוכלוסייה בשל העובדה שהתושבים בדארפור הם ממוצא אפריקאי. במערב המדינה, באזור דארפ

 היא מוסלמית אך אפריקאית ולא ערבית. 



 

'החזית הסלפית ללוחמה והפצת  בשםג'יהאדיות  אסלאמיותקבוצות  ות עלופ  באלג'יריה ובמרוקו

ייסד חסן  GSPC-ה את.  Salafist Group for Preaching and Combat (GSPC) -האסלאם' 

 GIA (Armed -היה מפקד אזור בארגון האסלאמי החמוש  חטאב. 1998-( בHattab) חטאב

Islamic Group)  דגל לחם במלחמת האזרחים האלג'ירית. הארגון ו 2004–1993שפעל בשנים

צמחו ארגוני הג'יהאד הפועלים כיום  הללו מהקבוצות. השלטון שלהלגיטימיות -ואי ציהבאסלאמיז

 AQIM . Al-Qaeda inבמגרב  קאעידה-אלהוקמה שלוחת   2006לספטמבר  11-ב .בצפון אפריקה

the Islamic Maghreb. דרוקדל עבדלמלכ עמד השלוחה בראש (Droukdel שהעביר את ,)מרכז 

 אנבי-אל יוסוף עוביידהמונה אבו  2020. בסוף נובמבר 2020ליוני  2-למאלי שם חוסל ב פעילותה

(al-Annabi כמפקדו העליון של )AQIM. 

 

(. ראשי הארגון AQIMקאעידה במגרב האסלאמי' )-'אלמתקיימת פעילות של שלוחת  -  במרוקו

 .לפגוע בממלכה מיםומאיימאשימים את מוחמד השישי, מלך מרוקו, ברדיפה של מתנגדי המשטר 

את המשטר הצבאי לאורך חופי  לסלק ובשאיפתו בפעולותיו כשלקאעדה במגרב האסלאמי' -'אל

 םבמקומות בהבעומק היבשת  התמקדכן  על, יותר והמוגנים אלג'יריה המיושבים בצפיפות

המקומי, אך המודיעין המרוקאי מצליח להכיל את בעיית הטרור  .מרחב פעולה נוח יחסי  מתאפשר

 33לא למנוע את הייצוא שלו לאירופה ולמדינות שכנות.

 

 

 אפריקה קרן

 Harakat Shabaab al  -Shabaab -alהג'יהאד הצעירים" "לוחמי :ַשַּבאּב-ַא ארגון  – בסומליה

Mujahidin)2009-)ב קאעדה ונחשב לשלוחת הארגון במזרח אפריקה-( שומר על נאמנותו לאל ,

, החולשת גם על קניה, במזרח אפריקה קאעדה-על הארגון כשלוחה של אל בשבא-אמנהיגי הכריזו 

 (. Ahmed Umarעוביידה )-מנהיג הארגון הוא אחמד עומר אבו וטנזניה. אוגנדה

                                                           
 לפי גורמים רשמיים במרוקו, כ-1,800 צעירים מרוקאים הפכו בשנים האחרונות ללוחמי ג'יהאד 33

רים הוברחו למרוקו ותוניסיה משדות הקרב בלוב, עיראק וסוריה. לפי הדיווחים, כאלף פעילי טרור אח

ראק. על פי אותם דיווחים, רבים ממבצעי הפיגועים בשנים המתפוררים של דאע"ש בסוריה ובעי

 האחרונות באירופה היו ממוצא מרוקאי.



 

מדינה אסלאמית סונית ולהחזיר  להקיםהיא  קאעדה-אל הגג מארגון היונקת, הארגון לש'נדה האג

בפעולות  נקיטהאת שורשיו המקוריים של האסלם. המודוס אופרנדי להגשמת חזון זה הוא דרך  

טרור המוכוונות כלפי אוכלוסיות אזרחיות ובעלי תפקידים פוליטיים שונים במטרה לבסס את 

שבאב -לי ארגון אלפעיהצליחו , 2006בשנת  .פחד בקרב האוכלוסייהו מורא הטלתשליטתו תוך 

ידי חיילים של מדינות האזור בפיקוד צבא -לכבוש את מוגדישו, בירת סומליה, אך נהדפו על

שבאב הושלטו בה חוקי שריעה -אתיופיה. בתקופה הקצרה שמוגדישו הייתה תחת שליטתם של אל

של נוקשים שכללו איסורי שמיעת מוזיקה, כיסוי גוף מוחלט לנשים והוצאות פומביות להורג 

פיגועי  ייניבמאפאפריקה ב למדינות נוספות  ופעילותשבאב  את -אלהרחיב  2010'כופרים'. מאז 

 תופת במרכזי אוכלוסייה נוצריים: באוגנדה בקניה ובאתיופיה.

