מבט לג'האד העולמי
 18באפריל 1 -במאי 2019

ע יק ר י ה א יר וע ים ב מ ח צ ית ה ש נייה ש ל א פ ר יל
על רקע הקשיים ,שדאעש ניתקל בהם בסוריה ובעיראק ,הגביר הארגון בחודש האחרון את היקף
הפיגועים בחו"ל ,כמותית ו"איכותית" .תופעה זאת מצאה ביטויה במתקפת הטרור בסרי לנקה ) 21באפריל
 ,(2019בגל פיגועי נקם מתואמים ומתוזמנים לאחר נפילת אלבאע'וז ) 11 – 8באפריל  ,(2019בפעילות
אינטנסיבית בניגריה ובמדינות נוספות במערב אפריקה ,ובביצוע פיגועים בזירות חדשות שבהן אין לדאעש
מחוזות )תוניס ,קונגו ,בנגלדש ,סעודיה( .עד כה לא נכללו בתקיפות הללו פיגועים במדינות המערב אך ניתן
להעריך כי דאעש ותומכיו יעשו מאמץ לבצע פיגועים גם במדינות הללו ,בין אם "פיגועי השראה" ובין אם
פיגועים בהכוונה ישירה של דאעש.
במוקד מתקפת הטרור והגרילה של דאעש ברחבי העולם עמדה סדרה של פיגועי התאבדות סימולטניים
בשלוש ערים ובשבע זירות בסרי לנקה .סך הכל הותקפו ארבעה בתי מלון ושלוש כנסיות ,רובם בבירה קולומבו
ושניים מהם מצפון ומצפון-מזרח לבירה .בפיגועים הללו נהרגו לפחות  253בני אדם ו 500-נפצעו ,בתוכם
כארבעים אזרחים זרים )מרביתם ממדינות המערב( .הפיגועים הללו בוצעו ע"י קבוצה של שמונה מחבלים
מסרי לנקה ,שפעלו בהכוונה וסיוע של דאעש .מהמידע שבידינו אנו מתרשמים כי מתקפת הטרור בסרי לנקה
בוצעה במקצועיות רבה וכי קדמו לה תכנון מדוקדק והכנות מבצעיות ולוגיסטיות ברמה גבוהה )ניתוח מפורט
של מתקפת הטרור בסרי לנקה הופץ במסמך נפרד(.
בזירה הסורית נמשכת פעילות הגרילה של דאעש .מוקד הפעולות במחצית השנייה של אפריל  2019היה
במרחב המדברי שבין הערים תדמור ואלסח'נה לבין עמק הפרת .נמסר ,כי בסדרה של מארבים והתקפות
שביצעו פעילי דאעש נגד כוחות ושיירות של צבא סוריה היו עשרות הרוגים לצבא סוריה .צבא סוריה וחזבאללה
הזרימו תגבורות לאזור אלסח'נה כהכנה למבצע צבאי נגד דאעש.
בזירה העיראקית נמשכה פעילות הגרילה והטרור של דאעש ,בעיקר במתווה של פיצוץ מטעני חבלה ,ירי
צלפים והוצאות להורג של אנשי כוחות הביטחון העיראקים וסייעניהם .פעילות זאת עדיין אינה כוללת פעולות
ראווה אך היא מתבצעת במוקדים רבים במחוזות הצפוניים והמערביים של עיראק ,וכוחות הביטחון העיראקים
אינם מצליחים לתת לה מענה הולם.
מאמץ הפיגועים של דאעש בחו"ל לווה בקמפיין הסברתי ,ששיאו הפצת קלטת חדשה של מנהיג הארגון,
אבו בכר אלבע'דאדי .הקלטת הינה עדכני ומוזכרים בה אירועים שהתרחשו לאחרונה )מתקפת הטרור בסרי
לנקה ,הבחירות בישראל( .הפצת הסרטון נועדה ,להערכתנו להזים את השמועות לפיהם נהרג אלבע'דאדי,
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להבליט את פעילות מחוזות והתארגנויות דאעש ברחבי העולם ולהעלות את מורל פעיליו ותומכיו )ניתוח
מפורט של תוכן הקלטת יופץ במסמך נפרד(.

מ רח ב א ד לב
בשבועיים האחרונים נמשכו תקריות בין צבא סוריה לבין ארגוני המורדים הג'האדיסטים במרחב אדלב .ארגוני
המורדים ביצעו תקיפות קרקעיות נגד צבא סוריה וירי רקטות נגד שדה התעופה הרוסי בחמימים בעוד שצבא
סוריה תקף עמדות של המורדים .חיל האוויר הרוסי ביצע תקיפות נגד יעדי המורדים בעיקר באזור העיר אדלב
ובחלק הדרומי של המובלעת שבשליטת המורדים )מצפון לחמאה(.

