מבט לג'האד העולמי
) 15-9ביולי (2015

עיקרי אירועי השבוע

 במוקד אירועי השבוע עמד פיצוץ מטען חבלה סמוך לקונסוליה האיטלקית בקהיר .אדם אחד
נהרג ועשרה נפצעו .הפיגוע בוצע באמצעות הפעלת מכונית תופת בשלט רחוק .הפיצוץ גרם להרס
רב בבניין הקונסוליה.
 חשבון טוויטר המזוהה עם מחוז סיני של המדינה האסלאמית טען ,כי ארגון דאעש  -ולא מחוז
סיני  -קיבל אחריות לפיגוע .אם ההודעה מהימנה עלול הדבר להצביע על קיומה של שלוחה
עצמאית של דאעש במצרים ,בעלת יכולות מבצעיות .דאעש ,להערכתנו ,שואף להרחיב את
המערכה נגד כוחות הביטחון המצרים מחצי-האי סיני למצרים גופא.
 בקרבות בסוריה ובעיראק לא חלו השבוע התפתחויות משמעותיות .עיקרי מוקדי הקרבות
בסוריה היו באלזבדאני ,מחנה הפליטים אלירמוכ ,אלחסכה ,אזור קובאנה ,מרחב העיר תדמר
ושדה התעופה  .T-4בעיראק התמקדו הקרבות בכמה "כיסי נוכחות" של צבא עיראק במחוז
אלאנבאר ובעיר הנפט ביג'י.

המערכה הבינלאומית נגד דאעש
תקיפות ארה"ב ומדינות הקואליציה
 השבוע נמשכו תקיפות ארה"ב ומדינות הקואליציה נגד מטרות דאעש .במהלך השבוע בוצעו
עשרות רבות של תקיפות בסוריה ובעיראק .התקיפות בוצעו באמצעות מטוסי קרב ,מטוסי תקיפה וכלי
טיס בלתי מאוישים .לאחרונה ניכרת עלייה בהיקף הפעילות האווירית נגד יעדים בסוריה.
 להלן עיקרי התקיפות )אתר :(Centcom
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 בסוריה התמקדו התקיפות באלחסכה ,אלרקה ,קובאנה ,תל אביצ' ,חלב ,ואבו כמאל .בין
השאר הותקפו יחידות טקטיות של דאעש ,כלי רכב ,כלי הנדסה ,מכוניות תופת ,בונקרים ,מבנים,
עמדות ועוד.
 בעיראק התמקדו התקיפות באלפלוג'ה ,חדית'ה ,כרכוכ ,מחמור ,מוצול ,רמאדי ,סנג'אר ,תל
עפר ,אלאסד ,חויג'ה ,ביג'י .בין השאר הותקפו יחידות טקטיות של דאעש ,כלי רכב )ובכלל זה
מכוניות תופת( ,אמצעי לחימה ,מבנים ,מאגרי חומרי נפץ ,משגרי רקטות ועוד.

