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כללי
לאחרונה דיווחו כלי תקשורת המזוהים עם דאעש על פעילות צבאית המתבצעת ע"י דאעש בצפון מערב
תוניסיה .מוקד הפעילות הינו מחוז אלקצרין שבמערב המדינה ,בקרבת הגבול עם אלג'יריה .כוחות
הביטחון התוניסאים מבצעים פעילות סיכול נגד ההתארגנויות של דאעש ,שבאחת מהם נטען כי נהרג מנהיג
)אמיר( דאעש בתוניסיה )סוכנות הידיעות התוניסאית 19 ,במרץ  .(2019דאעש הפיץ תמונות המתעדות את
פעילותו בהם הופיעה המילה תוניס )תוניסיה( ,העשויות להעיד על הקמת מחוז חדש ,או על כוונה להקימו ,אף
כי עד כה לא פורסמה הודעה רשמית על כך.
בשנה האחרונה ביצע דאעש מספר פיגועים בתוניסיה אך עד כה הוא לא הוכיח בה יכולות צבאיות יוצאות
דופן .אפשר שהפרסומים האחרונים מבטאים מאמץ שעושה דאעש להתבסס בתוניסיה ,יתכן בעקבות
חזרתם של פעילים מסוריה לארץ מוצאם .יתכן גם ,שעיתוי הפרסומים אודות הפעילות הצבאית קשור לעניינו
של דאעש להמחיש כי למרות המהלומות שספג בסוריה נמשכת פעילותו במחוזות השונים ברחבי העולם
ואף מתרחבת .מכל מקום ,פעילות דאעש בתוניסיה מהווה ביטוי נוסף להפיכתה של אפריקה לזירת פעילות
מרכזית של דאעש ,התורמת לאי-יציבות ביטחונית כרונית במרחב צפון אפריקה והמדינות שמדרום
לסהרה.

מ ח וזות ד א ע ש ב ר ח ב י ה ע ול ם
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פ ע יל ות ד א ע ש ב מ ח וז א ל ק צ ר ין
ב 17-במרץ  2019פרסם אתר אינטרנט המזוהה עם דאעש תמונות המתעדות פעילי דאעש בתוניסיה בעת
ביצוע פעילות צבאית .הפעילים נראה מבצעים סיורים ומכינים מטען חבלה מאולתר )שבכת שמוח'17 ,
בספטמבר  .(2018פורמט התמונות וכיתוב שם המחוז שהופיע בהן מאפיינים את פורמט התיעוד של מחוזות
אחרים של דאעש .בתמונות שהופצו הופיע )מימין( הכיתוב תוניס) ,קרי תוניסיה( .

מימין :פעילי דאעש בתוניסיה .מימין :מסיירים באזור גבעות בעלות אופי מדברי .משמאל :באזור חורש
)שבכת שמוח' 17 ,במרץ .(2019

הגדלת הכיתוב תוניס המופיע בצד ימין של התמונות.

מימין :פעילי דאעש מכינים רסס למטעני חבלה באמצעות חיתוך מוט ברזל .משמאל :פעילי דאעש מכינים מטעני
חבלה )שבכת שמוח' 17 ,במרץ .(2019

ה וצ א ה ל ה ור ג ש ל " ס וכ ן" ש ל מ נ ג נ ו ן ה ב י ט ח ו ן ה ת ו נ י ס א י
מוסד ההסברה של דאעש אלפראת מדיה פרסם לאחרונה סרטון המתעד הוצאה להורג של מי שכונה
"סוכן" של מנגנון הביטחון התוניסאי .האיש ,שהזדהה כמחמד אלאח'צ'ר בן סאלם אלמח'לופי מסר ,כי
הובטח לו סכום כסף גדול תמורת לכידת פעילי דאעש בעודם בחיים .ה"סוכן" הוצא להורג ע"י שיסוף גרונו
בהר מע'ילה ,שבין מחוז אלקצרין לסידי בוזיד שממזרח לו )ראו מפה( .הסרטון מסתיים באיום להוציא להורג
את כל מי שירגל אחר פעילי דאעש )שבכת שמוח' 16 ,במרץ  .(2019אתר  ,SITEהמנטר פעילות ג'האדיסטית
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ברחבי העולם ,דיווח כי הודעת קבלת האחריות של דאעש על ההוצאה להורג של ה"סוכן" ,מתייחסת לאדם
ששלטונות תוניסיה הודיעו על מציאת גופתו חודש קודם לכן )פרנס 16 ,24 ,במרץ .(2019

