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ע יק ר י א יר וע י ה ש ב וע
בזירה הסורית דומה כי המהלך ההתקפי של צבא סוריה במרחב אדלב איבד מתנופתו .השבוע הצליח צבא
סוריה לכבוש מחדש את העיירה כפר נבודה ,שממזרח למישור אלע'אב ולהדוף התקפות נגד של ארגוני
המורדים .אולם מעבר לכך לא הצליח צבא סוריה להתקדם במוקד ההתקפה העיקרי )מצפון מערב לחמאה,
בחלקו המזרחי של מישור אלע'אב( ובמוקד המשני )אזור כבאנה שבהר הכורדים ,מדרום מערב לג'סר
אלשע'ור( .במקביל נמשכו תקיפות אוויריות אינטנסיביות של חילות האוויר של סוריה ורוסיה ,הן כסיוע
למהלכים הקרקעיים של צבא סוריה והן לשם פגיעה ביעדי ארגוני המורדים במרחב אדלב.
בזירה העיראקית נמשכה פעילות טרור וגרילה אינטנסיבית של דאעש במחוזות השונים דפוס הפעולה
העיקרי היה הפעלת מטעני חבלה ,ירי צלפים ,ירי פצצות מרגמה ,פיצוץ מכוניות תופת והוצאות להורג .שבועון
אלנבא' של דאעש פרסם השבוע כתבה הקוראת לפעילי הארגון להצית שדות בסוריה ובעיראק .הצתת
השדות ,נאמר בכתבה ,תגרום לשריפת מיליוני דונמים של תבואה לנוכח עונת הקציר העומדת בפתח ותגרום
נזקים כלכליים.
ברחבי העולם נמשכה הפעילות ה"שגרתית" של מחוזות והתארגנויות דאעש :בצפון חצי -האי סיני
הופעלו מטעני חבלה נגד חיילי צבא מצרים הנעים בדרכים; בניגריה תקפו פעילי דאעש מחנות ושיירות של
צבא ניגריה ,בצפון מזרח המדינה; בצ'אד ובקמרון תקפו פעילי דאעש כוחות צבא מקומיים; בקונגו ,בקרבת
הגבול עם אוגנדה נמשכו ההתקפות נגד צבא קונגו; בסומליה ,באזור העיר בוסאסו שבצפון מזרח המדינה,
נמשכו הפיגועים נגד אנשי משטרה מקומיים; באפגניסטאן ביצעו פעילי דאעש שורת פעולות נגד צבא
אפגניסטאן ,אנשי מודיעין ונכבדים מקומיים המשתפים פעולה עם הממשל האפגאני; בפקיסטאן חיסלו פעילי
דאעש אנשי מודיעין; בבנגדלש הופעל מטען חבלה נגד כלי רכב של המשטרה המקומית בבירה דכה;
בפיליפינים תקפו פעילי דאעש כוח של צבא הפיליפינים באי ג'ולו שבדרום המדינה; בתימן הופעל מטען
חבלה נגד אופנוע שעליו רכבו פעילי אלקאעדה.

ע יק ר י ה א יר וע ים ב ס ור יה
מ רח ב א דלב
תמונת המצב בשטח
מוקד הלחימה העיקרי המשיכה להיות העיירה כפר נבודה ,שממזרח למישור אלע'אב .השבוע הצליח צבא
סוריה לכבוש מחדש על העיירה ,לאחר שבשבוע הקודם השתלטו עליה ארגוני המורדים .התקיפה הקרקעית
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של צבא סוריה החלה ב 26-במאי  ,2019לאחר יומיים רצופים של תקיפות אוויריות וריכוך ארטילרי )בטולאת
אלג'יש אלסורי 26 ,במאי .(2019
ב 26-במאי  2019השלימו צבא סוריה ומיליציות המסייעות לו את השתלטותם על כפר העיירה נבודה
וטיהורה מידי המטה לשחרור אלשאם וארגונים נוספים שתחת פיקודו .על פי כלי התקשורת הסורים השמיד
צבא סוריה אמצעי לחימה וציוד צבאי רב ,שהיה בידי ארגוני המורדים )ערוץ אלאח'באריה 26 ,במאי ;2019
 27 ,Orient tvבמאי  .(2019מעבר לכך נראה כי ניסיונות צבא סוריה להתקדם צפונה בפאתיו המזרחיים של
מישור אלע'אב נבלמו ע"י ארגוני המורדים.
על פי דיווח של ויקטור קופצ'ין ,מפקד מרכז התיאום הרוסי בחמימים הדף צבא סוריה התקפת -נגד של
ארגוני המורדים בליל  26במאי  ,2019בהתקפה ,על פי הדיווח ,השתתפו כ 450-פעילים מהמטה לשחרור
אלשאם )ג'בהת נצרה ,על פי הדיווח הרוסי( בהשתתפות  7טנקים ובסיוע ארטילריה וירי רקטות .עוד נמסר כי
צבא סוריה השמיד שלושה טנקים והרג כ 100-פעילים )ספוטניק 28 ,במאי .(2019

