מבט לג'האד העולמי
 23-17באוגוסט 2017

עיקרי אירועי השבוע
דאעש הניצב בפני לחצים הולכים וגוברים בסוריה ובעיראק קיבל השבוע אחריות על שלושה פיגועים:
פיגוע דריסה בברצלונה ) 14הרוגים ,למעלה מ 130-פצועים( ,פיגוע דריסה בעיירת הנופש קמברילס,
שמדרום לברצלונה )הרוגה וחמישה פצועים( ופיגוע דקירה בעיר סורגוט שבמערב סיביר )שבעה פצועים(.
על פיגוע דקירה נוסף בעיר טורגו שבפינלנד לא הייתה קבלת אחריות .הפיגועים שבוצעו בספרד וברוסיה
היו לדעתנו "פיגועי השראה" שביצעו תומכי דאעש.
לא ברור לנו האם קיים קשר בין הפיגועים במדינות הללו .אפשרי ,כי המדובר בתופעה של "חקיינות",
העלולה לעודד תומכים נוספים של דאעש לבצע פיגועים ,דווקא על רקע ההחמרה במצבו של דאעש
בסוריה ובעיראק .מכל מקום דאעש ואלקאעדה ממשיכים לקרוא לפעילים לבצע פיגועים ברחבי העולם
ואף ממליצים על סוגי פיגוע חדשניים )דאעש קורא לפגיעה בדיפלומטים ,אלקאעדה לפגיעה ברכבות(.
בשטח נמשכים הלחצים המופעלים על דאעש:
בסוריה פגע חיל האוויר הרוסי בשיירה גדולה שעשתה דרכה לדיר אלזור )לדברי הרוסים נהרגו
בתקיפה למעלה ממאתיים פעילי דאעש(; צבא סוריה כיתר כוח של דאעש באזור העיר עקירבאת,
שמצפון מזרח לחמץ; כוחות צבא לבנון ,צבא סוריה וחזבאללה נחלו הישגים במערכה נגד מובלעת
דאעש ברכסי אלקלמון המערביים ,שבגבול סוריה-לבנון.
בעיראק החלה התקיפה הקרקעית נגד תלעפר ,הממוקמת בדרך ממוצול לגבול עיראק-סוריה.
בהתקפה משתתפים צבא עיראק ,המשטרה הפדרלית של עיראק ומליציות שיעיות הנתמכות ע"י
איראן .דווח ,כי הכוחות התוקפים פרצו את קווי ההגנה הקדמיים של העיר וכבשו שלוש שכונות.
האוכלוסייה מקומית נמלטת מהעיר.

המעורבות הרוסית בסוריה
קצין רוסי בכיר מפרט את ההישגים ,שנחלה רוסיה בסוריה בחודש האחרון
ב 21-באוגוסט  2017קיים הגנרל סרגיי רודסקוי ) (Sergei Rudskoyמסיבת עיתונאים ,שבה השתבח
בהישגים שנחלה רוסיה בזירה הסורית בחודש האחרון ושיבח את צבא סוריה .להלן עיקרי דבריו )אתר
משרד ההגנה הרוסי 21 ,באוגוסט :(2017
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סרגיי רודסקוי במסיבת העיתונאים על רקע צילום של תקיפת שיירת דאעש ע"י מטוסים רוסיים
)אתר משרד ההגנה הרוסי 21 ,באוגוסט (2017