מימין :פעיל דאעש אוחז בסכין ,כשלפניו כורע "סוכן" של מנגנון הביטחון התוניסאי טרם הוצאתו להורג
)שבכת שמוח' 16 ,במרץ  .(2019משמאל :הר מע'ילה בו הוצא ה"סוכן" להורג )מסומן משולש אדום( ) Google
.(Maps

מ ר ח ב י פ ע יל ות ד א ע ש
בטלגרם התפרסמה מפה ,שבה מסומנים שלושה מרחבי פעילות של דאעש במחוז אלקצרין ,שבצפון
מערב לוב ,המהווה להערכתנו מוקד פעילותו של דאעש )טלגרם 18 ,במרץ .(2019

מימין :מרחבי הפעילות של דאעש )טלגרם 18 ,במרץ .(2019
משמאל :אזור אלקצרין ,שבמערב תוניסיה ).(Google Maps
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פ ע יל ות ס יכ ול ש ל כ ו ח ו ת ה ב י ט ח ו ן ה ת ו נ י ס א י ם
כוחות הביטחון התוניסאים מבצעים לאחרונה פעילות סיכול נגד התארגנויות דאעש )המכונות "צבא
הח'ליפות"( המתמקדת במחוז אלקצרין .בהקשר לכך דיווח ,כי יחידות המשמר הלאומי התוניסאי ,המתמחה
בלוחמת בטרור ,ביצעו פעילות סיכול בטחוני בגבעות הר אסלום ,שבמחוז אלקצרין )כתשעה ק"מ מדרום
מזרח לעיר אלקצרין( .כתוצאה מכך נהרגו שלושה "פעילי טרור" ,הפועלים בהר סלום )סוכנות הידיעות
התוניסאית 19 ,במרץ .(2019
ב 20-במרץ  2019הודיע משרד הפנים התוניסאי כי אחד משלושת "פעילי הטרור" שנהרגו הינו חסאם
אלת'לית'י ,מנהיג )אמיר( דאעש בתוניסיה .עוד נמסר כי השלושה נהרגו במארב שהוצב מדרום לגבעות
אלסלום .ברשות השלושה נמצאו אמצעי לחימה וחומרי נפץ )סוכנות הידיעות התוניסאית 20 ,במרץ .(2019

מימין :אמצעי לחימה שנמצאו ברשות שלושת פעילי דאעש שנהרגו מדרום לגבעות הר אלסלום )סוכנות הידיעות
התוניסאית 20 ,במרץ  .(2019משמאל :הר אלסלום ).(Google Maps

מ ח וז ג 'נד וב ה )ב צ פ ון מ ע ר ב ת וניס יה  ,מ צ פ ון ל א ל ק צ ר ין(
ב 17-במרץ  2019הודיע רס"ן מחמד זכרי ,דובר משרד ההגנה התוניסאי ,כי צבא תוניסיה והמשמר הלאומי
ביצעו ירי לעבר "חוליית טרור" באזור חורש במערב מחוז ג'נדרובה ,שבצפון מערב תוניס ,בסמוך לגבול עם
אלג'יריה )ראו מפה( .פעילי "חוליית הטרור" נסוגו לעומק אזור החורש והפעילות נגדם נמשכת .בהקשר לכך
נמסר ,כי פעילים ג'האדיסטים המזוהים עם אלקאעדה בארצות המגרב ועם דאעש פועלים במחוזות
אלקצרין ,ג'נדובה ואלכאף שבצפון מערב תוניסיה ,בסמוך לגבול עם אלג'יריה )סוכנות הידיעות
התוניסאית 16 ,במרץ  ;2019אלשרוק ,מצרים 18 ,במרץ .(2019
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המחוזות ג'נדובה ,אלכאף ואלקצרין ,שבהם דווח על פעילות של דאעש ושל אלקאעדה בארצות המגרב
).(Wikimapia; Bing Map

פעילות כוחות הביטחון התוניסאים נגד "פעילי טרור" באזור של חורש במחוז ג'נדובה במערב תוניסיה ,בקרבת
הגבול עם אלג'יריה )סוכנות הידיעות התוניסאית 16 ,במרץ .(2019
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