העיירה כפר נבודה ,מוקד הלחימה בין צבא סוריה לארגוני המורדים
).(Google Maps

מימין :חיילי צבא סוריה והכוחות המסייעים לו ,מסיירים בהריסות כפר נבודה .משמאל :טנק סורי בכפר נבודה
)חשבון @ ,HoseinMortadaאיש תקשורת שיעי המקורב למשטר הסורי 26 ,במאי .(2019
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באזור כבאנה ,שבהר הכורדים 13 ,ק"מ מדרום מערב לג'סר אלשע'ור ,נכשלו עד כה ניסיונות צבא סוריה
לכבוש את האזור ,בסיוע של מטוסים סוריים ורוסים .ב 26-במאי  2019דווח כי מטוסי קרב סורים ביצעו
תקיפות אוויריות נגד ריכוזי כוחות של ארגוני המורדים בתל כבאנה )בטולאת אלג'יש אלסורי 26 ,במאי .(2019
ב 27-במאי  2019דווח כי מטוסי קרב סורים ביצעו ארבע-עשרה תקיפות אוויריות נגד ציר כבאנה ומסוקים
סורים השליכו תשע חביות נפץ על כבאנה )מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם 27 ,במאי .(2019
הכפר הכורדי כבאנה ממוקם בפסגת הר בגובה של  1,300מטרים ,שהינה הפסגה השנייה בגובהה בהר
הכורדים .זהו אזור הררי וסלעי שבו מצויים צירים קשים לתנועה .כפר כבאנה משקיף על מישור אלע'אב
)במזרח( ,כפרי מחוז לאד'קיה )במערב( והעיר ג'סר אלשע'ור )מצפון מזרח( .צבא סוריה וארגוני המורדים
מייחסים חשיבות רבה לשליטה על אזור כבאנה ,שממנו ניתן לשלוט באש ארטילרית על שטחים נרחבים
ולהתקדם לעבר שטחים נוספים שבשליטת ארגוני המורדים.

מימין )מסומן באדום( :אזור הכפר כבאנה ,שבהר הכורדים ,מדרום מערב לג'סר אלשע'ור ).(Google Maps
משמאל) :מסומן בחץ לבן( :הכפר כבאנה ,שבהר הכורדים ).(Google Earth Pro

תקיפות אוויריות
במקביל נמשכו השבוע תקיפות אוויריות אינטנסיביות של חילות האוויר של סוריה ורוסיה ,הן כסיוע
לכוחות הקרקע במוקדי הלחימה הקרקעית ,והן לשם פגיעה ביעדי ארגוני המורדים במרחב אדלב .על פי
מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם השליכו מסוקים של צבא סוריה עשרות רבות של חביות נפץ בישובים שונים,
ובכלל זה בכפר נבודה ובאזור כבאנה .כמו כן הושלכו חביות נפץ באזור העיר ח'אן שיח'ון ,שממזרח לכפר
נבודה )מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם 25 ,במאי  .(2019המטה לשחרור אלשאם דיווח ,כי מטוסי קרב
רוסיים תקפו ברקטות יעדים באזור העיירה אלהביט 54 ,ק"מ מדרום לאדלב )אבאא' 25 ,במאי .(2019