צבא סוריה ,בתמיכת חיל האוויר הרוסי ,נחל הצלחות משמעותיות .כוחותיו הצליחו להביס כוח
גדול של דאעש ,שהיה ערוך במרכז סוריה .מחוז חלב שוחרר לחלוטין מהטרוריסטים שהיו בו.
קבוצה גדולה של פעילי דאעש כותרה באזור העיר עקירבאת )פרוט ראו בפרק עיקרי
ההתפתחויות בסוריה( .מהלכים המכוונים להדק את הכיתור עדיין מתנהלים .העיר עקירבאת תשוחרר
בקרוב .קבוצה נוספת של "מורדים" כותרה ממזרח לאת'ריא .פעולות התקפיות מוצלחות של
היחידות שבפיקוד הגנרל סהיל אלחסן ,בסיוע אווירי רוסי ,אפשרו להשיג תוצאות אלה.
צבא סוריה החל להפעיל טקטיקות לחימה חדשות בלחימה נגד "קבוצות הטרור" .במסגרת זאת
ביצע צבא סוריה "תקיפה טקטית" מאחורי קווי דאעש בקרבת אלכדיר ,שבמחוז אלרקה .הפעולה
התבצעה בסיוע מסוקים רוסיים )הערה :הכוונה להנחתת כוח סורי ממסוקים בקרבת הכפר אלכדיר,
כ 42-ק"מ מצפון לאלסח'נה(.
הכוחות הסוריים השתלטו על תדמור והם ממשיכים עתה את ההתקפה על דיר אלזור .כדי
לפגוע בפעילי דאעש ,להשמיד ציוד לחימה שברשותם ולמנוע מהם לתגבר את דיר אלזור ,ביצע חיל
האוויר הרוסי פעילות אווירית אינטנסיבית ,שהגיעה עד ל 70-60-גיחות מידי יום .במשך שלושה ימים
ביצע חיל האוויר הרוסי  316גיחות ו 819-תקיפות בדיר אלזור.
הכוחות הסורים ,בתמיכה אווירית רוסית ,מנהלים מתקפה על דיר אלזור משלושה כיוונים.
המרחב שמסביב לעיר הינו המאחז האחרון של דאעש בסוריה .דאעש מתגבר את כוחותיו שם .יחידות
דאעש ממוצול ומאלרקה שוגרו לדיר אלזור ונערכו שם .למרות זאת ,כוחות  SDFבסיוע ארה"ב
אינם מסוגלים להשתלט על אלרקה.
שלושת אזורי האי-הסלמה פועלים בהצלחה :בדרום סוריה ,בע'וטה המזרחית של דמשק ובמחוז
חמץ .הסכמים שהושגו בין רוסיה לאופוזיציה הסורית אפשרו להשיב את המסחר לקדמותו בין אזורים
שונים ,שהופרדו בשל מלחמת האזרחים.
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חיל האוויר הרוסי תקף ופגע בשיירה של דאעש שהייתה בדרכה לדיר אלזור
ב 21-באוגוסט  2017דיווח משרד ההגנה הרוסי ,כי מטוסים רוסיים תקפו שיירה גדולה של דאעש,
שהייתה בדרכה לדיר אלזור .למעלה ממאתיים פעילי דאעש נהרגו ועשרות כלי רכב הושמדו בתקיפה .בין
השאר נפגעו עשרים כלי רכב שנשאו אמצעי לחימה כבדים ,כולל משגרי רקטות ,משוריינים ,טנקים ומשאיות
שנשאו תחמושת )ספוטניק ,סאנא 21 ,באוגוסט .(2017

מימין :חלק משיירה של דאעש שנעה על ציר לעבר דיר אלזור .משמאל משאית דאעש נצפית דרך כוונת של מטוס
חיל האוויר הרוסי )חשבון היוטיוב של סאנא 21 ,באוגוסט .(2017

עיקרי ההתפתחויות בסוריה
המערכה לכיבוש אלרקה
דובר מטעם כוחות  SDFמסר כי הכוחות שחררו  60%משטחי העיר אלרקה מאז תחילת המערכה )17 ,ARA
באוגוסט  .(2017בפועל ,נתקלים כוחות  SDFבהתנגדות קשה וסופגים אבדות רבות .אחד ממוקדי הקרבות
הינו אזור המסגד הגדול ,שבדרום מערב העיר העתיקה .מוקד נוסף היה רחוב מנצור ,ציר אורך שבחלקה
המערבי של העיר העתיקה .נמסר ,כי במערב העיר החזירו לעצמם כוחות  SDFאת השליטה על כמה עמדות
חשובות ,שנפלו לידי דאעש.

מימין :לוחמי כוחות  SDFבמערב אלרקה .בסמוך לכלי רכב ממוגן שדגל כוחות  SDFמתנוסס מעליו ,משמאל:
לוחמי  SDFבסמוך לכלי רכב ממוגן מדגם האמר במערב אלרקה )חשבון היוטיוב ﻓﺮات اف ام 19 ,באוגוסט .(2017
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פעיל דאעש משגר רקטת  R.P.Gלעבר כוחות  SDFבקרבת רחוב אלמנצור ,שבמערב העיר העתיקה
)אח'באר אלמסלמין 19 ,באוגוסט .(2017

ב 17-באוגוסט  2017הודיע דאעש ,כי למעלה מ 15-לוחמי  SDFנהרגו ,ולוחמים נוספים נפצעו ,כתוצאה
מפיצוץ מכונית תופת נגד עמדה של הכוחות בקרבת המסגד הגדול .במכונית התופת נהג מחבל מתאבד
המכונה ח'טאב האזרי )אח'באר אלמסלמין 19 ,באוגוסט  .(2017כוחות  SDFהודיעו כי  95פעילי דאעש נהרגו
במהלך קרבות שהתחוללו בשכונות שונות ברחבי אלרקה .בקרבות הללו פוצץ דאעש מספר מכוניות תופת
)זמן אלוצל 16 ,באוגוסט .(2017