 

 נילו(, קבוצה זו מורכבת משבט הפAnsaroul Islamפועל ארגון 'אנסרול אסלאם' ) בבורקינה פאסו

(Fula .ופעילה גם במאלי )( את הקבוצה ייסד איברהים מלאם דיקוIbrahim Malam Dicko דיקו .)

 ( תפס את הפיקוד על הארגון.Jafar Dicko. אחיו הצעיר ג'עפר דיקו )2017 -במת 

-נוצרים וכ 23%מהאוכלוסייה מוסלמים,  60%-אדם, כ-מיליון בני 20-פאסו מתגוררים כ בבורקינה

יש  הללוית מסורתית/וודו. בעיני השלטון, לנתונים מהאוכלוסייה מחזיקים באמונה אפריקא 15%

הכיוון העתידי אליה היא פונה בעשורים  אתמשמעות גדולה המציינת את אופייה של המדינה ו

בא לידי ביטוי ש המדינה עלהקרובים. בעיני אחרים, הנתונים האלה מהווים סוג של איום מוחשי 

מעשי להרדיקלי והגלישה המהירה  םו של האסלא, לאור עליית2015באורח קטלני, בעיקר מאז שנת 

  .שאת על יציבותה של המדינה טרור קטלניים המעיבים ביתר

הוא לגרום לבריחתם של כל  במדינה הפועליםאחד מהיעדים העיקריים של ארגוני הג'יהאד  

במטרה לבסס שלטון אסלאמי רדיקלי בעל רצף גיאוגרפי באזור משולש  בההנוצרים המתגוררים 

פאסו איבדה לחלוטין את השליטה במזרח  בורקינה .פאסו, ניז'ר ומאלי הגבולות בין בורקינה

 .באזורי הגבול עם ניז'ר  -המדינה 

 

 אפריקה אדמת על נספחים וארגונים"ש דאע שלוחות

על החשיבות הרבה  מלמדהמדינה האסלאמית  ראשי  שלהפעולה  ואסטרטגיית המדיניות ניתוח

 2017המיוחסת לטריטוריה כדי לקיים את הח'ליפות. אובדן השטחים בעיראק ובסוריה משנת 

ארה"ב הגבירה את שאיפת הארגון להשתלט  שלוהתבוסה הצבאית לכוחות הקואליציה בהובלה 



 

ע מעבר של לוחמים מהארגון על שטחים ברחבי העולם  כדי לשמר את 'גחלת' הח'ליפות ולמנו

  . קאעדה -לשורות אל

הקמת מרכזי כובד )פעולה(   ,שתכליתהבישומה של אסטרטגיה  ש"דאעהחל    2015כבר במהלך 

משניים לצד החליפות האסלאמית כבסיס להתרחבות עתידית וכמרכזי פעילות להמשך התמודדות 

מבין המקומות העיקריים  הייתה יקהאפר יבשת. קאעדההגלובלי מול אל  יהאד'הגעל ההובלה של 

סוף  עדהחליפות  שלהאסטרטגי  ומצבה אפריקה ביבשתאליה כוונה הנהגת החליפות. התנאים 

 הלכה אשר תשתית,  אפריקה אדמת על משמעותית פעילות תשתית לבסס להנהגתה אפשרו  2015

  .ביבשת שונים באזורים שליטה כדי עד, השנים במהלך וגדלה

הוא התייחס לאפריקה והיציג את מנהיגיה כעריצים  2015אל בגדאדי בבמאי  באכרשל אבו  בנאומו

 הסונההדת . באותו נאום הוא אף הודיע כי הוא קיבל את שבועת האמונים  של קבוצת אנשי  ונוטשי

, 2015בשנים בגדאדי המשיך לכלול את אפריקה בנאומיו -אל  34חראם( בוקו ארגון) דוג'יהא לדעווה

 לאפריקה הגירה לבצע למוסלמים קרא באפריקה פעולה זירות אזכר הוא במהלכם ,2017-ו 2016

ומרכזיותה של אפריקה בעיני  תהעדויות לחשיבו   35באפריקה החליפות לחיילי ישירות פנה ואף

 . ש"דאעשפורסם על ידי  קדאבישל  8מופיעות במגזין האינטרנטי מספר  ש"דאע

 

 

                                                           
34 https://archive.org/details/MarchForthWhetherLightOrHeavy 

35 https://dawaalhaq.com/post/56071    https://dawaalhaq.com/post/77127 

https://dawaalhaq.com/post/56071
https://dawaalhaq.com/post/56071


 

 

 קאעידה-אלדומה לזו של  במתכונת הוקמועל אדמת אפריקה  ש"דאע של המשניים הכובד מרכזי

הבאים:  המחוזותזו  הוקמו באפריקה  במסגרת  דאע"שפעולה בין ארגונים מקומיים ל ובשיתוף 

'מחוז המדינה האסלאמית מערב אפריקה' . ב(, ISGS'המדינה האסלאמית בסהרה הגדולה' )א.  