116-19

4

מימין :חבית נפץ ,שהוטלה ממסוק של צבא סוריה על העיר ח'אן שיח'ון ,שמצפון לחמאה .משמאל :פגיעת חבית
נפץ בח'אן שיח'ון )אבאא' 25 ,במאי .(2019

מטוס קרב רוסי משגר רקטות לעבר יעדים באזור העיירה אלהביט ,שמדרום לאדלב
)אבאא' 25 ,במאי .(2019

סיכום ביניים של האבידות בלחימה במרחה אדלב )עדכני ל 27-במאי (2019
מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם דיווח ,כי מאז ה 30-באפריל  2019נהרגו  824בני אדם; לפחות 309
מההרוגים משתייכים לכוחות המורדים;  269משתייכים לצבא סוריה והכוחות המסייעים לו;  246הרוגים הינם
אזרחים )מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם 27 ,במאי .(2019

מ ז ר ח ס ור יה
מ ר ח ב א ל מ יא ד ין  -ד יר א ל ז ור
דאעש המשיך בפעולות הטרור והגרילה בעמק הפרת ,במרחב אלמיאדין -דיר אלזור .להלן עיקרי הפיגועים
שבוצעו השבוע:
 25במאי  :2019פוצץ מבנה בית ספר ,כ 17-ק"מ מזרח לאלמיאדין .מבנה זה שימש בעבר כמפקדה
של כוחות  SDFאך ננטש לפני כמה שבועות )דיר אלזור 25 ,24 ,במאי .(2019
 27במאי  :2019בוצע ירי מקלעים לעבר כלי רכב של כוחות  ,SDFכ 49-ק"מ מצפון מזרח לדיר
אלזור .שלושה לוחמים נהרגו שלושה נוספים נפצעו )הודעת מחוז אלשאם -אזור אלח'יר כפי שפורסמה
בטלגרם 27 ,במאי .(2019
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 24במאי  :2019הושלך רימון -יד לעבר ריכוז כוחות  SDFבתוך העיר אלבצירה ,כ 14-ק"מ מצפון
לאלמיאדין .שני לוחמים נפצעו )הודעת מחוז אלשאם – אזור אלח'יר כפי שפורסמה בטלגרם 26 ,במאי
.(2019
 26במאי  :2019בשעות הצהריים נורתה אש מקלעים לעבר שניים לוחמי כוחות  ,SDFכ 38-ק"מ
ממזרח לדיר אלזור .שני הלוחמים נהרגו )הודעת מחוז אלשאם – אזור אלח'יר כפי שפורסמה בטלגרם,
 26במאי .(2019
 27במאי  :2019פוצץ אופנוע תופת נגד כלי רכב של כוחות  SDFבעיר אלבצירה ,כ 14-ק"מ מצפון
לאלמיאדין .חמישה לוחמים נהרגו )הודעת מחוז אלשאם – אזור אלח'יר כפי שפורסמה בטלגרם28 ,
במאי  .(2019הפיצוץ התרחש בקרבת מפקדת המשטרה הצבאית של כוחות ה SDF-באלבצירה )דיר
אלזור  28 ,24במאי .(2019

מימין :אופנוע התופת של דאעש חונה בסמוך למספר כלי רכב ,שלפחות אחד מהם הינו של כוחות .SDF
משמאל :פיצוץ אופנוע התופת )דיר אלזור  28 ,24במאי .(2019

שחרור פעילי דאעש ע"י כוחות הSDF -
ב 24-במאי  2019שחררו כוחות  SDFשמונים וחמישה עצורים שבידיהם ,אשר הואשמו כפעילי דאעש.
השחרור בוצע בעיירה אלכסרה ,כ 78-ק"מ מצפון לדיר אלזור .בטקס השחרור נכחו ע'סאן אליוסף ,יו"ר
משותף של המועצה האזרחית של דיר וכמה נכבדים שבטיים) .דיר אלזור  25 ,24במאי .(2019
להערכתנו ,פעילי דאעש ששוחררו משתייכים לשבטים במרחב זה ,נוכחות הנכבדים נועדה לשמש כמעין
"ערבון" לכך שפעילים אלו לא ישובו לפעול במסגרת דאעש .בנוסף לכך ,פעולה זו תורמת להורדת מפלס
המתח שבין כוחות  SDFהכורדים ברובם לבין בני השבטים הערבים-סונים במרחב דיר אלזור .מנגד ,טמון סיכון
כי הפעילים המשוחררים יחברו מחדש עם דאעש )המקיים נוכחות במרחב אלזור( וישובו לפעילות הטרור.
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פעילי דאעש ,ששוחררו על-ידי כוחות  SDFבעיירה אלכסרה ,שמצפון לדיר אלזור ,בנוכחות נכבדי השבטים
)דיר אלזור  25 ,24במאי .(2019