א ר ג ונ י ה מ ור ד ים ה ג ' ה א ד יס ט ים
המטה לשחרור אלשאם וחמ"ל "עורר את המאמינים" )המזוהה עם אלקאעדה( הודיעו על שורה של תקיפות
מגד יעדים של צבא סוריה .להלן עיקרי האירועים:
התקפות קרקעיות :המטה לשחרור אלשאם הודיע ,כי ביצע התקפה קרקעית נגד כוח של צבא
סוריה ,בעיירה הנמצאת מדרום לחלב .ההתקפה חלה בירי פצצות מרגמה לעבר הכוח הסורי .על פי
ההודעה היו לצבא סוריה לפחות עשרים הרוגים )אבאא' 27 ,באפריל  .(2019ב 29-באפריל  2019הודיע
המטה לשחרור אלשאם כי ביצע התקפה לילית נגד עמדות צבא סוריה ממערב לחמאה .על פי ההודעה
נהרגו לפחות  13חיילים )טלגרם 29 ,באפריל  .(2019ב 30-באפריל  2019תקפו פעילי המטה לשחרור
אלשאם עמדות של צבא סוריה במחסום שבחלק הדרום-מזרחי של מישור אלע'אב )אבאא'30 ,
באפריל .(2019

מימין :פעילי המטה לשחרור אלשאם נערכים להתקפה .משמאל :פעילי המטה לשחרור אלשאם בדרכם לביצוע
התקפה )אבאא' 27 ,באפריל .(2019
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פעיל המטה לשחרור אלשאם יורה בתותח נ"מ לעבר עמדות של צבא סוריה ,מצפון מערב לחמאה
)אבאא' 30 ,באפריל .(2019

ירי רקטות לעבר שדה התעופה הרוסי בחמימים :חמ"ל "עורר את המאמינים" שיגר רקטות גראד
לעבר שדה התעופה חמימים ,הבסיס הרוסי המרכזי בסוריה ) 26באפריל  .(2019החמ"ל הודיע כי זוהו
פגיעות ודאיות בשדה התעופה .על פי מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם הפעילו הרוסים את מערכת
ההגנה האווירית שלהם במהלך הירי .כמו כן הופעלה מערכת ההגנה האווירית נגד כלי טייס בלתי
מאוישים )כטב"מים( של המורדים ,שפעלו באזור חמימים )מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם28 ,27 ,
באפריל .(2019

תמונות שפרסם חמ"ל "עורר את המאמינים" המתעדות את ירי הרקטות לעבר שדה התעופה חמימים
)טלגרם 27 ,באפריל .(2019

התקפה קרקעית נגד כוח של צבא סוריה :חמ"ל "עורר את המאמינים" הודיע ב 27-באפריל 2019
כי פעיליו תקפו בשעות הלילה עמדות של צבא סוריה בעיירה חרישה ,מדרום לחלב .על פי ההודעה
נהרגו ונפצעו בהתקפה  25חיילים )טלגרם 27 ,באפריל  .(2019כמו כן הודיע החמ"ל ,כי פעיליו תקפו
עמדות צבא סוריה במישור אלע'אב .על פי ההודעה לצבא סוריה היו עשרה הרוגים ופצועים )טלגרם,
 27באפריל .(2019

צ ב א ס ור יה וח יל ה א וויר ה ר וס י
ב 20-באפריל  2019ביצע צבא סוריה ירי ארטילרי מאסיבי נגד עמדות של המטה לשחרור אלשאם מדרום
מזרח לאדלב )בטולאת אלג'יש אלסורי 20 ,באפריל  .(2019ב 27-באפריל  2019דיווח צבא סוריה ,כי ביצע ירי
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ארטילרי מאסיבי נגד עמדות המורדים מצפון לחמאה )בטולאת אלג'יש אלסורי 27 ,באפריל  .(2019כמו כן
דיווח צבא סוריה ,כי ביצע ירי ארטילרי לעבר יעדי "טרוריסטים" מצפון לאדלב .על פי ההודעה הירי כוון נגד
יעדים של המטה לשחרור אלשאם והמפלגה התורכסתאנית ]פעילים אויגורים ,שמוצאם מסין[ )סאנא27 ,
באפריל .(2019

ירי ארטילרי של צבא סוריה )סאנא 26 ,באפריל .(2019

ב 23-באפריל  2019דיווח המטה לשחרור אלשאם ,כי מטוסים רוסים תקפו את העיירה תלאלזמאן ממערב
לאדלב .למבנים בעיירה נגרם נזק רב )אבאא' 23 ,באפריל  (2019כמו כן ,דווח על תקיפת חיל האוויר הרוסי
מצפון לחמאה ב 26-באפריל ) 2019יתכן בתגובה לירי הרקטות לעבר חמימים( .נמסר כי חמישה אזרחים
נהרגו ושמונה נפצעו.