כיתור פעילי דאעש באזור העיר עקירבאת
צבא סוריה ממשיך לטהר את המרחב שממזרח לחמץ ולחמאה ,להערכתנו כשלב מקדים לקראת
התקדמותו לדיר אלזור .השבוע נמסר כי צבא סוריה כיתר אזור בגודל  3,000קמ"ר ממזרח לאלסלמיה,
כ 44-ק"מ מצפון מערב לחמץ .באזור המכותר נצורים פעילי דאעש .היישוב המרכזי באזור שכותר הינה
העיר עקירבאת ,הנמצאת כ 37-ק"מ ממזרח לאלסלמיה ) 20 ,Syria-victoryבאוגוסט .(2017

בלימת התקדמות צבא סוריה ממזרח לסח'נה
לאחר כיבוש העיר סח'נה ,וטיהור מרחב העיר ,החל צבא סוריה להתקדם מזרחה ,לכיוון דיר אלזור.
דאעש הודיע כי פעיליו בלמו את התקדמות צבא סוריה ממזרח לעיר .דאעש פרסם תמונות בהן נראה מחבל
מתאבד שכיוניו אבו חסן אלחמצי ,שפוצץ מכונית תופת נגד כוחות צבא סוריה ,ממזרח לאלסח'נה .לטענצ
הארגון לקחו פעיליו שלל כלי רכב ותחמושת .כמו כן דווח כי דאעש תקף את העיר אלסח'נה וכתוצאה מכך
נהרגו עשרה חיילים סורים )ח'טוה 18 ,באוגוסט .(2017
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מימין :מחבל מתאבד ,המכונה אבו חסן אלחמצי ,במכונית תופת ,אותה פוצץ נגד כוחות צבא סוריה ממזרח
לאלסח'נה .משמאל :עשן מתמר מזירת פיצוץ מכונית התופת )אח'באר אלמסלמין 19 ,באוגוסט .(2017

התקדמות צבא סוריה מאלסח'נה לכיוון דרום מזרח
כוח סורי ,שהתקדם באזור שמדרום מזרח לאלסח'נה השתלט על הכפר חמימה ) ,(Hamaymahכ96-
ק"מ מדרום מזרח מאלסח'נה .דאעש פוצץ מכונית תופת מדרום לכפר ,שגרמה למותם של אנשי מליציות
שיעיות ,שנכללו בכוח הסורי .עשרות אנשים משני הצדדים נהרגו בקרב שהתנהל במקום .דאעש איבד בכפר
כמה מפקדות ,אמצעי לחימה וציוד )חשבון היוטיוב של מוסד ההסברה הקרבית של חזבאללה 20 ,באוגוסט
 ;2017סאנא 20 ,באוגוסט .(2017

העיר אלס'חנה והכפר חמימה )מסומן באדום( ).(Google Maps
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מימין :ירי רקטה ע"י צבא סוריה לעבר פעילי דאעש בכפר חמימה .משמאל :חיילי צבא סוריה מטהרים את הכפר
)חשבון היוטיוב של מוסד ההסברה הקרבית של חזבאללה 20 ,באוגוסט .(2017