צ פ ון ס ור יה
ת ק יפ ות ד א ע ש ב מ ר ח ב א ל ר ק ה
נמשכות תקיפות דאעש במרחב אלרקה:
ב 25-במאי  2019הופעל מטען חבלה נגד כלי רכב של כוחות  ,SDFכקילומטר ממערב לאלרקה.
ששה לוחמים נהרגו ונפצעו וכלי הרכב נפגע )טלגרם 25 ,במאי .(2019
ב 25-במאי  2019הופעל מטען חבלה נגד משאית במרכז העיר אלרקה .לוחם אחד נהרג ולוחם
נוסף נפצע )טלגרם 25 ,במאי .(2019

ע י ק ר י ה ה ת פ ת ח ו י ו ת ב ע יר א ק
פ ע ול ות ה ט ר ור וה ג ר יל ה ש ל ד א ע ש
להלן עיקרי פעולות הטרור והגרילה של דאעש במחוזות השונים:
מחוז דיאלא :הוצאה להורג של לוחם של הגיוס השבטי ,כ 50-ק"מ צפונית לבעקובה )טלגרם22 ,
במאי .(2019

הוצאה להורג של לוחם הגיוס השבטי )טלגרם 22 ,במאי .(2019
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מחוז דיאלא :ירי פצצות מרגמה לעבר בסיס של צבא עיראק ,כ 40-ק"מ צפונית-מזרחית לבעקובה
)טלגרם 22 ,במאי .(2019
מחוז אלנבאר :פיצוץ מכונית תופת בקרב מקום כינוס של לוחמי הגיוס העממי ליד העיר אלקאא'ם
)בקרבת הגבול עם סוריה( 8 .לוחמים נהרגו ונפצעו )טלגרם 24 ,במאי .(2019
מחוז אלנבאר :פיצוץ מספר מטעני-חבלה נגד חיילים של צבא עיראק ממערב לעיר אלרמאדי.
תשעה חיילים נהרגו ונפצעו )טלגרם 24 ,במאי .(2019
מחוז אלאנבאר :פיצוץ מטען חבלה נגד כלי רכב שבו נסעו חיילים עיראקים מדרום לעיר אלקאא'ם
בפיצוץ נהרגו  4חיילים עיראקים )טלגרם 26 ,במאי .(2019
מחוז צלאח אלדין :הריגת איש הגיוס השבטי ,שנטען כי שימש כסוכן של המודיעין הצבאי העיראקי,
 14ק"מ מצפון לבגדאד )הודעת סוכנות אעמאק של דאעש ,כפי שפורסמה בטלגרם 26 ,במאי .(2019
מחוז צלאח אלדין :פשיטה על מחנה של הגיוס השבטי ,כ 30-ק"מ מדרום מזרח לאלשרקאט) .כ90-
ק"מ דרומית למוצול( .שני מטעני חבלה הופעלו נגד כוח סיוע שנחלץ לעזרה )הודעת אזור החידקל של
מחוז עיראק ,כפי שפורסמה בטלגרם 25 ,במאי .(2019
מחוז נינוא :התקפה של פעילי דאעש נגד ריכוז כוחות של הגיוס השבטי ממערב לאלשרקאט .חמישה
מלוחמי הגיוס השבטי נהרגו )הודעת אזור החידקל של מחוז עיראק ,כפי שפורסמה בטלגרם 25 ,במאי
.(2019
מחוז דיאלא :ירו צלפים לעבר מחנה של צבא עיראק  6ק"מ דרומית-מזרחית לעיר בעקובה ,שני
חיילים עיראקים נהרגו )טלגרם 28 ,במאי .(2019
מחוז דיאלא :שיגור פצצות מרגמה לעבר כפר שיעי ,כ 70-ק"מ צפונית-מזרחית לבעקובה) ,טלגרם,
 28במאי .(2019