מימין :עשן מתמר בעקבות אחת התקיפות האוויריות הרוסיות בדרום מובלעת המורדים באדלב
)יוטיוב 26 ,באפריל  .(2019משמאל :הרס בעקבות התקיפה האווירית הרוסית נגד העיירה תל אלזמאן ,ממערב
לאדלב )אבאא' 23 ,באפריל .(2019
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מ זר ח ס ור יה
ס ד ר ת ה ת ק פ ות ד א ע ש נ ג ד צ ב א ס ור יה ב מ ר ח ב ה מ ד ב ר י ש ל ת ד מ ו ר וא ל ס ח ' נ ה
במחצית השנייה של אפריל  2019ביצעו פעילי דאעש סדרת התקפות נגד צבא סוריה במרחב המדברי של
תדמור ואלסח'נה ,המהווה מוקד פעילות גרילה אינטנסיבית של דאעש .להלן עיקרי האירועים )על פי דיווחי
דאש באח'באר אלמסלמין ,אעמאק וטלגרם(:
 18באפריל  :2019התקפה של דאעש בכפר אלכום )כ 25-ק"מ מצפון לאלסח'נה( .דאעש מסר כי
לצבא סוריה היו לפחות  15הרוגים ,ובהם ארבעה קצינים .כמו כן נלקח שלל רב.
 19–18באפריל  :2019מארב של דאעש נגד צבא סוריה והכוחות המסייעים לו באזור ג'בל אלבשרי,
 52ק"מ מצפון-מזרח לעיר אלסח'נה .דאעש דיווח על  17חיילים סורים שנהרגו ,בהם שלושה קצינים.
כמו כן נלקח שלל שכלל אמצעי לחימה ושבעה כלי רכב.
 25באפריל  :2019מארב של דאעש נגד חיילי צבא סוריה על ציר עוירצ' ,כתשעים ק"מ ממזרח
לתדמור .שלושה חיילי צבא סוריה נהרגו ושניים נפצעו .כמו כן נתפסו כלי רכב צבאיים.
 25באפריל  :2019התקפה של דאעש נגד כלי רכב שהוביל חיילים לבסיס אלעטשאנה )של צבא
סוריה( הנמצא במרחב המדברי .שלושה חיילים סורים נהרגו ,שניים נפצעו ונלקח שלל.
 27באפריל  :2019שני חיילי צבא סוריה נלקחו בשבי והוצאו להורג בקרבת העיר אלסח'נה .כמו כן
נלקח שלל רב.

כלי רכב וציוד צבאי ,שנתפסו ע"י מארב של דאעש מצפון מזרח לאלסח'נה
)אח'באר אלמסלמין 27 ,באפריל .(2019

 29באפריל  :2019מארב של דאעש נגד צבא סוריה במרחב הכפרי של אלסח'נה )על-פי אעמאק,
בקרבת העיר אלסח'נה( .שמונה מחיילי צבא סוריה נשבו והוצאו להורג.
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חייל צבא סוריה ,שנשבה בידי דאעש ממזרח לאלסח'נה וראשו נערף .החייל אוחז בפיו תעודה מזהה
)אח'באר אלמסלמין 30 ,באפריל .(2019

 29באפריל  :2019מטען חבלה הופעל נגד משאית של צבא סוריה שעשתה דרכה לבסיס
אלעטשאנה ,שבמרחב המדברי .קצין ושני חיילים נהרגו.

משאית של צבא סוריה שהותקפה על-ידי פעילי דאעש
)טלגרם 30 ,באפריל .(2019

ה ע ב ר ת ת ג ב ור ות ש ל צ ב א ס ור יה וח ז ב א ל ל ה ל מ ר ח ב א ל ס ח ' נ ה
כלי התקשורת הסורים דיווחו כי צבא סוריה וחזבאללה הזרימו תגבורות גדולות למדבר הסורי באזור
אלסח'נה .כמו כן הועברה תגבורת לעמק הפרת )אזורי אלמיאדין ואלבוכמאל( .כל זאת במסגרת הכנות
למבצע צבאי גדול נגד דאעש )בלדי ,אתר חדשות סוריה המזוהה עם המורדים 25 ,באפריל  .(2019בהקשר
לכך נמסר ,כי חזבאללה שיגר לאזור העיר אלסח'נה כ 150-פעילים במסגרת ההכנות לפעילות צבא סוריה
באזור המדברי )זמן אלוצל 25 ,באפריל .(2019
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תגבורת של צבא סוריה שהועברה למרחב אלסח'נה
)בלדי 25 ,באפריל .(2019

ת ק יפ ת ע מ ד ות ש ל ה כ וח ות ה ס ור ים מ מ ז ר ח ל ד יר א ל ז ור
סוכנות ידיעות סורית דיווחה כי ב 22-באפריל  2019תקפו פעילי דאעש עמדות של צבא סוריה ומיליציות
)שיעיות( המזוהות עם איראן באזור העיירה אלסיאל ,ממזרח לדיר אלזור .בתקיפה נהרגו חמישה בני אדם
וכמה נפצעו .נמסר כי התוקפים לבשו מדים של המיליציות השיעיות )ח'טוה 24 ,באפריל .(2019