צבא לבנון ,חזבאללה ,וצבא סוריה פתחו במערכה נגד מובלעת דאעש ברכסי
אלקמון המערביים )גבול לבנון-סוריה(
ב 19-באוגוסט  2017נפתחה מתקפה נגד מובלעת דאעש ברכסי אלקלמון המערביים ,שבגבול סוריה
לבנון .בין הכוחות התוקפים קיימת "חלוקת עבודה" :צבא לבנון תקף את האזורים שבשליטת דאעש בשטח
לבנון מכיוון מערב בעוד שחזבאללה והכוחות הסורים תקפו בשטח סוריה מכיוון מזרח .על פי דיווחי התקשורת
נחלו הכוחות התוקפים הצלחות .התקשורת הלבנונית דיווחה ,כי עלה בידי צבא לבנון להשתלט על כמחצית
מהשטח הנשלט ע"י דאעש.
עלי קאנצוה ,ראש מנהלת ההכוונה של צבא לבנון ,קיים מסיבת עיתונאים בה הודיע כי הצבא החל
ב 19-באוגוסט  2017במערכה בשם "שחר הרכסים" )פג'ר אלג'רוד( .מטרת המערכה היא לחסל את פעילי
דאעש ברכסי ראס בעל בכ ובאלקאע כדי להשיב את השטח לשליטת לבנון ולהתפרס עד גבול לבנון-
סוריה .לטענת עלי קאנצוה לא מתקיים תיאום ישיר או עקיף בין צבא לבנון לבין חזבאללה או בינו לבין
סוריה )אלמיאדין 19 ,באוגוסט  .(2017בתקשורת הלבנונית דווח ,כי לדאעש כ 35-מוצבים ובסיסים צבאיים
בצד הלבנוני של הגבול ,בהם מרוכזים  800-700פעילים )אלנשרה 19 ,באוגוסט  .(2017מנהלת ההכוונה
בצבא לבנון מסרה ,כי גודל השטח שבו פרוס דאעש ברכסי ראס בעל בכ ואלקאע הינו  120קמ"ר )לבנון 18 ,24
באוגוסט .(2017
בתקשורת הלבנונית דווח ,כי בקרבות שהתנהלו עד כה השתלט צבא לבנון על גבעות שולטות לאחר ריכוך
ארטילרי ,הרג עשרים פעילי דאעש ותפס כמויות גדולות של ציוד צבאי ואמצעי לחימה )אלנשרה 19 ,באוגוסט
 ;2017סוכנות הידיעות הלבנונית 21 ,באוגוסט  .(2017בין השאר השתלט צבא לבנון על מערות בשטח ההררי,
שבהן מצאו מחסה פעילי דאעש )חשבון היטיוב של מוסד ההסברה הקרבית של חזבאללה 20 ,באוגוסט .(2017
מטוסי צבא לבנון תקפו עמדות דאעש בזירת הלחימה )ח'טוה 21 ,באוגוסט  .(2017במקביל עוסק צבא לבנון
בטיהור העיירות ראס בעל בכ ואלקאע שבצפון בקעת הלבנון .הטיהור מתקרב לסיומו וחלק מפעילי דאעש
נהרגו או נסוגו )אלמנאר 22 ,באוגוסט .(2017
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מימין :חיילי צבא לבנון במהלך הלחימה כנגד דאעש במרחב רכסי ראס בעלבכ ,אלקאע ואלפאכהה ,שבהרי
אלקלמון המערביים .משמאל :כלי רכב ממוגנים של צבא לבנון )חשבון היוטיוב של מוסד ההסברה הקרבית של
חזבאללה 20 ,באוגוסט .(2017

מימין :טנק של צבא לבנון תוקף עמדה של דאעש במרחב רכסי ראס בעלבכ ,אלקאע ואלפאכהה ,שבהרי אלקלמון
המערביים .משמאל :כלי רכב משוריינים של צבא לבנון במהלך הפעילות נגד דאעש
)חשבון היוטיוב של מוסד ההסברה הקרבית של חזבאללה 20 ,באוגוסט .(2017

במקביל תקפו חזבאללה וצבא סוריה את דאעש משטחה של סוריה .חזבאללה הודיע כי כוחותיו והכוחות
הסורים פתחו במבצע "אם תשובו לסורכם ,נשוב גם אנו" )חלק מפסוק בקוראן( .מטרת המבצע היא להסיר
את איום הטרור מגבולותיה של לבנון .בתקשורת הלבנונית דווח ,כי חזבאללה וצבא סוריה התקדמו באופן
משמעותי והשתלטו על שטחים שולטים ברכסי אלקלמון המערביים )אלנשרה 19 ,באוגוסט .(2017

מימין :לוחם חזבאללה מתכונן לשיגור רקטת  R.P.Gלעבר פעילי דאעש בהרי אלקלמון המערבי .משמאל :עמדה
]של דאעש[ על פסגת הר בהרי אלקלמון המערבי לאחר שהותקפה על ידי לוחמי חזבאללה
)אלמנאר 19 ,באוגוסט .(2017

ב 21-באוגוסט פרסם חזבאללה סרטון בו נראו כלי טיס בלתי מאוישים מטילים פצצות על עמדות
ושוחות של דאעש ברכסי אלקלמון המערביים .חזבאללה הודיע כי נצפו פגיעות בסמוך מאוד למטרות
)חשבון היטיוב של מוסד ההסברה הקרבי של חזבאללה 21 ,באוגוסט  .(2017להערכתנו המדובר כנראה
ברחפנים חמושים מאחר שעל פי הסרטון המטרות נראו לאורך כמה שניות מאותה זווית צילום ומאותו גובה.
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בדיווח תקשורתי נמסר ,כי רחפנים של חזבאללה תקפו מוצבים וביצורים של דאעש ברכסי אלקלמון
)האתר של חסין מרתצ'א ,כתב אלעאלם  21 ,באוגוסט .(2017

פצצה מוטלת מכלי טיס בלתי מאויש של חזבאללה לעבר עמדה של דאעש ברכסי אלקלמון המערבי
)חשבון היוטיוב של מוסד ההסברה הקרבית של חזבאללה 21 ,באוגוסט .(2017