מחוז נינוא :פיצוץ מטען-חבלה נגד כלי רכב של הגיוס השבטי ,דרומית לעיר מוצול )טלגרם 27 ,במאי
.(2019
מחוז נינוא :הריגת לוחם של הגיוס השבטי באמצעות מטען חבלה ,כ 35-ק"מ דרומית לעיר מוצול
)טלגרם 27 ,במאי .(2019
מחוז צלאח אלדין :פיצוץ מטען-חבלה נגד כלי רכב של צבא עיראק ,דרומית-מערבית לעיר
סאמראא' .שני חיילים נהרגו ושלושה נוספים נפצעו )טלגרם 27 ,במאי .(2019
מחוז נינוא :פיצוץ מטען נגד רכבו של מפקד בגיוס השבטי ,כ 100-ק"מ דרומית-מערבית לעיר מוצול.
המפקד נפצע באורח אנוש )טלגרם 27 ,במאי .(2019
מחוז צלאח אלדין :פיצוץ מטען-חבלה נגד כלי רכב של הגיוס העממי דרומית-מערבית לסאמראא'.
שני לוחמים של הגיוס העממי נהרגו ונפצעו שלושה נוספים )טלגרם 27 ,במאי .(2019
מחוז צלאח אלדין :פיצוץ מטען-חבלה נגד כלי רכב של הגיוס השבטי יום לפני-כן ,דרומית-מערבית
לעיר כרכוכ .שלושה לוחמים של הגיוס נהרגו ונפצעו שניים )טלגרם 27 ,במאי .(2019
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מחוז כרכוכ :פיצוץ מטען-חבלה נגד כלי רכב של הגיוס העממי ,מזרחית לסאמראא' .נהרגו או נפצעו
הלוחמים שנסעו בכלי הרכב )טלגרם 27 ,במאי .(2019
מחוז דיאלא :פעילי דאעש תקפו מספר פעמים לוחמים של הגיוס השבטי ,כ 80-ק"מ מצפון לבעקובה
)טלגרם 29-28 ,במאי (2019

ד פ וס פ ע ול ה ח ד ש  :ה צ ת ת ש ד ות
שבועון אלנבא' של דאעש פרסם השבוע )מהדורה מספר  (183כתבה בה צוין כי פעילי הארגון הציתו שדות
בסוריה )במחוז אלחסכה( ובעיראק )במחוז דיאלא( ,וגרמו נזקים אדירים ל"סוטים מדרך האסלאם".
בכתבה צוין גם כי עונת הקציר בפתח והופנתה קריאה לפעילי הארגון להעלות באש מיליוני דונמים של
תבואה ולפגוע במתקנים בעלי אופי כלכלי בסוריה ועיראק )טלגרם 23 ,במאי .(2018

הכתבה בשבועון אלנבא' הקוראת להצתת שדות בעיראק ובסוריה
)טלגרם 23 ,במאי .(2018

מוסד אלעבד אלפקיר ,המזוהה עם דאעש ,הצטרף לקריאה של השבועון אלנבא' .המוסד פרסם ברשתות
החברתיות כרזה הכוללת צילום ,שבו נראה פעיל דאעש מבעיר שדה באמצעות שפיכת חומר דליק להבהרת
השדה .בכרזה צוטט קטע מתוך הכתבה שפורסמה בשבועון אלנבא' תחת הכותרת" :נראה שיהיה קיץ חם!"
)טלגרם 26 ,במאי .(2019
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הכרזה של מוסד אלעבד אלפקיר ,המזוהה עם דאעש ,תחת הכותרת "נראה שיהיה קיץ חם!"
)טלגרם 26 ,במאי .(2019