צ פ ון ס ור יה
נ מ ש כ ות ת ק יפ ות ד א ע ש ב א ז ור מ נ ב ג '
באזור מנבג' מבצע דאעש בשבועות האחרונים פעילות גרילה אינטנסיבית .מחוז אלשאם של דאעש באזור
חלב קיבל אחריות לפיצוץ מטען-חבלה נגד כלי רכב של כוחות  SDFבחלק המזרחי של העיר מנבג' .על פי
ההודעה נהרגו ונפצעו ארבעה לוחמים וכלי הרכב הושמד )אתר שיתוף הקבצים  27 ,pastethis.toבאפריל
.(2019

ע יק ר י ה ה ת פ ת ח ויות ב ע יר א ק
נמשכת פעילות הגרילה והטרור של דאעש במחוזות הצפוניים והמערביים של עיראק .מירב הפיגועים היו
במתווה של פיצוץ מטעני חבלה ,ירי צלפים והוצאות להורג של אנשי כוחות הביטחון העיראקים וסייעניהם.
להלן עיקר הפיגועים שביצע דאעש )על פי הודעות קבלת האחריות של הארגון(:
מחוז נינוא :הוצאה להורג של שני סייענים של כוחות הביטחון העיראקים בכפר הנמצא מדרום
למוצול )שמוח' אלאסלאם 25 ,באפריל .(2019
מחוז כרכוכ :פיצוץ מטען חבלה כ 35-ק"מ מדרום מערב לכרכוכ .קצין משטרה ושוטר נהרגו כתוצאה
מהפיצוץ.
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מימין :קצין משטרה )משמאל( ושוטר )מימין( שנהרגו בפיצוץ מטען חבלה )שמוח' אלאסלאם 25 ,באפריל .(2019
משמאל :שני סייענים של כוחות הביטחון העיראקים ,שהוצאו להורג ע"י דאעש )שמוח' אלאסלאם 25 ,באפריל
.(2019

מחוז דיאלא :ירי צלפים לעבר פעיל הגיוס העממי בנפת ח’אנקין ,כ 95-ק”מ מצפון מזרח לבעקובה.
הפעיל נהרג )הודעת סוכנות מא'תה כפי שפורסמה בשמוח' אלאסלאם 26 ,באפריל .(2019
מחוז נינוא :פיצוץ מטען חבלה בנפת תלעפר ,כשישים ק"מ ממערב למוצול .מהפיצוץ נהרג מפקד
במנהלת ההנדסה הקרבית של הגיוס העממי )שמוח' אלסלאם 26 ,באפריל .(2019

מימין :פעיל הגיוס העממי ,שנהרג מירי צלפי דאעש מצפון מזרח לבעקובה )הודעת סוכנות מא'תה כפי שפורסמה
בשמוח' אלאסלאם 26 ,באפריל  .(2019משמאל :מפקד בגיוס העממי ,שנהרג מפיצוץ מטען חבלה ממערב
למוצול )שמוח' אלאסלאם 26 ,באפריל .(2019

מחוז אלאנבאר :הוצאה להורג של איש המודיעין הצבאי העיראקי ,שנלקח בשבי ע"י דאעש בקרבת
העיר אלקאא'ם ,הסמוכה לגבול עם סוריה )טלגרם 27 ,באפריל .(2019
מחוז דג'לה )החידקל( :פעיל הפשמרגה )הכורדי( נשבה והוצא להורג ,כ 75-ק"מ דרומית-מזרחית
למוצול )טלגרם 30 ,באפריל .(2019
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מימין :איש הפשמרגה ,שנלקח בשבי דאעש מוצא להורג )מחוז עיראק באזור דג'לה כפי שפורסם בטלגרם30 ,
באפריל  .(2019משמאל :הוצאה להורג של איש מודיעין צבאי עיראקי)טלגרם 27 ,באפריל .(2019