(ISWAP ,)מרכז אפריקה של . מחוז ג( המדינה האסלאמיתISCAP .) על אף שהתקשורת הקשורה

מוזמביק הן קבוצות מובחנות עם  -ISIS -ו ISIS-DRCכגוף אחוד,  ISCAPלדאע"ש מציגה את 

 מקורות מובחנים.

במצרים, בלוב,  ארגונים או קבוצות  שונות ביבשת ובכלל אלו : ש"דאעלנשבעו אמונים  בנוסף

 פאסו, במוזמביק, וברפובליקה המרכז אפריקנית. -בתוניסיה, בסומליה ובניגריה, במאלי, בבורקינה

  

 

 כללי - באפריקה בחתך מדינות דאע"ש תפריס

לח'ליפות  אותה להפוך במטרה 2009מאז בניגריה  , פועל (aramH okoB) בוקו חראם  ארגון -ניגריה

קאעידה -בוקו חראם על קשרים עם הסניף הצפון אפריקאי של אלהשנים שמר  במהלך אסלאמית.

במאלי לפני  AQIM(. חברי הארגון התאמנו ונלחמו לצד AQIMקאעידה במגרב האסלאמי' )-'אל -

של הארגון ופגיעתו חסרת האבחנה במוסלמים חפים  הקיצונית האלימות, אולםשחזרו לניגריה.  

  .אבדן תמיכה בקרב מוסלמיםל מחשש מהארגון להסתייגדה קאע-מנהיגי אלל גרמהמפשע, 

 מדינה האסלאמית.ל, אמונים  הארגון מנהיג, (Shekau) שקאו בקר אבונשבע  2015למרץ  7-ב



 

 למדינהאפשרה, לראשונה  האסלאמית המדינה שלבוקו חראם למערכת הבריתות  ארגוןקבלת 

להתפשטות  חזונה את התואמתמשמעותית במערב יבשת אפריקה  רגל דריסתהאסלאמית 

רצף טריטוריאלי עם מחוזותיה הצפוניים  יצרחראם  בוקו, האיחוד עם עודהח'ליפות לרחבי העולם. 

 .של המדינה האסלאמית ביבשת: לוב ואלג'יריה, לצד הרחבת השפעתה למדינות נוספות ביבשת

של  להנחיות)שקאו לא ציית  ש"דאעו ומנהיגות א, בעקבות מתח גובר בין שק2016אוגוסט ב 2-ב 

להפסיק לתקוף מוסלמים אחרים ולהפסיק להשתמש בילדים כמחבלים מתאבדים וכן  ש"דאע

הודיעה  שדאע" ,(ניסה לחסל את נציגי הארגון שנשלחו לסייע לו בארגון, אימונים ותכנון פעולות

ו א. שקמטעמהד ( הוא המפקAbu Musab al-Barnawiברנאווי )-אבו מוסעב א כיצדדי -באופן חד

 -' אפריקה במערב האסלאמית המדינה'שלוחת  נולדה וכך הארגון מנהיגותסירב לוותר על 

ISWAP (Islamic State West Africa Province בניגוד לבוקו חראם .)אם גםאזרחים, ב שטובח 

 – הארגון למימון כספים מהם. הוא גובה מעדיף לרכוש את אמונם ISWAP, סונים מוסלמים הם

 בוקולוחמי הארגון שומרים על בטחון התושבים הן מפני  -לשיטת הארגון שהם מס ביטחון מיסים

 36חראם והן מפני חיילי צבא ניגריה הנוטים להתעמר באוכלוסייה ולבזוז את המעט שיש לה.

 אתגרים מציב, (2021) במאי השנה 21-ב ISWAPעל ידי לוחמי  שקאו  של מנהיג בוקו חראם חיסולו

נדגיש כי בעיות היסוד  ISWAP.37-ל והן הטרור ניובארג הנלחמים המעורבים לכוחות הן חדשים

ככל שזה נראה  . קאושל צפון מזרח ניגריה, אגם צ'אד, קמרון וצ'אד לא נפתרו עם חיסולו של ש

ISWAP  בהנחה תוך הרחבת שליטתה וכוחה בראשותו של ברנאווי תיערך מחדש בכל המרחב

 38שתקבל את אישורו של מנהיג דאעש. 

 

                                                           
36 Aymenn Jawad Al-Tamimi, “The ‘Boko Haram’ allegiance pledge to Islamic State: An Ansar al-Shari‘a 
Tunisia connection”, Pundicity, 8 August 2018 .  
 
https://dailytrust.com/iswap-confirms-shekaus-death-says-its-fighters-following-isis-orders 
Aymenn Jawad Al-Tamimi, “ISWAP vs. Abu Bakr Shekau: full text, translation and analysis”, Pundicity, 
5 August 2018 
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(ICT.)7.6.2021(  הרצליה ,) 

https://www.ict.org.il/Article/2685/Boko_Haram_Stands_at_a_Crossroads_Heb#gsc.t

ab=0  
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-'המדינה האסלאמית בסהרה הגדולה' במדינות הללו פועל ארגון : 'ר ובורקינה פאסוניג, מאלי

ISGS (Islamic State in the Greater Sahara) סראוי -בראשה עומד עדנאן עבו וואליד אל

(Adnane Abou Walid al-Sahraouiהארגון נולד כתוצאה מ .)מורביטון  )ארגון -באל 2015-פיצול ב

Al-Mourabitoun לאחר המיזוג עם  2013באוגוסט  22 -נוסד בMUJAO  שבראשו עמדAhmed 

Ould Amerבשל שבועת האמונים למדינה האסלאמית שהפכה את הארגון ל )- ISIS-GS. 