התבטאויות בכירים בקואליציה
 אשטון קרטר ,שר ההגנה של ארה"ב ,הציג את מדיניות ארה"ב במלחמה נגד דאעש הכוללת
לדבריו תשעה מרכיבים .חלק מהמרכיבים הללו הינו בתחום המדיני ,ויבוצעו בהובלת משרד החוץ,
וחלקם בתחום הצבאי ,ויבוצעו בהובלת משרד ההגנה .המרכיבים הללו כוללים :בניית שלטון אפקטיבי
בעיראק; שינוי המשטר בסוריה באמצעות פעילות דיפלומטית; בניית היכולות הצבאיות של השותפים
המקומיים לאסטרטגיה האמריקאית בעיראק ובסוריה; חיזוק יכולת איסוף המודיעין על דאעש; עצירת
הזרמת הכספים לדאעש; מניעת יכולתו של דאעש להעביר מסרים; עצירת זרם הלוחמים הזרים
המצטרפים לדאעש והגנה מפני איום הטרור.
 בהתייחסו לשיגור כוחות אמריקאים לשטח אמר אשטון קרטר ,שהכוחות האמריקאים אינם
מהווים תחליף לכוחות המקומיים .משום כך ארה"ב לא תשלח כוחות לשטח אלא רק תפעל לחיזוק
כוחות הביטחון העיראקיים ותספק להם ציוד צבאי .כמו כן אמר ,כי ארה"ב מתכננת לשלוח ציוד צבאי
גם לכוחות הסוריים המקומיים ,לאחר שאלה ישלימו את אימוניהם )אתר מחלקת המדינה של ארה"ב,
 7ביולי .(2015
 ראש ממשלת בריטניה דיוויד קמרון הבהיר ,כי יש להעלות את רף הפעילות הצבאית לאור
החשש ,שדאעש לאחר יתבצר בסוריה ובעיראק ,ישאף ליצא את השפעתו למדינות נוספות .ראש
הממשלה הבהיר למפקדי הצבא ,כי הוא רוצה להעלות את רמת הפעילות הצבאית של הכוחות
הבריטים בסוריה ובעיראק תוך מתן עדיפות לכוחות מיוחדים ומימוש יכולות לוחמה בטרור .בתקשורת
הבריטית דווח ,כי מאז ספטמבר  2014ביצעו כלי טיס של חיל האוויר הבריטי יותר מ 1,000-גיחות
בסוריה ובעיראק ותקפו למעלה מ 300-מטרות בעיראק )אינדיפנדנט 13 ,ביולי .(2015
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עיקרי התפתחויות בסוריה

מפת סוריה )(Google Maps

מחוז חלב
חלב
 בלחימה במחוז חלב לא חלו השבוע שינויים משמעותיים .כוחות צבא סוריה מתבצרים בשכונת
אלזהראא' ,שבצפון מערב העיר ובקרבת מכון סרס .בשני אזורים אלו מתקיימים קרבות קשים
)אלספיר 8 ,ביולי .(2015
 כוחות המורדים ,הנלחמים במחוז חלב ,מאוגדים בשתי מסגרות-על גדולות :אנצאר אלשריעה
וצבא פתח בחלב .בין שתי המסגרות ,להן שותף גם ארגון ג'בהת אלנצרה ,מתקיים שיתוף פעולה
בלחימה נגד הצבא הסורי ,הגם שכל מסגרת שומרת על שמה וייחודה )אלספיר 8 ,ביולי .(2015

קובאנה )עין אלערב(
 ב 11-ביולי  2015הועלה לאתר המזוהה עם דאעש ,סרטון בו נראים פעילי דאעש יורים לעבר
מעוזים כורדים באזור הכפרי שמדרום לקובאנה ,שנטען ,כי הם משתייכים ל) PKK-מפלגת הפועלים
הכורדית ,הפועלת בתורכיה( על פי הסרטון נכבשו המעוזים הללו ע"י דאעש ונתפסו בהם אמצעי
לחימה .במהלך הסרטון נראה כלי טיס של כוחות הקואליציה מבצע תקיפה באזור וכוחות דאעש
מבצעים לעברו ירי נ"מ ) 11 ,isdarat.tvביולי .(2015
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מימין :פעיל דאעש יורה במקלע בינוני לעבר כח כורדי ,שנטען ,כי הוא משתייך ל . PKK -משמאל :מטוס של כוחות
הקואליציה תוקף כח של דאעש באזור הכפרי הדרומי של קובאנה ) 11 ,isdarat.tvביולי .(2015

העיר קובאנה ,שבשליטת הכוחות הכורדים ,הממוקמת סמוך לגבול סוריה-תורכיה ).(Google Maps

מחוז חמץ
תדמר
 בתקשורת הערבית והלבנונית )המזוהה עם מתנגדי דאעש( דווח ,כי כוחות צבא סוריה פתחו
במבצע צבאי ,שנועד להשיב את השליטה על העיר תדמר .במהלך התקיפה הסתייעו הכוחות
הסורים בחיל האוויר )אלמיאדין 9 ,ביולי  .(2015ב 10-ביולי  2015ביצע חיל האוויר הסורי למעלה
מ 150-תקיפות באזור הכפרי ,שממערב לעיר תדמר ) 11 ,alarabiya.netביולי  .(2015נמסר ,כי
צבא סוריה הצליח להשתלט על כמה כפרים הממוקמים ממערב לעיר תדמר במרחק של כשבעה ק"מ
מהעיר )אלמידין 9 ,ביולי  .(2915הידיעות הללו טעונות אימות.
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העיר תדמר ).(Wikimapia