פ ע יל ות ס יכ ול ומ נ ע ש ל כ וח ות ה ב יט ח ון ה ע יר א ק ים
להלן עיקרי פעולות הסיכול והמנע של כוחות הביטחון העיראקים:
מחוז נינוא :כוח של משטרת מחוז נינוא הרג בליל ה 26-באפריל  2019בשכונת אלאנתצאר,
שבחלקה הדרום מזרחי של העיר מוצול ,מחבל מתאבד של דאעש ,שנשא על גופו חגורת נפץ .הכוח
ניהל אחריו מרדף ,ירה לעברו ואז התפוצצה חגורת הנפץ שנשא .לא נגרמו אבידות .אחד מאחיו היה
פעיל דאעש שנעצר על רקע פעילות טרור .אביו של המחבל המתאבד נשפט למאסר של שנתיים בשל
עבירות סמים )אלסומריה 27 ,באפריל .(2019
מחוז נינוא :מנהלת המודיעין הצבאי העיראקי עצרה בשכונת מוצול החדשה ,שבחלקה המערבי של
העיר ,פעיל דאעש .בעת קיומה של מדינת הח'ליפות הוא פעל במסגרת משטרת המוסר )אלחסבה(
בעיר מוצול )אלסומריה 27 ,באפריל .(2019
מחוז דיאלא :מנהלת המודיעין הצבאי העיראקי עצרה בנפת ח'אנקין ,כ 95-ק"מ מצפון מזרח
לבעקובה ,פעיל דאעש .בעת קיומה של מדינת הח'ליפות נטל הפעיל חלק בלחימה נגד כוחות הביטחון
העיראקים )סוכנות הידיעות העיראקית 28 ,באפריל .(2019
מחוז ארביל :המנגנון העיראקי ללוחמה בטרור עצר שלושה פעילי דאעש כארבעים ק"מ ממזרח
לארביל .הפעילים היו מבוקשים בשל ביצוע פיגועים נגד כוחות הביטחון העיראקים וכן סחיטה והטלת
אימה על אזרחים )סוכנות הידיעות העיראקית 28 ,באפריל .(2019
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אחד משלושת פעילי דאעש שנעצרו ממזרח לארביל
)סוכנות הידיעות העיראקית 28 ,באפריל .(2019

מחוז נינוא :כוחות הביטחון העיראקים עצרו במרכז מוצול ,בעל חנות למכירת מכשירי טלפון
סלולאריים וארבעה מעובדיו .בעל החנות העביר כספים ממשפחות פעילי דאעש לפעילי הארגון שמחוץ
לעיראק ולהפך .בחנות אותרו מיליוני דינרים עיראקים וכן כ 1,351-דולרים אמריקאים וכ 6,980-לירות
תורכיות )אלסומריה 29 ,באפריל .(2019

ח צ י -ה א י ס י נ י ו מ צ ר י ם
פ יג וע ים ב צ פ ון ס ינ י
להלן עיקרי הפיגועים ,שבוצעו בצפון סיני בסוף אפריל :2019
דאעש הודיע ,כי פעיליו פוצצו מטען חבלה נגד כלי רכב שהסיע לוחמי מיליציה הפועלת מטעם
ממשלת מצרים ,מדרום לרפיח.
נמסר כי "חמושים" רצחו איש דת נוצרי ,שהיה בדרכו מאלעריש לקנטרה )שאהד סינאא' 22 ,באפריל
.(2019
מטען חבלה התפוצץ בקרבת כוח ביטחוני מצרי במערב אלעריש .כמה חיילים מצרים נהרגו ונפצעו
)אלערבי אלג'דיד 24 ,באפריל .(2019
מטען חבלה התפוצץ סמוך לכלי רכב צבאי בכביש הבינלאומי ממערב לאלעריש .מטען נוסף
התפוצץ בעת שניסו לפרקו .כמה חיילים מצרים נהרגו וונפצעו )שאהד סינאא' 25 ,באפריל .(2019
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ה ת ק פ ות ד א ע ש ב מ ח וזות ב ר ח ב י ה ע ול ם

ס ע וד יה
ב 21-באפריל  ,2019בשעות הבוקר ,תקפו ארבעה פעילי דאעש ,חמושים בכלי נשק אוטומטיים ומצוידים
במטעני חבלה ,מתקן השייך למנגנון ביטחון המדינה בעיר אלזלפי 237 ,ק"מ מצפון-מערב לבירה ריאצ'.
גורמי הביטחון במקום ,מנעו את פריצתם של פעילי דאעש למתקן .בעימותים בין הצדדים נהרגו ארבעת
התוקפים ושלושה ממאבטחי המבנה נפצעו באורח קל )אלערביה 21 ,באפריל .(2019
דאעש קיבל אחריות להתקפה .סוכנות אעמאק של דאעש פרסמה סרטון בו נראו ארבעה פעילי דאעש
רעולי פנים .בצוואתם נאמר כי הם יוצאים לג'האד נגד מדינת הרודנים ,בני משפחת סעוד הכופרים .כמו כן
נאמר ,כי הפיגוע בוצע כנקמה על האסירים המוסלמים שבבתי הכלא בסעודיה וכסיוע למוסלמים בעיראק,
בסוריה ובכל מקום .הארבעה נראו מחדשים את שבועת האמונים שלהם )ביעה( למנהיג דאעש ,אבו בכר
אלבע'דאדי) 1אח'באר אלמסלמין 21 ,באפריל  ,2019דיווח מטעם מחוז נג'ד של המדינה האסלאמית
שהתפרסם בשבועון אלנבאא'  25באפריל .(2019

 1לאחרונה פעילי דאעש היוצאים לבצע פיגועים מחדשים את שבועת האמונים שלהם למנהיג דאעש ,להערכתנו נועד
הדבר להמחיש את נאמנות הפעילים למנהיג ולשפר את דימויו בעקבות המכה שספג דאעש בסוריה .שבועות אמונים
כאלו זוהו אצל קבוצות פעילים בסיני ,עיראק ,סרי לנקה וסעודיה.
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העיר אלזלפי ,שמצפון מערב ריאצ' ).(Google Maps