אגן הירמוכ )דרום רמת הגולן(
בכלי התקשורת הסוריים דווח ,כי מטוסי הקואליציה תקפו מוצב של צבא ח'אלד בן וליד )המזוהה עם
דאעש( בעיירה אלשג'רה .נמסר ,כי אבו תים אנח'ל ,מפקד )אמיר( צבא ח'אלד בן וליד ,נהרג בהתקפה
)סוכנות הידיעות ח'טוה ,עמוד הפייסבוק דמשק אלאא'ן 17 ,באוגוסט  .(2017ההתקפה כוונה נגד מבנה של
צבא ח'אלד בן וליד ,ששימש כבית הדין השרעי )ההלכתי( של הארגון )דמשק אלאא'ן 17 ,באוגוסט .(2017
דווח ,כי האמיר החדש שמונה הינו אבו עלי אלאסיר ,ומוצאו מאזור קניטרה )ח'טוה 17 ,באוגוטס .(2017

עיקרי ההתפתחויות בעיראק
המערכה לכיבוש תלעפר
לאחר שלב מקדים של תקיפה אווירית וריכוך ארטילרי החלה המערכה הקרקעית לשחרור העיר תלעפר,
המעוז האחרון של דאעש במחוז נינוא ,שבצפון עיראק .ב 20-באוגוסט  2017דווח ,כי הכוחות העיראקים
פרצו את קווי ההגנה הקדמיים של העיר תלעפר .נמסר כי הכוחות התוקפים השתלטו על שלוש שכונות
במזרח ובצפון מזרח העיר .האוכלוסייה המקומית נמלטת מהעיר .במקביל עוסקים הכוחות העיראקים
בטיהור המרחב הכפרי של תל עפר .מקורות באו"ם דיווחו כי למעלה מ 30,000-תושבים נמלטו מהעיר מאז
תחילת אפריל  2017וזכו לסיוע של צבא עיראק )רויטרס 22 ,באוגוסט .(2017
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מימין :ריכוז עשרות כלי רכב ממוגנים של המשטרה הפדרלית העיראקית לקראת המערכה לכיבוש תלעפר )חשבון
הטוויטר اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻮطﻨﻲ@ ArmY_Iq, 18באוגוסט  .(2017משמאל :שיריוניות של צבא עיראק נערכות לכיבוש
תלעפר )אלסומריה 20 ,באוגוסט .(2017

נשים וילדים ,שנמלטו מהכפרים ומאזורי נפת תלעפר ,זוכים לסיוע של חטיבה  16חי"ר של צבא עיראק
)חשבון הטוויטר ﻻ ﻟـــﺪاﻋﺶ@ 22 ,No2Daeshבאוגוסט .(2017

אחמד אלאסדי ,דובר "הגיוס העממי" ,התבטא ,כי יועצים מאיראן ומחזבאללה יסייעו בשחרור
תלעפר .יועצים אלה יסייעו בגיבוש תוכניות מבצעיות בהסכמת ממשלת עיראק .לדבריו  20,000פעילים
מ"הגיוס העממי" ישתתפו במבצע ההשתלטות על נפת תלעפר ,שיימשך כמה שבועות )אלחיאת21 ,
באוגוסט .(2017

טור כוחות של "הגיוס העממי" ,הכולל נגמ"שים וכלי רכב ממוגנים ,מתקדם לעבר תלעפר
)חשבון הטוויטר اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﻮطﻨﻲ@ ArmY_Iq, 18באוגוסט .(2017

ב 20-באוגוסט  2017פרסם משרד ההגנה העיראקי את מפת המערכה לכיבוש העיר תלעפר .מהמפה
עולה כי אזורי העימות נמצאים בדרום העיר ,בצפונה ובצפון מערב .במפה מפורט סדר הכוחות העיראקי
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הלוחם בעיר והחטיבות השיעיות המשתייכות "לגיוס העממי" )המליציות השיעיות הנתמכות ע" איראן( .במפה
מסומנים הצירים השונים בהם מתבצעת התקיפה ופירוט הכוחות הפועלים בכל ציר.