חמץ
 משרד ההסברה של דאעש במחוז חמץ הודיע ,שהארגון השתלט על שני מחסומים של כוחות
הביטחון הסוריים בדרך המובילה לשדה התעופה  .T4כמו כן דיווח דאעש ,כי נפלו לידיו משגרי טילים,
מקלעים ותחמושת ) ,Smart Newsיוטיוב 8 ,ביולי  .(2015בעבר ניסה דאעש מספר פעמים לכבוש
את שדה התעופה  T-4אך נסיונותיו כשלו עד כה.

מימין :פעילי דאעש בדרכם לכיבוש עמדה של צבא סוריה על הכביש המוביל לשדה התעופה  . T-4משמאל :ירי מרגמות
) ;isdarat.tvיוטיוב 12 ,ביולי .(2015
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שדה התעופה הצבאי  (Tiyas Air Base) T-4מזרחית לחמץ ).(Wikimapia

מחוז דמשק
אלזבדאני
 במהלך השבוע נמשכו העימותים בין כוחות הביטחון הסוריים וחזבאללה לבין צבא האסלאם,
דאעש וארגונים נוספים באזור העיר אלזבדאני ,שמצפון מערב לדמשק .הדיווחים לגבי המתרחש
בעיר הינם סותרים כאשר כל צד מתהדר בהצלחות .על פי הדיווחים החזירו לעצמם ארגוני המורדים
את השליטה על עמדות ,שכוחות הביטחון הסוריים הצליחו להשתלט עליהן )אלמיאדין 8 ,ביולי
 .(2015הכוחות הסוריים וחזבאללה ניסו שוב ושוב לפרוץ לעבר אלזבדאני תוך הרעשה ארטילרית
כבדה וכשהם מגובים בתקיפות מהאוויר של חיל האוויר הסורי ,לפי שעה ללא הצלחה )אלמיאדין9 ,
ביולי .1 (2015
 ב 12-ביולי  2015פורסם באתר חדשות לבנוני ,שכוחות חזבאללה בשיתוף פעולה עם צבא סוריה
הצליחו לכבוש את שכונת אלזלאח ) (Al Zalahהממוקמת בדרום העיר אלזבדאני .בהמשך לכך
נמסר ,כי כוחות חזבאללה ממשיכים להתקדם בשכונת אלזהראא' ) ,(Al Zahraaשבחלקה הצפון-
מערבי של העיר ) 12 ,alhadathnews.netביולי  .(2015פעילי דאעש מצידם הכחישו את הדיווחים
לפיהם כוחות המשטר הסורי הצליחו לחדור לעיר .לדבריהם הם הצליחו לבלום ניסיון התקדמות של
כוחות המשטר הסורי וחזבאללה לעבר העיר ) 12 ,aljazeera.netביולי .(2015

 1לדברי בכירים בממשל ארה"ב המעורבות הגוברת והולכת של חזבאללה במשבר בסוריה מאיימת לפגוע בתדמיתו כארגון
בלתי מנוצח .על פי ההערכות גורמים מערביים איבד ארגון חזבאללה כ 1,000-700-פעילים בקרבות שהוא מנהל בסוריה.
לדבריהם אם יאבד חזבאללה את השליטה על אלזבדאני יפגע בו הדבר קשות שכן האזור שימש בעבר כמרכז לוגיסטי
להעברת אמצעי לחימה איראניים לארגון ) 11 ,Foreign Policyבילי .(2015
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מפת השליטה של כוחות המשטר הסורי וחזבאללה ופעילי דאעש בצפון העיר אלזבדאני על-פי גרסת חזבאללה
) 13 ,almayadeen.netביולי .(2015

 ב 11-ביולי  2015הועלה סרטון ביוטיוב מטעם אחת מזרועות ההסברה של דאעש ,בו נראים פעילי
דאעש בעיר אלזבדאני יורים לעבר כוחות המשטר הסורי וחזבאללה הממוקמים ברכס הררי המשקיף
על העיר .במהלך הסרטון נשמעים הדי התפוצצויות ונראה עשן כבד האופף את העיר
) 11 ,youtube.comביולי .(2015