מימין :ארבעה פעילי דאעש ,שתקפו את מטה מנגנון ביטחון המדינה הסעודי באלזלפי .משמאל :חידוש שבועת
האמונים של ארבעת הפעילים למנהיג דאעש אבו בכר אלבע'דאדי )אח'באר אלמסלמין 21 ,באפריל .(2019

א פ ג נ יס ט א ן
פיגוע ההתאבדות בקאבול
ב 20-באפריל  2019ביצעו ארבעה מחבלים חמושים באפודי נפץ פיגוע התאבדות בבניין משרד התקשורת
בקאבול .שבעה בני אדם נהרגו ,שלושה מהם אנשי כוחות ביטחון ,וארבעה אזרחים .ושמונה בני אדם נוספים
נפצעו .לטענת המשטרה המקומית אחד המחבלים פוצץ עצמו בתוך הבניין .השאר ככל הנראה נהרגו מאש
כוחות הביטחון המקומיים .כאלפיים אזרחים פונו מהמקום בזמן האירוע ) 20 ,News VOAבאפריל ;2019
חשבון הטוויטר של משרד הפנים האפגאני 20 ,באפריל  .(2019דובר משרד הבריאות הודיע כי בפיגוע נהרגו
שני בני אדם ושישה נוספים נפצעו )אלג'זירה 20 ,באפריל .(2019
דאעש קיבל אחריות לביצוע הפיגוע .בהודעת קבלת האחריות נאמר ,כי ארבעה מחבלים ממחוז ח'ראסאן
תקפו את מבנה משרד התקשורת בקאבול .על-פי ההודעה החלה ההתקפה בפיצוץ מטען חבלה ,שהביא
לקריסת גדר המבנה .המחבלים נכנסו למבנה ,ניהלו חילופי אש ופוצצו מטענים .ההתקפה נמשכה כשש
שעות ,שבסופם נהרגו הארבעה .לטענת דאעש כשלושים אנשי הביטחון ופקידי משרד התקשורת האפגניים
נהרגו ונפצעו )אח'באר אלמסלמין 21 ,באפריל .(2019
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מימין :ארבעת המחבלים המתאבדים :עמר ,אסד אללה ,עת'מאן וארשד
)הודעה של מחוז ח'ראסאן באמצעות אתר שיתוף הקבצים  pastethis.to, 27באפריל .(2019משמאל :פינוי
אזרחים ממבנה משרד התקשורת בקאבול )יוטיוב 20 ,באפריל .(2019

התבססות דאעש באפגניסטאן
סרגי שוויגו ,שר ההגנה הרוסי ,אמר בישיבת שרי ההגנה של ארגון שנחאי לשיתוף פעולה ) ,(SCOכי דאעש
מחזק את נוכחותו באפגניסטאן ,וכי הוא משתמש בה זו כגשר להתרחבות נוספת באזור .לדברי שוויגו
"חשוב לציין כי פעילי דאעש עוברים מסוריה ועיראק לאזורים אחרים ,כולל מרכז ודרום אסיה .כתוצאה מכך,
הפשיעה מעבר לגבול הולכת ומתרחבת ,מתפתחת מגמת גידול של תנועות קיצוניות בדלניות ותאי טרור
מתחילים להתפתח באפגניסטאן" )טאס 29 ,באפריל .(2019

ל וב
מחוז לוב באזור פזאן הודיע על לכידתו והוצאתו להורג של מטיף ,שכינויו מסעוד ,המזוהה עם אנשיו של
הגנרל חפתר .המחוז פרסם תמונות המתעדות את לכידתו והוצאתו להורג )אח'באר אלמסלמין 25 ,באפריל
.(2019

מימין :לכידתו של המטיף על-ידי פעילי דאעש בלוב .משמאל :הוצאתו להורג
)אח'באר אלמסלמין 25 ,באפריל .(2019