בשטח ניתן להבחין בתחילת יישום דפוס פעולה זה .סוכנות אעמאק של דאעש מסרה כי פעילי הארגון
במחוז דיאלא השביתו כלי שהיה מיועד לקציר באחד הכפרים ,והעלו באש שדות השייכים לאנשי הגיוס העממי
)טלגרם 29-28 ,במאי (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
כוחות הביטחון העיראקים המשיכו בפעילות סיכול ומנע במחוזות השונים .פעילות זאת כללה מעצרים,
השמדת מתקנים של דאעש וחשיפת מטעני חבלה .להלן האירועים המרכזיים:
מחוז נינוא :כוחות של המודיעין הצבאי העיראקי ,שהציבו מארב מדרום מזרח למוצול ,עצרו "פעיל
טרור" .הפעיל היה אחראי להלנת מחבלים מתאבדים במקומות מחסה ולהסעתם לביצוע פיגועי
ההתאבדות )אלסומריה 26 ,במאי .(2019
מחוז אלאנבאר :כוחות של המודיעין הצבאי העיראקי עצרו "פעיל טרור" 5 ,ק"מ מצפון מזרח
לאלפלוג'ה .שני אחיו של הפעיל היו פעילי דאעש ,שנמלטו לתורכיה במהלך הקרבות )אלסומריה26 ,
במאי .(2019
מחוז דיאלא :כוחות של המשטרה הפדרלית חשפו שני מקומות מסתור של "פעילי טרור" 43 ,ק"מ
ממזרח לבעקובה .במקומות הללו אותרו חומרי חבלה ,נשק ותחמושת )סוכנות הידיעות העיראקית,
 26במאי .(2019
מחוז בגדאד :כוחות הביטחון העיראקים הציבו מחסום פתע ממערב לבגדאד וסיכלו ניסיון של
דאעש להחדיר לבירה רכב תופת מסחרי )אלסומריה 27 ,במאי .(2019
מחוז אלאנבאר :כוחות הביטחון העיראקים השמידו שני מחנות של דאעש ,במערב מחוז
אלאנבאר .מספר פעילי דאעש נעצרו .כמו כן נתפסו אמצעי לחימה וציוד רב )סוכנות הידיעות
העיראקית 27 ,במאי .(2019
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מימין :ציוד צבאי ואמצעי לחימה ,שאותרו באחד ממחנות דאעש במדבר המערבי של מחוז אלאנבאר
)אלסומריה 27 ,במאי  .(2019משמאל :מתקן של דאעש ,אשר אותר במערב מחוז אלאנבאר
)אלסומריה 27 ,במאי .(2019

ח צ י -ה א י ס י נ י ו מ צ ר י ם
נ מ ש כ ות ה ה ת ק פ ות ש ל ד א ע ש נ ג ד צ ב א מ צ ר ים ה ב יט ח ון ה מ צ ר ים ב צ פ ון ס ינ י
בכלי התקשורת של דאעש פורסמו פרטים על סדרת פיגועים נגד צבא מצרים בצפון סיני ,שעליהם נטל
אחריות מחוז סיני .להלן הפיגועים העיקריים )השבועון אלנבא' מהדורה  ,183טלגרם  23במאי :(2019
הפעלת מטען חבלה נגד כלי רכב של צבא מצרים במזרח העיר אלשיח' זויד ) 22במאי( .החיילים
שהיו ברכב נהרגו או נפצעו.
פיצוץ מטען חבלה נגד חיילי צבא מצרים במערב העיר אלשיח' זויד ) 22במאי( .כמה חיילים נהרגו
ונפצעו.
ירי רקטה לעבר בסיס של הצבא המצרי ממערב לרפיח ) 21במאי( חיל מצרי נהרג.
הפעלת מטען חבלה נגד כוח של צבא מצרים ) 21במאי( .כמה חיילים נהרגו ונפצעו.
פיצוץ מטען נגד כלי רכב של צבא מצרים מדרום לרפיח ) 21במאי( .כמה חיילים מצרים נהרגו
ונפצעו.
פיצוץ שני מטעני חבלה נגד מיכלית מים ודחפור של צבא מצרים מדרום לאלעריש ) 21במאי( .כמה
חיילים מצרים נהרגו ונפצעו.
פיצוץ מטען חבלה נגד כלי רכב של צבא מצרים מזרחית לאלשיח' זויד ) 23במאי( .כמה חיילים
נהרגו ונפצעו.
פיצוץ מטען חבלה נגד כוח של צבא מצרים מערבית לרפיח ) 23במאי  .(2019כמה חיילים נהרגו
ונפצעו.
מארב לכוח מצרי מזרחית לאלעריש .בחילופי האש נהרג קצין ונפצעו מספר חיילים מצרים )טלגרם,
 27במאי .(2019
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פיצוץ מטען חבלה נגד כוח מצרי ממערב לרפיח .חייל מצרי נהרג ואחר נפצע )הודעת סוכנות
אעמאק כפי שפורסמה בטלגרם 28 ,במאי .(2019