מימין :פעילי דאעש על רקע דגל הארגון בעיר אלזבדאני .משמאל :פעיל דאעש חמוש מצביע לעבר העיר ורכס ההרים המשקיף
עליה ) 11 ,youtube.comביולי .(2015
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העיר אלזבדאני )(Google Maps

מחנה הפליטים אלירמוכ
 דווח כי פעילי ג'בהת אלנצרה פתחו ב 8-ביולי  2015בהתקפה על מחנה הפליטים אלירמוכ,
שבפאתיה הדרומיים של דמשק .במהלך ההתקפה הם הצליחו להשתלט על חמישה רחובות מתוך
שישה ,שהיו בשליטת ארגונים פלסטינים חמושים ,בצדו הצפון מערבי של המחנה )זמאן אלוצל,
חשבון הטוויטר של ג'בהת אלנצרה בדמשק 8 ,ביולי  .(2015יוזכר ,כי ניסיון קודם של דאעש להשתלט
על המחנה הסתיים בכישלון.
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עיקרי ההתפתחויות בעיראק

מפת עיראק )(Google Maps

מחוז אלאנבאר
 במוקדי לחימה שונים במחוז אלאנבאר ,הנשלט ברובו ע"י דאעש ,נמשכים קרבות מקומיים .כל
אחד מהצדדים טוען להישגים .ממשלת עיראק הודיעה ,כי החלה במבצע צבאי נרחב לסילוק נוכחות
דאעש באזורי מפתח שבמחוז אלאנבאר .דומה ,כי אין כיסוי ממשי בשטח להודעותיה של ממשלת
עיראק.
 עיקרי מוקדי הלחימה:



אלרמאדי :נמסר ,כי העיר אלרמאדי מכותרת על-ידי צבא עיראק המחכה לשעת כושר כדי

לפתוח במבצע לשחרור העיר )סקיי ניוז בערבית 12 ,ביולי  .(2015כוח דאעש מצידו מנסה
לפרוץ את הכיתור על העיר .עוד נמסר ,כי ב 11-ביולי  2015התקיימה לחימה קשה בפאתי
אלרמאדי בין דאעש לצבא עיראק ,בה נהרגו עשרים חיילים עיראקים ו 25-פעילי דאעש
)אלג'זירה 11 ,ביולי .(2015
 חדית'ה :דאעש פרסם ב 11-ביולי  2015סרטון ובו תיעוד לחימה של הארגון בפאתי העיר,
עליה מתקשה הארגון להשתלט .המדובר בהתקפה של דאעש ,שהתבצעה ב 6-ביולי .2015
) 11 , https://isdarat.tvביולי .(2015
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אלפלוג'ה :מקורות ביטחוניים עיראקיים טענו ,כי צבא עיראק משלים עתה את ההכנות

לקראת מבצע לכיבוש העיר .לאחרונה ביצע צבא עיראק ירי ארטילרי ותקיפות מהאוויר על העיר
)ערובה ניוז 12 ,ביולי .(2015

מחוז צלאח אלדין
ביג'י
 הקרבות באזור נמשכים בין צבא עיראק והמיליציות השיעיות לבין דאעש ,נמשכים ללא הכרעה.
זרוע ההסברה של דאעש פרסמה ב 10-ביולי  2015סרטון המתעד השתלטות של דאעש על דרום
העיר )אעמאק 10 ,ביולי  .(2015מנגד דיווח צבא עיראק על התקדמות במאמציו לכיבוש העיר )דף
הטוויטר اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺬھﺒﯿﺔ  12 ,@isof_iraq ISOFביולי .(2015


פעילי דאעש בדרומה של העיר ביג'י .ניתן להבחין ,כי אחד הלוחמים הינו ילד )אעמאק 10 ,ביולי .(2015