 

מהפכת ( הוקם לאחר Maqdis-Ansar Bait alמקדס 'תומכי ירושלים' ) -אנצאר בית אל :מצרים

. הארגון בראש כיום עומד מי ברור לא, פעילים 2000-כבארגון  2011.39במצרים בשנת  האביב הערבי 

שמו של הארגון מעיד, לכאורה, על התרכזות בישראל ואכן בתקופה הראשונה לפעילותו הוא הדגיש 

, פתח 2013בפרסומיו אך ורק פעולות שכוונו נגד מטרות ישראליות, אחר הפלת שלטון מורסי ביוני 

גון פעילי האר רובהארגון במלחמה גלויה וכוללת נגד כוחות הביטחון ומוסדות השלטון המצריים. 

-מתגוררים כיום כסיני הסווארקה, רמילאת ובריקאת. בחצי האי בסיני:  בדואיםהינם משבטי ה

התפרסם בכלי תקשורת במצרים מנשר המיוחס לאנצאר בית  2014בנובמבר  3-אלף בדואים. ב 700

מקדס, שבו הכריז רשמית ובפומבי על הצטרפותו למדינה האסלאמית. במנשר פרסם הארגון -אל

בגדאדי, בציינו כי המהלך נועד לאחד את המוסלמים -'ליף אלחשבועת האמונים שלו לאת נוסח 

ומתוך קיום חובה דתית לקבלת מרות הח'ליף. הארגון קרא לארגוני הג'יהאד האחרים לנהוג כמוהו 

ולהצטרף למדינה האסלאמית. בעקבות שבועת האמונים, הארגון שינה את שמו בפרסומיו 

 Islamic State of Iraq and the Levant – Sinaiל המדינה האסלאמית' )הרשמיים ל'מחוז סיני ש

Province.) 

 

 השלטון בה במדינה שטחים על מהירה להשתלטות במיוחד הבולטות הדוגמאות אחת: מוזמביק

המקומיים   בפיסונה )ו-מקומי בשם אנסאר אל ארגון של מוזמביק.  הדוגמה היא חלש המרכזי

 - מהמדינה חלקים. הארגון כבש 2017-ב במוזמביק עילותופשבאב במוזמביק( החל את -אלמכונה 

 על המאיימת קיצונית אסלאמית שלוחה שם והקים( Cabo Delgado) דלגאדואת מחוז קבו 

                                                           
 ראשית פעילותו של ארגון אנצאר בית אל-מקדס בתחילת 2011. עם הפלת משטר מובארק נמלטו 39

ג'יהאד, שביצע פיגועים גדולים בסיני בעשור הקודם, תוך -תוחיד ואל-מהכלא המצרי פעילים מארגון אל

לש שהם מנצלים את הריק השלטוני והביטחוני שנוצר בחצי האי כדי להתבסס בו, בעיקר בצפון, במשו

עריש )-אל –שיח' זוויד  –רפיח  Sheikh Zuweid- Arish - Rafah.) 



 

 ש"לדאעמוזמביק, התחייב אמונים -ש"דאע. )טנזניה ואוגנדה( שכנות מדינות ועל נוספים מחוזות

 במהלך שנות התבססותו של הארגון  .2019כשלוחה באוגוסט  ש"דאע, והוכר על ידי 2018באפריל 

 האזור 40.אחרים 800,000-כ של מבתיהם ולעקירתם אדם בני 3000-כ של למותם גרם הוא

במחצבים )נפט וגז(.ענקי האנרגיה מהעולם ששהו באזור והקימו תשתית  עשירשבשליטת הארגון 

  41לניצול המשאבים נטשו לפי שעה את המחוז. עניפה

 

 אסלמי ןארגו פועל השכנה אוגנדה ובצפון זו במדינה :(DRC) אפריקנית המרכז הרפובליקה

Allied Democratic Forces (ADF) 'Madina at Tauheed Wal Mujahedeen' (MTM). 