פ ע יל ות ד א ע ש ב ר ח ב י ה ע ול ם
מ ח וז מ ע ר ב א פ ר יק ה
ניגריה
נמשכת פעילות דאעש במדינת בורנו ,שבצפון מזרח ניגריה:
פעילי דאעש תקפו ב 20-במאי  2019מקומות מגורים של צבא ניגריה בעיירה גוביו ) .(Guvioעל פי
הודעת דאעש  20חיילים ניגרים נהרגו ונלקח שלל רב )טלגרם 22 ,במאי  .(2019מקורות מקומיים דיווחו
כי בתקיפת דאעש נהרגו לפחות שלושה חיילים ניגרים וכמה חיילים נעדרים" .מקור צבאי" מסר כי
חמישה פעילי דאעש נהרגו הודות לסיוע שהגיע לחיילי צבא ניגריה שהותקפו מבסיסים סמוכים ) The
 23 ,Defense Newsבמאי .(2019

מימין :העיירה גוביו ,שבמדינת בורנו ) .(Goolge Mapsמשמאל :כלי רכב משוריין ,שנלקח שלל על-ידי פעילי
דאעש )טלגרם 22 ,במאי .(2019

ב 25-במאי  2019הציבו פעילי דאעש מארב במדינת בורנו ,בקרבת ימת צ'אד .על פי הודעת דאעש
הם הרגו  15חיילים ניגרים והשתלטו על שלוש משאיות ואמצעי לחימה .כמו כן הציגו פעילי דאעש
מארב נגד מליציה הנאמנה לצבא ניגריה במדינת יובה ,שבצפון ניגריה .שלושה אנשי מליציה נהרגו
)טלגרם 27 ,מאי .(2019
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מדינת יובה ,שבצפון מזרח ניגריה ).(Google Maps

מימין :אמצעי לחימה ורחפן שנלקחו שלל מצבא ניגריה ע"י פעילי מחוז מערב אפריקה .משמאל :שתי משאיות
עליהן השתלטו פעילי מחוז מערב אפריקה )מחוז מערב אפריקה של דאעש ,כפי שהופיע בטלגרם 27 ,במאי
.(2019

צ'אד

דאעש הודיע כי ב 24-במאי  2019תקפו פעיליו מחנה של צבא צ'אד בדרום המדינה .פעילי דאעש ניהלו
חילופי אש עם חיילי המחנה והפעילו מטען חבלה נגד כלי -רכב של צבא צ'אד .על פי הודעת דאעש נהרגו
באירוע שלושים חיילים מצבא צ'אד וחיילים נוספים נפצעו )סוכנות אעמאק ,המצוטטת בטלגרם 27 ,במאי
.(2019

קמרון
דאעש הודיע כי פעיליו תקפו כוח מצבא קמרון באזור פוטוקול ,שבקרבת הגבול עם ניגריה .חמישה חיילי צבא
קמרון נהרגו וכמה חיילים נפצעו )טלגרם 27 ,במאי .(2019
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אזור פוטוקול ) ,(Fotokolשבקרבת הגבול של קמרון עם ניגריה
).(Google Maps

סרטון של מחוז מערב אפריקה

מחוז מערב אפריקה של דאעש פרסם סרטון המתעד התקפות של פעילי דאעש על בסיסי צבא ניגריה
והוצאה להורג של תשעה חיילים .בנוסף ,נראים פעילים ממחוז מערב אפריקה נשבעים שבועת אמונים
מחודשת למנהיג דאעש אבו בכר אלבע'דאדי )טלגרם 22 ,במאי .(2019