מצרים וחצי האי סיני
פיצוץ מטען חבלה סמוך לקונסוליה האיטלקית בקהיר
 ב 11-ביולי  2015התפוצץ מטען חבלה סמוך לקונסוליה האיטלקית בקהיר .אדם אחד נהרג
ועשרה נפצעו ,ביניהם שוטרים ואזרחים מצריים .אף אחד מהנפגעים לא נמנה על עובדי הקונסוליה.
הפיגוע אירע כתוצאה מפיצוץ מטען חבלה במכונית ,שחנתה בסמוך לבניין .מבדיקה ראשונית של
אזור הפיגוע עלה ,כי בתוך המכונית הייתה כמות גדולה של חומרי נפץ ,שפוצצו באמצעות שלט
רחוק .הכניסה לקונסוליה נהרסה כליל .לדברי מקורות ביטחוניים מצריים נעשה בפיגוע שימוש באותו
סוג מכונית ובאותן שיטות כמו בהתנקשות בפרקליט המדינה השאם ברכאת ,שנרצח לאחרונה.
 חשבון טוויטר המזוהה עם מחוז סיני של המדינה האסלאמית טען ,כי ארגון דאעש )ולא מחוז
סיני של המדינה האסלאמית( קיבל אחריות לביצוע הפיגוע .זמן קצר לאחר הפרסום נמחקה
ההודעה מדף הטוויטר .בהודעה נוספת ,המזוהה עם מחוז סיני ,גם נמסרה המלצה לכל המוסלמים
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להתרחק מבסיסי כוחות הביטחון המצריים מאחר שהם מהווים "מטרות לגיטימיות" לתקיפות של
לוחמי הג'האד .

מימין :הפגיעה בקונסוליה האיטלקית בקהיר ) 11 ,ahram.orgביולי  .(2015משמאל :קבלת אחריות רשמית של דאעש
על פיצוץ מכונית התופת בקהיר ) 12 ,muslm.orgביולי .(2015

אין בידינו בשלב זה מידע על זהות מבצעי הפיגוע ,מעבר להודעה של מחוז סיני .מהודעה עולה ,כי
הפיגוע בוצע ע"י שלוחה של דאעש במצרים גופא ,ולא ע"י מחוז סיני של המדינה האסלאמית.
קיומה של שלוחה עצמאית של דאעש במצרים ,בעלת יכולות מבצעיות ,טעונה אימות נוסף .אם נכון
הדבר ,עלול הדבר לחשוף את מצרים לפעולות טרור בהיקף רחב יותר על רקע עניינו הבסיסי של
דאעש להרחיב את המערכה נגד המשטר המצרי .בחירת הקונסוליה האיטלקית עלולה להעיד על
כוונת דאעש להוסיף את הנציגויות המערביות במדינות ערב ליעדי הפיגוע שלו.

המערכה בין מחוז סיני של המדינה האסלאמית לבין כוחות
הביטחון המצריים
 כוחות הביטחון המצריים המשיכו במהלך השבוע בפעילות אינטנסיבית נגד פעילי מחוז סיני
של המדינה האסלאמית .במסגרת זאת איישו הכוחות מחסומים רבים ונקודות ביקורת כדי לעצור
חשודים .כוחות חיל הים ומשמר הגבול הטילו סגר ביטחוני על רצועת החוף והגבול הבינלאומי עם
רצועת עזה כדי למנוע הסתננות פעילי טרור )אליום אלסאבע 10 ,ביולי  .(2015כמו כן פועלים כוחות
הביטחון למעצר פעילים ,נטרול מטענים ,החרמת מכוניות ואופנועים והריסת תשתיות )אלמצרי אליום,
 11ביולי .(2015
 על פי דו"ח של כוחות הביטחון המצריים )עדכני ל 11-ביולי  (2015מאז התקיפה המשולבת נגד
הכוחות המצריים הושגו התוצאות הבאות בלחימה נגד הג'האדיסטים :הכוחות המצרים הרגו 252
פעילי טרור ,עצרו  13מבוקשים ,הרסו  18אזורי כינוס של פעילי טרור ,נטרלו  32מטעני חבלה והרסו
עשרות מכוניות ואופנועים .כמו כן החרימו הכוחות המצרים כמות גדולה של תחמושת ואמצעי לחימה
)עמוד הפייסבוק של דובר הכוחות המזוינים 12 ,ביולי .(2015
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 למרות הפעילות האינטנסיבית של כוחות הביטחון המצריים ,ולמרות ההישגים שבהם הם
משתבחים ,נמשכה פעילות הטרור פעילי מחוז סיני נגד כוחות הביטחון המצריים בצפון חצי-האי
סיני:
 ב 7-ביולי  2015הניחו מספר פעילים שני מטעני חבלה בכביש בכניסה לאלעריש .המטענים
התפוצצו כאשר עבר בכביש מיניבוס ,שהסיע שוטרים .כתוצאה מהפיצוץ נפצעו עשרים שוטרים
ואזרח )אליום אלסבאע 9 ,ביולי  .(2015מחוז סיני של ארגון המדינה האסלאמית קיבל אחריות
על האירוע )דף הטוויטר של מחוז סיני 9 ,ביולי .(2015