פעל  90-מאז סוף שנות ה .ההשכנ DRC -ל התרחבו גלשהתבסס במקור במערב אוגנדה אך  הארגון

 ADF-ה, 2015משנת  .סמוך לגבול עם אוגנדה( Ituri) ובאיטורי ( Kivuבמחוז צפון קיוו ) הארגון

(. Mukulu( ועלייתו של מוסא בלוקו )Mukulu) חווה הקצנה לאחר מאסרו של מנהיגו ג'מיל מוקולו

מחוז  עם, כאשר חלק אחד נשאר נאמן למוקולו, ואילו השני התמזג ADF-התפצל ה 2019שנת ב

 .2019 ביוני ש"דאעלמרכז אפריקה של המדינה האסלאמית תחת פיקוחו של בלוקו שנשבע אמונים 

עממית  להתקוממות( שטח אידיאלי 1סיבות:  3-במערב אוגנדה, ככל הנראה, מ התבסס ADF-ה

( ונוכחות של 3להקים בסיסים ולגייס לוחמים; יכוליםשבה המורדים  DRC-כפרית;  קרבה ל

להציע סיוע מסוגים  ותשיכולידידותיות לממשל המרכזי בקמפלה -בלתיקבוצות אתניות באוגנדה 

 שונים. 

 אפריקה למדינות  נוספות ב בליהגלו הג'יהאד שטותהתפ

 אפריקה בצפון מקומיים וארגונים קבוצות עם פעולה שיתוף קשרי וביסוס שלוחות הקמת לצד

 נוספות לטריטוריות וחדירה תשתיות לביסוס יהאד'הג ארגוני פועלים אפריקה ובמרכז בסהל

                                                           
40 https://www.thedefensepost.com/2021/06/30/eu-mozambique-military-training/ 

 

 להרחבה בנושא התפשטות האסלאם הרדיקלי במוזמביק ובשכנותיה מומלץ: איתן עזאני' דוד דוכן, 41

המכון למדיניות נגד טרור ) מוזמביק כמקרה בוחן - התפשטות האסלאם הרדיקלי באפריקה ICT ,)

(.2020הרצליה  )דצמבר   

https://www.ict.org.il/images/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7

%95%D7%AA%20%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9D%20%

D7%94%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%99%20%D7%91%D

7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94.pdf  



 

, הפיצול השלטונית השחיתות ,המקומיות הפוליטיות המערכות של חולשתן ניצול תוך באפריקה

 חוףטרור במדינות כמו  ובפגועיחלה עלייה בחדירת גורמי טרור  לדוגמה כך. הקיים והשבטיהאתני 

 .  וטוגו גאנההשנהב  

 השנהב חוף

השאר מאמינים  תנוצרי 30%, מוסלמיתמהאוכלוסייה  42.95%מיליון איש,  21בחוף השנהב גרים 

באמונות עממיות/וודו. הדמוגרפיה של חוף השנהב מושפעת מהגירה מסיבית של מיליוני מוסלמים 

יחד עם המהגרים המוסלמים הרוב במדינה  .מן הארצות השכנות, בעיקר ממאלי ובורקינה פאסו

בגבולותיו  הוא מוסלמי. הדרום, השוכן לחוף האוקיינוס האטלנטי ברובו נוצרי ואילו הצפון הנושק

 מוסלמי.  -למאלי ולבורקינה פאסו 

בשטחה של חוף השנהב. כך  פיגועים לבצעבשנים האחרונות  החלו השכנות מהמדינות טרור פעילי

 (Kafoloצפון המדינה בקפולו )-מחנה צבאי של צבא חוף השנהב בהותקף  2020ביוני  לדוגמה

על ידי קבוצת פעם נוספת  הותקף מחנה צבאי  2021במרץ  29-ב חיילים. 13נהרגו  ההתקפה  במהלך

כעשרים   2021למאי  7-חיילים נהרגו במתקפה זו. ב 4ג'יהאד שהגיעה רכובה על גבי אופנועים.  פעילי

 כזורי( הסמוכה לגבול עם בורקינה פאסו, Boléעל המסגד בעיירה בולה )השתלטו   דג'יהאפעילי 

לתושבים כי  הסבירוהם  .כי מי שישתף פעולה עם השלטונות ייהרג והזהירו אותם את תושביה 

טעונים שיפור והם ילמדו אותם כיצד לעשות זאת  הדתייםמנהגיהם  וכי בעצם הם מגינים עליהם 

 טוב יותר. 

מדובר בתא ג'יהאדי, הפועל באזור מפגש הגבולות מזה שנתיים  השלטונות חוף השנהב סבורים כי 

(. לדעתם, תפקידו של (Sidibé Abdramani – aka-Hamzaייה אבדרמני  שבראשו עומד סידיב

( שבראשה עומד אמאדו קופה Katiba Macinaמסינה' )תיבה כ'-סידיבייה ליצור רצף טריטוריאלי ל

(Koufa .)'מסינה' היא חלק מארגון תיבה כGSIM (Group to Support Islam and Muslims) 

שימוש בשיטות המיושמות  בסאהל, כמו מטעני  ותכוללה,  אלות יועילופ 42קאעדה.-המסונף לאל