מימין :פירוט סדר הכוחות העיראקים והמליציות השיעיות .במרכז :מפת העיר תלעפר וכיווני התקיפה .בירוק
מסומן האזור ששוחרר ע"י צבא עיראק .באפור מסומן השטח שבשליטת דאעש )מרבית העיר(
)משרד ההגנה העיראקי 20 ,באוגוסט .(2017

תקיפות ברחבי עיראק
במקביל ממשיך דאעש לתקוף את הכוחות העיראקים באזורים שונים בעיראק:
ביג'י )מחוז צלאח אלדין( :שבעה חיילים עיראקים נהרגו לאחר שמחבל מתאבד פוצץ עצמו
באמצעות אפוד הנפץ בכניסה למפקדת הכוחות העיראקים בקרבת ביג'י )כ 49-ק"מ מצפון מערב
לתכרית( .ארבעה מחבלים נוספים ,שביצעו ירי מנשק קל ,נהרגו על-ידי כוחות צבא והמשטרה
העיראקים .לכוחות העיראקים שישה פצועים )רויטרס 16 ,באוגוסט .(2017
כרכוכ :שבעה מבני משפחתו של קצין משטרה בדרגת סגן ניצב ,מכפר שמצפון מערב לכרכוכ,
נחטפו ונרצחו על-ידי חמושים ששיספו את גרונם וירו בהם .הקצין עצמו חולץ לאחר חילופי אש עם
החמושים .להערכת קצין במשטרת כרכוכ ,ארגון דאעש אחראי לכך .נמסר כי באזורים הסמוכים לנפת
אלחויג'ה שממערב לכרכוב ,הנמצאת תחת שליטת דאעש ,מתבצעות התקפות נגד אזרחים ונגד כוחות
הביטחון העיראקים )רוסיה היום 18 ,באוגוסט .(2017
אזור בגדאד :חייל בצבא עיראק נהרג ואחר נפצע כתוצאה מפיצוץ מטען חבלה ,שהופעל נגד סיור
ממונע באזור עכרכופ ) ,('Akarkufכ 16-ק"מ ממערב לעיר.
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פיגועי דקירה בספרד ,פינלנד ורוסיה
פיגועי דריסה בספרד ) 18,17באוגוסט (2017
ב 17-וב 18-באוגוסט  2017בוצעו שני פיגועי דריסה בספרד:
פיגוע דריסה בשדרות רמבלאס שבברצלונה ,מקום הומה תיירים .הפיגוע בוצע ע"י מחבל שנהג
כ 530-מ' לאורך השדרה .בפיגוע נהרגו  14בני אדם ולמעלה מ 130-נפצעו .המחבל יונס אבו יעקוב,
צעיר ממוצא מרוקאי ,הצליח להימלט .ב 22-באוגוסט  2017דווח כי הוא נורה למוות ע"י שוטרי
משטרת ספרד בעיר סובירטס ) ,(Subiratsכ 30-ק"מ ממערב לברצלונה ) 22 ,El Paisבאוגוסט
.(2017

יונס אבו יעקוב )תמונה שמקורה במשטרת ספרד( ) EL PAÍS, 19באוגוסט .(2017

פיגוע דריסה בעיירת הנופש קמברילס ) ,(Cambrilsשמדרום מערב לברצלונה .הפיגוע בוצע
באמצעות מכונית שבה היו חמישה מחבלים .החמישה נורו למוות ע"י המשטרה הספרדית .בפיגוע
נהרגה אישה ונפצעו חמישה אנשים .ברשות חמשת המחבלים נמצאו גרזן וסכינים דבר העשוי
להעיד כי מטרתם הייתה לבצע פיגוע משולב ,קרי פיגוע דריסה ולאחריו פיגוע דקירה.
מאחורי שני הפיגועים הללו עמדה התארגנות בת  12פעילים ,רובם צעירים בני מהגרים מרוקאים .אנשי
ההתארגנות התגוררו בעיר ריפול ,שבקרבת הגבול עם צרפת .נראה כי בראש ההתארגנות עמד עבד
אלהאדי אלסאטי ,אמאם מסגד בריפול ,אשר בהשפעתו עברו הצעירים תהליך של רדיקליזציה .אחד
העצורים מסר בבית המשפט כי האמאם לימד את חברי ההתארגנות כי להיות שהיד זה דבר טוב על פי הקוראן
)רויטרס 22 ,באוגוסט .(2017
דאעש קיבל אחריות על שני הפיגועים ,שכנראה בוצעו בהשראתו .תחילה בהודעה קצרה על הפיגוע
בברצלונה )כמה שעות לאחר הפיגוע( .ביום למחרת פרסם דאעש הודעה מפורטת יותר על הפיגועים
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בברצלונה ובקמברילס .ההודעה המפורטת רצופה אי דיוקים ולהערכתנו היא חוברה בחופזה על בסיס
דיווחי תקשורת שגויים ,ששודרו בסמיכות זמנים לפיגוע.
בליל יום רביעי ) 16באוגוסט  (2017ארע פיצוץ בבית בעיר אלקנאר ,מדרום מערב לברצלונה ,אשר
שימש את חברי ההתארגנות .המדובר כנראה ב"תאונת עבודה" .בבית נמצא מצבור של כעשרים מיכלי גז,
שאמורים היו לשמש לביצוע פיגוע גדול ממדים בברצלונה .כמו כן נמצא מכתב בערבית בו נכתב:
"מכתב קצר מחיילי המדינה האסלאמית בארץ אנדלוס עבור הצלבנים ,השנואים ,החוטאים ,הבלתי
צודקים ,המשחיתים" )רויטרס 22 ,באוגוסט  .(2017אנדלוס הינו השם האסלאמי לספרד בימי הביניים,
כאשר חלק גדול ממנה היה בשליטה מוסלמית.