ُ
آﻋﻶم وﻻﯾﮫ ﺳﯾﻧﺎء  9 ,ביולי .(2015
תמונות המתעדות את הפגיעה ברכב של משטרת מצרים )חשבון הטוויטר

 ב 13-ביולי  2015פוצצו פעילי מחוז סיני באמצעות מטעני חבלה שני בתים של שוטרים
באלעריש .לא היו הנפגעים מכיוון שהבתים היו ריקים .הבתים נהרסו כליל )אליום אלסאבע13 ,
ביולי  . (2015מחוז סיני של ארגון המדינה האסלאמית קיבל אחריות על האירוע בדף הטוויטר
שלו.
 ב 14-ביולי  2014נורו פצצות מרגמה לעבר כלי רכב צבאי באזור אלשיח' זויד חייל מצרי נהרג
)מען 14 ,ביולי  .(2015חשבון טוויטר המזוהה עם מחוז סיני קיבל אחריות על הירי .

פלסטינים
דיווח על מותו של פעיל ברצועת עזה בעיראק
 ב 11-ביולי  2015דווח על מותו של מוסא חסן חג'אזי ,המכונה אבו מוסא ,מהעיר עזה ,פעיל
לשעבר בזרוע הצבאית של חמאס ,בעת שנלחם בשורות דאעש .הוא נהרג בפיגוע התאבדות באמצעות
נגמ"ש תופת בעיר פלו'גה שבעיראק .לא ידוע מתי עזב את רצועת עזה והצטרף לשורות דאעש .בעבר
פורסם סרטון בו הוא נראה מוציא להורג שבויים מצבא עיראק בו צוין ,כי הוא "בוגר שריעה" וכי הוא
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"הרג יהודים בעזה".בעיר עזה נפתחה סוכת אבלים ) ,theshamnews.comדף הטוויטר
 12 ,@madoon160ביולי  12 ,@iraqiua1 ;2015ביולי  11 ,@6v595 ;2015ביולי (2015

מימין :מוסא חג'אזי )טוויטר 12 ,ביולי  .(2015משמאל :חג'אזי בסרטון בו הוא ופעילי דאעש נוספים מוציאים להורג
חיילי צבא עיראק ) 12 ,theshamnews.comביולי .(2015

הג'האד העולמי במדינות נוספות
לוב
בנע'אזי
 בסרטון ,שהפיץ דאעש בלוב ,הודה הארגון שאיבד את עמדותיו בעיר דרנה ,לאחר קרבות עם
ארגון לוחמי מועצת השורא של מורדי דרנה המזוהה עם ארגון אלקאעדה .בסרטון נראה פעיל דאעש,
שכינויו אבו סלימאן הסודאני ,לבוש מדי צבא פונה לארגונים ,שנלחמו בדאעש ומבטיח לרדוף אותם,
להפעיל נגדם מכוניות תופת ולשחוט אותם )אלערביה ואח'באר ליביא 12 ,ביולי .(2015
 ב 10-ביולי  2015תקף חיל האוויר של הממשלה החילונית בלוב מספר יעדים של דאעש ושל
קואליציה של פעילים ג'האדיסטים מקומיים בעיר בנע'אזי )מועצת השורא של מורדי בנע'אזי( .זאת
במטרה לבלום ניסיון שלהם להשתלט על העיר )אלביאן ניוז 11 ,ביולי  .(2015נמסר ,כי נגרמו אבדות
בקרב פעילי דאעש וכי בין ההרוגים היה אבו נד'יר אלימני ,המפתי של דאעש )אח'באר ליביא12 ,
ביולי .(2015
 בעוד שדאעש נתון ללחצים במזרח לוב ונוחל בה כישלונות הוא מנסה להרחיב את אזורי
השפעתו במרכז לוב .ב 12-ביולי  2015השתלט הארגון על העיירה אלושכה ) 120ק"מ דרומית
מזרחית למצראתה( ללא כל התנגדות ,לאחר שכוחות המליציה של השחר של לוב נסוגו מהאזור.
פעילי דאעש ממשיכים להתקדם לעבר אזור אבו קרין )ממערב לאלושכה( ,שם מתרכזים כוחות
השחר של לוב .מקור מודיעיני מסר ,כי ארגון דאעש הצליח להתקדם לכיוון מצראתה ,במקביל לנסיגת
כוחות השחר של לוב..
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האזור בין מצראתה לסרת :מוקד המאמץ של דאעש )המקור :גוגל מפס(.