  לבסס אחיזה במדינות נוספות במערב אפריקה. יהאד'הגעל כוונות ארגוני  ותמצביעצד, 

 טוגו

מאמינים  36%נוצרים,  44%מיליון איש. החלוקה הדתית בטוגו היא כדלהלן:  13חיים  בטוגו

. אזור הסוואנה המדינה של בצפונה מרוכזים המוסלמיםמוסלמים.  14%-באמונות עממיות/וודו ו

                                                           
-http://abidjantv.net/actualites/cote-divoire-la-montee-en-puissance-des  ראו:42

jihadistes-des-jeunes-de-kafolo-recrutes-par-lennemi / 
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מזרחיים של בורקינה פאסו, שחווים עלייה -של טוגו גובל עם האזורים המזרחיים והמרכזיים

, 'המדינה Ansarul Islam:  בהתקפות המיוחסות לקבוצות קיצוניות אלימות הפעילות בסאהל

  GSIM-ו"ש דאע של( Islamic State the in Greater Sahara - ISGSהאסלאמית בסהרה הגדולה' )

 קאעדה.-של אל

-על מנת להתמודד עם איום זה, ממשלת טוגו אימצה כמה צעדים, ביניהם הקמת הוועדה הבין

 CIPLEV-Comité interministériel de préventionמשרדית למניעה ומלחמה בהקצנה אלימה )

et de lutte contre l’extrémisme violent מנגנון לא צבאי, ה2019במאי  15 -(, ב .- CIPLEV  מגיע

בשטחה. משימת הוועדה  ותאלימוההקצנה הלמניעת  2017מאז  בטוגו וצעדים שננקטלכהשלמה 

הינה: מצד אחד, 'למגר או להפחית באופן משמעותי את התפשטות הקיצוניות האלימה בכל שטח 

 43כוחות הביטחון והחברה האזרחית'. טוגו', ומצד שני, "לחזק את שיתוף הפעולה בין הממשל, 

( Accra Initiativeטוגו לחברה ב'יוזמת אקרה' )הפכה , CIPLEV, לפני הקמת 2017בספטמבר 

, גאנה, בנין, פאסו בורקינה עם יחד האזורי הביטחון וחוסר הרדיקלי האסלאם התפשטות למניעת

במבצעים הצבאיים המשותפים של 'קודלגו'  לקחה חלק  טוגובמסגרת זו   44.השנהב חוף

)Koudalgou )וכן ( במבצע קונדג'וארKoundjoare באזור סוואנה בספטמבר )םמטרת 2018.45 

את הקשר בין האוכלוסייה המקומית לבין כוחות ק חיזוולשטחה  ם'יהאדיסטיגחדירת  מניעת

 חוקים חוקקה גםצבאיות לטובת הקהילות. טוגו -ההגנה והביטחון באמצעות פעולות אזרחיות

 נועדה זו חקיקהביטחון פנים. לביזור וחירויות הציבור והחוק ל: החוק לפעול לה המאפשרים

 אלימה.הקיצוניות ל, כולל לאיומים המתעוררים המדינה שללהתאים את המסגרת המשפטית 

 'רניג

 ביטחון אתגרי בפניה מציב הגיאוגרפי מיקומה, לים מוצא ללא'ר כלואה בתוך רצועת הסאֶהל, ניג

 מאלי עם בגבולבמערב,  ;לוב השכנהמ האזרחים מלחמת רקע עלניז'ר  מאוימת: בצפון עצומים

                                                           
 / https://togopolitique.org/le-togo-a-lepreuve-de-la-menace-terroriste  ראו:43

44 Sampson Kwarkye, Ella Jeannine Abatan, Michaël Matongbad, "L’Initiative 

d’Accra peut-elle prévenir le terrorisme dans les États côtiers de l’Afrique de l’Ouest 

?" ISS ORG (30.9.2019).                         https://issafrica.org/fr/iss-today/linitiative-

daccra-peut-elle-prevenir-le-terrorisme-dans-les-etats-cotiers-de-lafrique-de-louest  

45 The Risk of Jihadist Contagion in West Africa 

 Crisis Group Africa Briefing N°149, 20 December 2019. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/b149-jihadi-west-africa.pdf  
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 מול מזרח בדרום(; IS-GS)המוסלמי ומהמדינה האסלאמית הגדולה בסהרה  בבמגרקאעידה -אלמ

 .ISWAP-וה חראם בוקו פועלים'אד צ וגם ניגריה

 הארגונים מפריחת הנובעות במדינתו הביטחוניות לבעיות ער( Bazoum) באזום מוחמד הנשיא

לאזור המכונה  מופניתעיקר דאגתו  ובתוך מדינתו המוסלמית. מסביבו רדיקליים האסלאמיים

 קיצוניים אסלאמיים ארגונים משגשגים'שלושת הגבולות' )בין ניז'ר, מאלי ובורקינה פאסו(, שם 