ת ימ ן
ב 26-באפריל  2019תקפו שני מחבלים מתאבדים פעילי דאעש כוח של צבא תימן ופעילים מארגון
אלקאעדה באזור קיפא .על פי הודעת דאעש שמונה חיילים ופעילי אלקאעדה נהרגו בהתקפות )הודעת מחוז
תימן – אזור אלביצ'אא' באמצעות טלגרם 26 ,ו 29-באפריל .(2019
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מ ח וז מ ע ר ב א פ ר יק ה
ניגריה
נמשכת מגמת העלייה בהיקף התקריות בין צבא ניגריה לבין פעילי דאעש במדינת בורנו ,שבצפון מזרח
ניגריה .בורנו הינה אחת מהמדינות הגדולות בפדרציה הניגרית ומתגוררים בה למעלה מארבעה מיליון
תושבים .האוכלוסייה המוסלמית והנוצרית המתגוררת במדינה סובלת מבעיות כלכלות חברתיות חמורות מאז
קיבלה ניגריה את עצמאותה )ויקיפדיה( .מצב זה הביא לצמיחת קיצוניות אסלאמית אנטי -נוצרית שהובילה
להקמת בוקו חראם וארגונים אסלאמיים נוספים החותרים ככל הנראה לבצע טיהור אתני שנועד לשרש את
הנצרות מהמקום.2
להלן כמה תקריות שאירעו לאחרונה באזור זה:
סוכנות אעמאק של דאעש הודיעה כי פעילי מחוז מערב אפריקה של דאעש תקפו עמדות של כוח
המשימה המשותף הרב-לאומי ) (MNJTFבעיירה קרוס קאווה )אח'באר אלמסלמין 20 ,באפריל .(2019
עיירה חשובה בשל קרבתה למשולש הגבולות ניגריה -צ'אד -קמרון .דובר כוח המשימה המשותף
הודיע כי פעילי בוקו חראם ,תקפו ב 16-באפריל  2019עמדה של הכוח בעיירה קרוס קאווה )כ 47-ק"מ
ממערב למשולש הגבולות ניגריה-צ'אד-קמרון( וכי ההתקפה נהדפה .בעימותים בין הצדדים נהרגו 39
"פעילי טרור" ועשרים חיילים נפצעו ) ,The Guardianניגריה 19 ,באפריל .(2019

העיירה קרוס קאווה ) ,(Cross Kauwaכשבקרבתה היו תקריות בין פעילי דאעש לכוח הרב לאומי
).(Google Maps

" 2בוקו חראם ואי -יציבות באזור צפון -מזרח ניגריה" /המכון למחקרי ביטוח לאומי ) ,(INSSצבא ואסטרטגיה ,כרך ,8
גיליון ) 1יולי  ,(2016עמ'  14 ,www.haaretz.co.il .116-97בינואר .2015
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פעיל מחוז מערב אפריקה של דאעש יורה לעבר עמדות כוח המשימה המשותף הרב-לאומי
)אח'באר אלמסלמין 20 ,באפריל .(2019

מחוז מערב אפריקה של דאעש קיבל אחריות להצבת מארב לכלי רכב של כוח המשימה הרב לאומי בעיירה
באגא ,שבמדינת בורנו ) 29באפריל  .(2019על-פי הודעת קבלת האחריות ,ניהלו פעילי דאעש חילופי אש עם
אנשי הכוח הרב לאומי .בהתקפה ,נהרגו ונפצעו  33חיילי הכוח הרב לאומי והושמדו חמישה כלי רכב )טלגרם,
 30באפריל .(2019
מחוז מערב אפריקה של דאעש קיבל אחריות לתקיפת עמדה של צבא ניגריה ב 29-באפריל 2019
בעיירה סאבון גרי ,שבמדינת בורנו .על פי ההודעה נהרגו עשרה חיילים ניגרים וכמה נפצעו .כמו כן
הושמדו שלושה טנקים ונלקח שלל רב )טלגרם 30 ,באפריל .(2019

בורקינה פאסו
מקורות צבאיים ומקורות מקומיים מסרו כי חמישה בני אדם )כומר וארבעה מתפללים( נהרגו ב 29-באפריל
 2019בהתקפה נגד כנסייה בעיירה סילגדג'י ) ,(Silgadjiשבצפון בורקינה פאסו .ארבעה בני אדם נוספים
הוכרזו כנעדרים .את הפיגוע ביצעו בארבעה מחבלים רכובים על אופנועים שירו באוויר לפני שירו לעבר
המתפללים )פראנס פרס 29 ,באפריל  .(2019ייתכן כי המדובר בפעילי דאעש.
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מקום ההתקפה על הכנסייה בצפון בורקינה פאסו
).(Google Maps

הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו
ב 18-באפריל  2019פרסם דאעש הודעת קבלת אחריות ,ראשונה מסוגה ,מטעם מחוז מרכז אפריקה.
ההודעה מתייחסת להתקפה שבוצעה בשטח הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו )אמג'אד ניוז ,אתר המזוהה
עם דאעש 18 ,באפריל  .(2019בשלב זה לא ברור לנו האם לדאעש יכולת מבצעית לקיים בקונגו מחוז עצמאי
המבצע פעילות צבאית אפקטיבית באופן שגרתי .יוזכר ,כי לאחרונה פרסם דאעש הודאות מטעם אזורים
שבהם לא היו לו מחוזות ,במטרה להמחיש את התפשטותו ברחבי העולם )תוניסיה ,סרי לנקה ,בנגלדש(.
מחוז מרכז אפריקה של דאעש הודיע כי פעילי הארגון תקפו ב 18-באפריל  2019בסיס של צבא קונגו
בכפר  ,Bovataבצפון מזרח מחוז צפון קיוו ) ,(North Kivuבצפון מזרח הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו
)כשמונה ק"מ ממערב לגבול המשותף עם אוגנדה( .נמסר כי הייתה זו ההתקפה הראשונה שביצעו פעילי
דאעש ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו וכי בחילופי האש בין הצדדים ב 18-באפריל  2019נהרגו שני
חיילים ואזרח )רויטרס 19 ,באפריל  .(2019על פי דיווח דאעש שלושה חיילים נהרגו וחמישה נפצעו )אמג'אד
ניוז ,אתר המזוהה עם דאעש 18 ,באפריל .(2019
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מימין :המקום שבו הותקף בסיס צבא קונגו .משמאל :הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ).(Google Maps