ח'ראסאן
 מנהלת הביטחון הלאומית של אפגניסטאן הודיעה ,כי ארה"ב הרגה בתקיפה אווירית ,באמצעות כלי
טיס לא מאויש ,את חאפט' סעיד ח'אן ,אמיר מחוז ח'ראסאן של דאעש במזרח אפגניסטאן .אין אישור
לידיעה ממקורות אמריקניים ) 11 , longwarjournal.orgביולי .(2015
 כדי להזים את הידיעה על מותו פרסם דאעש ב 13-ביולי  2015קלטת שמע בה נשמע קולו של
חאפט' סעיד ח'אן .לפי שעה לא ניתן לאמת את מהימנות קלטת השמע .חאפט' סעיד עבר בשנה
שעברה מהטליבאן לשורות דאעש באפגניסטן והוא מונה לאמיר דאעש בח'ראסאן בינואר 2015
)אלשרק 28 ,בינואר .(2015

חאפט' חאפט' סעיד ח'אן ,אמיר מחוז ח'ראסאן של דאעש )אלשרק 28 ,בינואר .(2015
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פעילות סיכול ומנע
צפון אפריקה
 בתקשורת האמריקאית דווח ,כי ארה"ב מקיימת מגעים עם מדינות צפון אפריקה כדי לקבל מהן
אישור לעשות שימוש בבסיסים אוויריים שלהם כדי להפעיל כלי טיס לא מאוישים )כטב"מים( .הבקשה
נועדה לשפר את המעקב אחר פעילות דאעש בלוב ולהעניק לצבא ארה"ב ולסוכנויות המודיעין שלה
מידע בזמן אמת על פעילות דאעש בלוב .על פי גורמים בארה"ב לפי שעה לא נתנה אף מדינה
בצפון אפריקה את הסכמתה לבקשה )וול סטריט ג'ורנל 12 ,ביולי .(2015

תוניסיה
 על פי פרסומים ,שמקורם במומחים תוניסאים הולך ועולה מספרם של הצעירים ,אשר מאמצים את
האידיאולוגיה הג'יהאדיסטית .לדבריהם בשלושת החודשים האחרונים הם מנעו יציאתם של כ15-
אלף צעירים וצעירות לסוריה ולעיראק כדי להצטרף לשורות דאעש .זאת לעומת  12אלף צעירים
וצעירות שנמנעה יציאתם במהלך שנת  2014עד תחילת  .2015אותם מומחים הביעו גם חשש
מתופעה ,שבעיניהם היא חמורה יותר ,של הסתננות פעילים ג'יהאדיסטים למוסדות השלטון ,בראש
ובראשונה שורות הצבא )עין ליביא 10 ,ביולי  ;2015אלשרוק 10 ,ביולי .(2015

תורכיה
 ב 10-ביולי עצרו שלטונות תורכיה  21פעילים בכמה ערים כולל איסטנבול .ב 12-ביולי 2015
הודיעה תורכיה ,כי עצרה  45פעילי דאעש בגבול סוריה .חלקם נעצרו בתחנת האוטובוס בעיר
גזיאנטפ .רבים מעצורים הם אזרחי טג'קיסטאן ,אשר ככל הנראה יגורשו )12 ,ibtimes.com.uk
ביולי  .(2015על פי נתונים ,שמקורם במשרד ראש הממשלה התורכי ,גירשה תורכיה משטחה 1,500
חשודים בחברות בדאעש ומנעה כניסתם לתורכיה של  15,000איש מ 98-מדינות )וורלד בוליטין11 ,
ביולי .(2015