 אותם ומחייבים קנסות מטילים ,למרותם סרים שלא אזרחיםשודדים )תבואה ובקר(, הורגים ש

 'זכאת' )צדקה(.  של האסלאם מצוות את לבצע

מהאוכלוסייה מתקיימים  85%) ענייה המדינה. מוסלמים 99%  תושבים מיליון 20-כ חיים בה'ר ניג

מפחות משני דולרים ליום( ואינה מסוגלת לחסום באופן יעיל את גבולותיה מפני התפשטות 

עומדת אפשרות המשא ומתן עם  הפרקהאסלאם הרדיקלי. על  כן כמו באפגניסטן או מאלי, על 

חנינה ללוחמי בוקו  תהצעזום כוללת בעיקר ג'יהאדיסטיות. האסטרטגיה של הנשיא באהקבוצות 

רדיקליזציה, מצד אחד, ולנסות לספק את -חראם שמסכימים להשתחרר ולהצטרף למרכזי דה

מצד  (IS-GS) בסהרה הגדולה האסלאמית המדינה ארגון תחת שחוסה תפולאניההקהילה  תביעות

 .שני

 

 סיכום

   .יבשתב הרדיקליטרור האסלאמי התפשטותו של מ מאוד יםמודאג בפרט אפריקהבו בכלל עולםב

צעירים  לגיוס היחידי והעיקרי הדתי אינו ההסבר כמו גם כיום במקומות אחרים, המימד באפריקה 

של צעירים  מחאתי'מרד'/אקט  תג'יהאד מבטאל ההצטרפות,  הרדיקלים האסלאמיים ארגוניםל

 ם'יהאדיהגהטרור  ארגוניפוטנציאל הגיוס של תיד. ע או אלטרנטיבה להםכנגד חברה שאינה מציעה 

לחילופין או  מתוסכלים, ובטליםמצוי בקרב אוכלוסיות מוסלמיות בשולי החברה, מ  ,באפריקה

 .  בפועליובהר כי הפוטנציאל מתממש  – חברי שבטים הרחוקים מהמרכז השלטוני

באוכלוסיות  מול ההצלחה של הארגונים האסלאמיים הרדיקליים להיאחז בשטחים ולשלוט

האסלאם  התפשטותובניסיונותיהן לבלום את  תןבלחיממדינות אפריקה  מתקשות ,נרחבות

: העדר יכולות מבצעיות ראויות והצטיידות למטרה זו, , ביניהןרחב של סיבותבשל מגוון הרדיקלי 

ותשלום שכר ללוחמים ולא רק גופי הלחימה חוסר נחישות של הלוחמים והמפקדים, קשיי מימון 

ומעל הכל היעדר אסטרטגיה כוללת  ,בשל השחיתות, בעיות לוגיסטיות, היעדר מודיעין בזמן אמת

 מקבלות ביטוי מערכות שלמותשבה  ,ובמסגרת האיחוד האפריקני אזורית ,, מדינתיתומתואמת

במקביל  החזרת הביטחון האישי והכלכלי לתושביםבו רדיקליזציה-, בדהשיקוםב העוסקות



 

הבחנה  ללא אש יםמפעיל , במסגרת הלחימה,שהצבאותהעובדה  . עוד,טרורללחימה בארגוני ה

 המזינ  ,צבאיתהפעילות ה. לבניית אמון ביניהםאינה תורמת  אוכלוסייה בלתי מעורבתופוגעים ב

ודוחפת את למדינה  ניכורהאת מגבירה , ונציגיו המרכזיכלפי השלטון  שנאהה מעגל אתומרחיבה 

 תוך, אחר אספקט ובכל בלחימה מערביים צבאות של המעורבות גם. אלימותלדרך של  האזרח

ומחזקת  התופעה בהדברת מסייעת לא, בלחימה בשטחי הפרט בזכויות יותר להתחשב ניסיון

 .נוכחותם במדינהעצם לעיתים את האידאולוגיה הקיצונית הפוסלת את 

ברחבי היבשת תחת דגל האסלאם, בין אם תחת  ותהפועל החמושות הקבוצותהסר כל ספק,  למען

הקמת  –או זו של המדינה האסלאמית חותרות ליעד אחד וברור  קאעדה-האידאולוגיה של אל

 רוקיפו תמדינו הריסתכוללת לכך  החתירה –ח'ליפות אסלאמית שבה חוקי השריעה מופעלים 

אם יש מקום .  מערבי אינטרסוופגיעה בכל סממן  פעולה ומשתפי מתנגדים חיסול, קיימים משטרים

על פני הגלובוס בו התנאים המוקדמים הולמים את שאיפות האסלאם הרדיקלי זוהי יבשת 

ליישום האידאולוגיה שבפועל  אפריקה, ועל כן הארגונים פועלים ביבשת זו ללא לאות ובמרץ רב

 .ובשורה התחתונה כשלה במזרח התיכון

הגלובלי ביבשת צריכה להתחיל בשינוי פנימי עמוק במדינות אפריקה  יהאד'הגבארגוני  ההתמודדות

 . טחוניתיבתרבות השלטונית ובמערכות החברתית הכלכלית והב

התרבות  בין הפרשנות שלווה לאסלאם, שלעתים איחד באפריקהבמשך שנים טיפחו המוסלמים 

 פורחות האסלאם של, מזה עשרות שנים אידיאולוגיות רדיקליות כאמורוהמסורות המקומיות. 