ב נגל ד ש
ב 29-באפריל  2019פרסם דאעש הודעת קבלת אחריות ,ראשונה מסוגה ,מטעם פעיליו בבנגלדש .על פי
ההודעה פוצצו פעילי הארגון מטען חבלה נגד ריכוז כוחות של משטרת בנגלדש בכביש הראשי המוביל לשוק
גולסטאן בעיר דאקה בירת בנגלדש .שלושה שוטרים נפצעו )טלגרם 29 ,באפריל  .(2019עד כה לא היה ידוע
לנו על קיומו של מחוז דאעש בבנגלדש .יש להמתין ולראות האם המדובר בהתארגנות מקומית או במחוז חדש
שהקים הארגון ,או מתכוון להקים.

פ ע ול ות ס יכ ול ומ נע
ח ז ר ת פ ע יל ים ז ר ים ל א יר ופ ה
אלכסנדר בורטניקוב ,מפקד ה FSB-הרוסי  ,אמר במהלך כנס בנושא טרור בינלאומי אשר אורגן על-ידי
האסיפה הבין-פרלמנטרית של חבר המדינות ,כי כ 1,500-לוחמים זרים ,אשר לקחו חלק בלחימה במזרח
התיכון נמצאים כעת באירופה .לדבריו" :על-פי הערכת מומחים כ 1,500-מתוך  5,000מחבלים הגיעו
לאיחוד האירופאי מהמזרח התיכון ,חלק ניכר מהם חמושים אשר נשלחו על ידי מנהיגי ארגוני טרור
לאירופה ,להמשיך במתקפת טרור" )טאס 18 ,באפריל .(2019
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מוסד אלפרקאן ,מוסד הפקת התכנים המרכזי של דאעש ,האחראי לפרסום סרטונים והקלטות של הגורמים
הבכירים בארגון ,פרסם ב 29-באפריל  2019סרטון שבו הופיע מנהיג הארגון אבו בכר אלבע'דאדי )אח'באר
אלמסלמין 29 ,באפריל  .(2019אורכו של הסרטון כ 18-דקות .הסרטון הינו עדכני ומוזכרים בו אירועים
שהתרחשו לאחרונה )מתקפת הטרור בסרי לנקה ,הבחירות בישראל(.
זהו הסרטון הראשון שבו מופיע אלבע'דאדי מאז יוני  ,2014כשהופיע במסגד במוצול והכריז על הקמת
מדינת הח'ליפות .בעוד שבפעם הקודמת היה דאעש בשיא כוחו הופק הסרטון הנוכחי בעידן בו קרסה
הח'ליפות ,ולאחר המכה שספג הארגון לאחרונה בסוריה .אנו סבורים כי אלבע'דאדי בחר להופיע בסרטון
בעיקר כדי להזים את השמועות לפיהן נהרג ,לעודד את פעילי הארגון להמשיך בדרך הג'האד ,להציג את
הארגון כבר קיימא ושאינו עומד להיעלם .להבליט את פעילות מחזות דאעש ברחבי העולם ,ולגייס תמיכה
מקרב תומכי הארגון ומצד האומה האסלאמית כולה .הופעתו הינה חלק מקמפיין תקשורתי שדאעש החל בו
לאחר נפילת אלבאע'וז המלווה בגל פיגועים רחב היקף בחו"ל ,ששיאו מתקפת הטרור בסרי לנקה.
בניגוד לסרטון הקודם ,בו נראה אלבע'דאדי לבוש היטב ,מטופח יחסית ועם זקן מסודר ,רגוע וזחוח ,בסרטון
הנוכחי נראה אלבע'דאדי עייף ותשוש למדי ,יושב על הקרקע בסיכול רגליים ,כשהוא לבוש אפוד צבאי ונראה
מוזנח :הזקן שלו לא מסודר ,חלקו מלבין וחלקו נראה צבוע באופן שנראה דהוי ,והוא לבוש ברישול בביגוד
המאפיין את פעילי הארגון יותר מאשר את מנהיגו .לצדו מונח כל העת רובה כדי להמחיש כי גם הוא לוחם
הנוטל חלק בפעילות הג'האד ויתכן גם לצורכי הגנה עצמית.

אבו בכר אלבע'דאדי בסרטון )אח'באר אלמסלמין 29 ,באפריל .(2019
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