מימין :הריסות הבית באלקנאר ,שנפגע בהתפוצצות .משמאל :מיכלי גז שאותרו בין הריסות הבית באלקנאר
)חשבון הטוויטר  Ottawa Family Tree@ottawafamtree, 19באוגוסט .(2017

על פי דיווחי התקשורת הספרדית ,שמקורם בדיווחי כוחות הביטחון ,תכננה ההתארגנות לבצע פיגוע הרג רב
נפגעים ,שממדיו עולים על פיגועי הדריסה שבוצעו .הפיגוע אמור היה להתבצע באמצעותות הנחת מכוניות
תופת עמוסות בבלוני גז ובחומרי נפץ בשלושה אתרים הומי אדם בברצלונה .אולם הפיגוע השתבש בשל
"תאונת העבודה" באלקנאר .כיוון שכך ,הוציאו המחבלים בלוח זמנים מהיר תוכנית חלופית ,פשוטה
יותר ,של פיגועי דריסה.

פיגוע הדקירה בפינלנד-תמונת מצב ) 18באוגוסט (2017
ב 18-באוגוסט  2017בוצע פיגוע דקירה בעיר טורגו השוכנת כ 150-ק"מ ממערב להלסינקי .מבצע
הפיגוע תקף בסכין חבורה של נשים ,עיתונאי שראה את התקיפה מסר ,כי התוקף שאחז את הסכין קרא
בערבית "אללה הוא אכבר" .בפיגוע נהרגו שתי נשים פיניות ושמונה נפצעו .בין הפצועים חמש נשים ,ילדה
בת  15ושני גברים ,שנפצעו כשניסו להגן על הנשים .המפגע נורה ברגלו ע"י משטרת פינלנד והוא מאושפז
בבית חולים.
מבצע הפיגוע הינו עבד אלרחמן משכאח ,צעיר מרוקאי בן  .18הוא הגיע לגרמניה כפליט בשנת .2015
בשנת  2016עבר לפינלנד וביקש לקבל בה מקלט מדיני .בקשתו סורבה ע"י השלטונות .כוחות הביטחון הפינים
עצרו ארבעה אזרחים מרוקאים נוספים בחשד לקשר למבצע הפיגוע ונגד אזרח מרוקאי נוסף הוצא צו מעצר
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בינלאומי )רויטרס 19 ,באוגוסט  .(2017עד כה לא אותרה הודעת קבלת אחריות על ביצוע הפיגוע של
דאעש או כל ארגון אחר.

מימין :אזור הפיגוע בעיר טורקו )עמוד הטוויטר של  18 ,Jack Posobiecבאוגוסט  .(2017משמאל :מבצע פיגוע
הדקירה בטורקו שבפינלנד ,שוכב על-גבי אלונקה בתוך אמבולנס לאחר שנורה בפלג גופו התחתון על-ידי
המשטרה המקומית )חשבון הטוויטר  Lord Molyneaux@LordMolyneaux, 18באוגוסט .(2017

פיגוע דקירה בעיר סורגוט שבמערב סיביר ברוסיה ) 19באוגוסט (2017
ב 19-באוגוסט  2017בסביבות  11:20בוצע פיגוע דקירה בעיר סורגוט )שבמחוז טיומן שבסיביר המערבית
על נהר האוב( .צעיר רעול פנים ,חמוש בסכין נע לאורך הרחובות המרכזיים של העיר ותקף עוברים ושבים.
שבעה בני אדם נפצעו ,אחד במצב קשה והשאר במצב בינוני .כוחות הביטחון שהגיעו למקום ירו והרגו את
התוקף .חוקרי משטרת רוסיה דיווחו ,כי האירוע עדיין בחקירה ,וטרם נקבע האם מדובר באירוע טרור
)ספוטניק 19 ,באוגוסט .(2017
התוקף הינו ארתור גדג'ייב ) ,(Artur Gadzhievבן  ,19תושב סורגוט .משפחתו היגרה לעיר מהרפובליקה
של דגסטאן .דווח כי גדג'ייב הינו בנו של מוסלמי קיצוני ,התומך באסלאם הרדיקלי .הוא עבד כמאבטח
בסופר מרקט שבעיר )רוסיה היום 20 ,באוגוסט .(2017