בריטניה
 אמירה עבאס ,תלמידת בית ספר ממזרח לונדון ,הינה אחת משלוש בנות  ,16שעזבו את בריטניה
והצטרפו לדאעש בסוריה .לאחרונה נמסר ,שהיא נישאה לפעיל דאעש ,שמוצאו מסידני אוסטרליה.
אותו פעיל הופיע מספר פעמים בסרטי וידאו של דאעש ,שנועדו לגיוס פעילים לשירותיו .הצעיר
האוסטרלי ,עבדאללה אלמיר המכונה הג'האדי הג'ינגגי ,אישר את נישואיו לנערה הבריטית
)הגרדיאן 13 ,ביולי .(2014
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עבדאללה אלמיר האוסטרלי )יוטיוב(

סין
 ממשלת סין טוענת ,שיותר ממאה סינים בני המיעוט המוסלמי האויגורי ,נשלחו לסין חזרה
מתאילנד לאחר ששלטונות תאילנד חשדו ,כי הם נמצאים בדרכם להצטרף לג'האד במזרח התיכון.
 109המהגרים הלא חוקיים היו בדרכם לתורכיה וככל הנראה משם לסוריה או לעיראק  13 .מהם
נמלטו מסין לאחר שהואשמו בפעילות טרור )דיילי מייל 12 ,ביולי .(2015

הפעילים הסינים מוחזרים לסין )הטלוויזיה הסינית 11 ,ביולי (2015
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המלחמה על התודעה

הקמת זרוע תקשורת בשפה הרוסית
 ב 5-ביוני  2015הוכרז על הקמתה של זרוע תקשורת חדשה של דאעש בשפה הרוסית .הזרוע
המכונה פוראט מדיה ) (Furat Mediaהחלה ב 18-ביוני  2015בפעילות בחשבונות טוויטר ,פייסבוק
וטמבלר .באמצעות זרוע זו הוכרז על ההקמת מחוז צפון הקוקז של המדינה האסלאמית .זרוע
התקשורת ברוסית פרסמה סרטי וידאו הכוללים ראיונות עם פעילים דוברי רוסית בעיראק ובסוריה.
 המטרה העיקרית של הקמת זרוע התעמולה הינה גיוס פעילים רוסיים נוספים ,במיוחד מאזורי
צפון קוקז ומרכז אסיה ,לשורות דאעש .כמו כן היא נועדה כאמצעי תקשורת בין פעילים דוברי
הרוסית הנמצאים בסוריה ובעיראק וכגשר אידיאולוגי בין פעילים בסוריה ובעיראק לבין אלה הנמצאים
עדיין בצפון הקוקז .שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב אמר ,שעל פי ההערכות כ 2,000 -פעילים מרוסיה
נלחמים בסוריה ובעיראק )הגרדיאן 13 ,ביולי .(2015

מימין :דף הטוויטר של זרוע ההסברה של דאעש בשפה הרוסית .משמאל :קלטות תעמולה ,שנועדו להפצה )דף
הטוויטר של זרוע ההסברה הרוסית(

מלחמת סייבר של דאעש
 נמסר כי גוף המתקרא צבא הח'ליפות האלקטרוני ) (The Cyber Army of the Khilafahשל
דאעש הצליח לפרוץ לאתר הסורי לזכויות אדם )אלמרצד אלסורי לחקוק אלאנסאן( בהנהלת ראמי
עבד אלרחמן ואיים להרגו .בתמונת פוטומונטאז' ,שהועלתה לאתר בידי האקרים של דאעש ,נראה
מנהל האתר לבוש בגדים כתומים )לבושם של הנידונים למוות על-ידי דאעש( ולימינו ג'ון הג'האדיסט
אוחז בסכין )המוציא להורג של דאעש ,דובר האנגלית ,שהוציא להורג בני ערובה מערביים( .האתר
הסורי לזכויות אדם הפועל מלונדון מתעד את את הפרות זכויות אדם המבוצעות ע"י כל
המעורבים בלחימה בסוריה ,כולל דאעש ) 8 ,alarabiya.netביולי .(2015
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