 השלווה הפרשנות את משורש מעקרות הללו האידאולוגיותבמדינות אפריקה וזורעות כאוס. 

 שנשטפת האוכלוסייה בקרב וכאוסאמון -אי, מבוכה יוצריםקיצוניים המסרים ה. ביבשת לאסלאם

 השלטוניות המערכות מכיבוד, האוכלוסייה את, אותה המרחיקים'רעילים'  מסרים בשפע

 .הקיצונים האסלאמיים הארגונים אחר ונהירה תיותהחוק

להיענות לצורכי ו יותר קשובות להיותזו, הממשלות האפריקאיות צריכות  שליליתכדי להפוך מגמה 

 מים, חשמל תשתיות שיפור, וחינוך בריאות שרותי שיפור, אישי)ביטחון  התחומים בכלהאזרחים 

מנגנוני  ליצור(. במקביל הממשלות צריכות לצעירים תעסוקה מציאת והעיקר תחבורה, זורמים

, ובמידת הצורך למנוע את הפצת האידיאולוגיות הרדיקליות במדינותיהן על ידי האימאמים פיקוח

 46במסגדים. 

                                                           
 הפיקוח צריך לכלול בקרה ומעקב אחר כספים המגיעים ממדינות המפרץ ומפקיסטאן שנועדו להפיץ 46

 את האידאולוגיה הקיצונית דרך האימאמים המקומיים.



 

 השונים בתחומים הממשלות מאמצי, ביבשת הרדיקלי האסלאם התפשטות כנגד המאבק במסגרת

הללו צריכה להירתם החברה האפריקאית ההטרוגנית  למאמצים .מספיקים אינם לעיל שפורטו כפי

 השבט. בנקודה בעייתית זו טמון, לדעתנו, המפתח להצלחה. והמבוססת על עקרון 

'הסרת  של בשלב תחילה עוברת הרדיקלי באסלאם למאבק האפריקאית החברה את לרתום הדרך

כל גורמי חוסר הביטחון,  את כל לעיני לחשוף כדי נחוץ זה שלב(. removing masks' )המסיכות

היציבות המונעים לא רק על ידי גורם הדת אלא, ובעיקר שחיתות ואינטרסים -הטרור ואי

 קבוצתיים. 

ם 'יהאדיהג לארגונים כי לה ויגלה האפריקאית החברה בפני מראה ישים' המסיכות'הסרת  שלב

 התנאים את היוצרים ואחרים אובייקטיביים'סמויים'  שותפים היבשת ברחבי הפועלים

 וחיצוניים פנימיים שותפים. ולשגשג לפרוח להם המאפשרים והחברתיים הכלכליים, הפוליטיים

לאזרחים.  יםהפוליטי יםחוזה חברתי חדש בין המנהיג כינון הוא זה שלב של הסופי התוצר .כאחד

החדש מבוסס על  ממשל תקין עם דגש על אחריות דמוקרטית כדי למנוע אלימות נוספת.  החוזה

פוליטיות במדינות אפריקה תפקיד ראשי בחוזה חדש זה. בהנחה שהן תפגענה איכשהו האליטות ל

מהחוזה החדש, שעשוי לצמצם את עושרן והשפעתן, כאן תכנס לתמונה המערכת הבינלאומית 

ולמען  האזרחים כללהרפורמות הנדרשות לטובת  אתלבצע  הלץ אותתאש הכלכלית והפוליטית

 האינטרסים של הביטחון הבינלאומי המדינתי והאזורי.

 

ביבשת   סלאמיאהלמלחמה בטרור  ומשותפת כוללת על -תייאסטרטג תנדרשש אין עוררין על כך

אזוריות המותאמות יותר משנה אסטרטגיות יכולה להכיל בתוכה . אסטרטגיה זו אפריקה

  .אפריקה קרן או הסאהל כמו נתון באזורלמציאות 

תנועות רדיקליות במטרה לשים קץ לאלימות,  של וחיסול בפירוק להתמקד צריכה האסטרטגיה

 אינו קינטי בכוח השימוש. בהמשך צרות מזמינה האירועים( Containment) הכלתמדיניות של 

חלק מהתגובה הכוללת חייב כבצורה נבונה  הצבאיש בכוח ומי. השהשורש מן הבעיה את פותר

להיות פרופורציונלי שכן הסתמכות עליו והפעלתו במלוא העוצמה באופן בלתי מבוקר משחקת לידי 

 בגיוס לוחמים או בשטחים שבשליטתם כמגן אנושי. ם'יהאדיסטיהגהארגונים 

 