מימין :ארתור גדג'ייב ,מבצע פיגוע הדקירה בסורגוט )התמונה המקורית היא מאתר  Mashופורסמה ברשתות
החברתיות( )רוסיה היום 20 ,באוגוסט  .(2017משמאל :שוטר רוסי ניצב מעל גופתו של מבצע פיגוע הדקירה
בסורגוט )חשבון היוטיוב  20 ,Leadership Technologyבאוגוסט .(2017
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ב 19-באוגוסט ) 2017ביום הפיגוע( קיבל דאעש אחריות לפעולה .בהודעה נמסר כי "מבצע פעולת
הדקירה בעיר סורגוט הינו מחיילי המדינה האסלאמית" )חשבון היוטיוב 20 ,Leadership Technology
באוגוסט  .(2017לאחר ההודעה על הפיגוע פרסם דאעש כרזה ובה כיתובית )ברוסית ובערבית(" :סורגוט-
דם כנגד דם" .כנראה שהכרזה הינה חלק מסרטון )ברוסית( ,שהפיץ דאעש על הפיגוע .בסרטון נראה
המחבל מסורגוט המכונה "מסעוד" מקריא שבועת אמונים למנהיג דאעש אבו בכר אלבע'דאדי ומביע תקוותו
להיות שהיד .כמו כן קרא המחבל למוסלמים המתגוררים בארצות ה"כופרים" לבצע פיגועים באמצעות
"נשק" פשוט כגון סכין או מברג )מוסד ההסברה אלפראת 21 ,באוגוסט .(2017

צילום המפגע )?( רעול פנים כשמשמאלו דגל דאעש .הכיתובית משמאל" :סורגוט -דם כנגד דם" )אתר אח'באר
אלמסלמין המזוהה עם דאעש 21 ,באוגוסט .(2017

פעולות סיכול ומנע
סיכול פיגוע במטוס נוסעים ,שהמריא מאוסטרליה )השלמה(
ב 21-באוגוסט  2017הוגש באוסטרליה כתב אישום נגד ח'אלד ומחמוד חיאת ,שתכננו לבצע פיגוע
במטוס נוסעים של חברת התעופה אתחאד )של איחוד האמירויות הערביות( .נמסר ,כי על פי התכנון אמור
היה אחד מהם למסור לאחיו מטחנת בשר ,שבתוכה הוטמן חומר נפץ מאיכות גבוהה ,שנשלח למתכנני הפיגוע
באמצעות הדואר .הפעילים שתכננו את הפיגוע פעלו באכוונת פעילי דאעש בסוריה ,שהם גם אלו ששלחו
את חומרי הנפץ )אתר המשטרה הפדרלית האוסטרלית 3 ,באוגוסט  ;2017פוקס ניוז 4 ,באוגוסט .(2017
ב 21-באוגוסט קיים נהאד משנוק ,שר הפנים הלבנוני ,מסיבת עיתונאים בה התייחס לסיכול הפיגוע .להלן
עיקרי דבריו )אלערביה 21 ,באוגוסט :(2017
ארבעה אחים לבנונים תכננו לפוצץ מטוס של חברת התעופה של איחוד האמירויות הערביות.
המטוס המריא מאוסטרליה לאבו ד'בי ב 15-ביולי  2017כשעליו  400נוסעים מתוכן  120לבנונים.
שלטונות אוסטרליה סרבו לאשר העלאה למטוס של תיק יד גדול ,שהכיל מטחנת בשר .בחיפוש בתיק
נמצאו בו חומרי נפץ.
הפיגוע סוכל בתיאום בין שירותי הביטחון הלבנונים עם מקביליהן האוסטרלים .ענף הידיעות
במנהלת כוחות בטחון הפנים הלבנונית עקב אחר אחד מהאחים ,טארק אלחיאט ,שעבר לאזור
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אלרקה שבסוריה ושימש כאחד ממפקדי דאעש .טארק אלחיאט הוא זה שגייס את שלושת אחיו
לביצוע הפיגוע.
ענף הידיעות הלבנוני האזין לשיחות בין טארק חיאט לבין שלושת אחיו ,ועקב אחר תנועות השלושה
מאוסטרליה ללבנון .אחד האחים עאמר אלחיאט ,שנעצר בלבנון עם הגעתו לחופשת עיד אלפטר ,היה
זה שאמור היה להעלות את מטען החבלה למטוס .שני האחים האחרים ח'אלד אלחיאט ומחמד
אלחיאט ,נעצרו באוסטרליה.
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