מימין :פעילי דאעש במערב אפריקה במהלך התקפה על בסיס של צבא ניגריה .משמאל :שבועת אמונים מחודשת
של פעילי דאעש למנהיג הארגון אבו בכר אלאלבע'דאדי )טלגרם 22 ,במאי .(2019

מ ח וז מ ר כ ז א פ ר יק ה
נמשכות התקפות פעילי דאעש נגד צבא קונגו בקרבת הגבול עם אוגנדה .מחוז מרכז אפריקה דיווח כי
על שתי התקפות של פעיליו נגד חיילים של צבא קונגו .ההתקפות ארעו באזורי כמאנגו וביני הסמוכים לגבול
קונגו עם אוגנדה .דאעש דיווח ,כי באירוע הראשון ברחו חיילים מהמקום שהותקף .באירוע השני ,בו הותקפה
עמדה של צבא קונגו ,נהרגו ונפצעו מספר חיילים ונלקח שלל )טלגרם 23 ,מאי .(2019
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מחוז סומליה
מחוז סומליה של דאעש ממשיך להפגין פעילות רבה באזור העיר בוסאסו ,שבצפון מזרח המדינה
)לחופי מפרץ עדן( .השבוע הודיע מחוז סומליה על מספר פעולות:
ההתנקשות נכשלה בחייו של מפקד משטרה באחת משכונות העיר בוסאסו .אחד ממאבטחי המפקד
נהרג ומאבטח נוסף נפצע )טלגרם 22 ,במאי .(2019
הריגת שני מאבטחים של מפקד המשטרה בעיר בוסאסו ,במזרח סומליה ע"י ירי לעברם )טלגרם24 ,
במאי .(2019
הריגת חייל בצבא סומליה בקרבת בניין העירייה בבוסאסו )הודעת סוכנות אעמאק ,כפי שפורסמה
בטלגרם 29 ,במאי .(2019
אפגניסטאן )מחוז ח'ראסאן(
מחוז ח'ראסאן של דאעש הודיע על שורה של פיגועים נגד יעדים שונים :צבא אפגניסטאן ,אנשי מודיעין
אפגאנים ,נכבדים מקומיים המשתפים פעולה עם הממשל האפגאני ושיעים .להלן הפיגועים העיקריים
)טלגרם ,אעמאק 26,24 ,במאי :(2019
תקיפת מחנה של צבא אפגניסטאן ,כ 20-ק"מ דרומית -מזרחית לקאבול ,בקרבת הגבול עם
פקיסטאן .כמה חיילים אפגאנים נהרגו ונפצעו.
הריגת חייל אפגאני ופציעת שלושה בקרבת הגבול עם פקיסטאן.
הפעלת מטען חבלה נגד כלי רכב של שיעים 126 ,ק"מ מדרום מערב לקאבול .שניים מנוסע הרכב
נהרגו.
חיסול איש מודיעין אפגאני בחבל ננגרהאר ,שבמזרח אפגניסטאן.
תקיפת שלושה מחנות של מליציות שבטיות הנאמנות למשטר האפגאני ,בקרבת הגבול עם
פקיסטאן .שישה לוחמי מליציות נהרגו.
פיצוץ מטען עלוקה בכלי רכב של חבר מועצת שורא בעיר ג'לאלאבאד שבמזרח אפגניסטאן.
שלושה משומרי ראשו נפצעו.

מחוז פקיסטאן
מחוז פקיסטאן ,שעל הקמתו הוכרז לאחרונה ,המשיך לפרסם נטילת אחריות על פיגועים שביצע:
חיסול איש מודיעין פקיסטאני בעיר כויתה ,כ 70-ק"מ מהגבול עם אפגניסטאן )טלגרם 24 ,במאי
.(2019
חיסול איש מודיעין פקיסטאני במחוז בליצ'יסטאן )טלגרם 24 ,במאי .(2019

בנגלדש
ארגון דאעש בבנגלדש נטל אחריות על פיצוץ מטען חבלה נגד כלי-רכב של כוחות המשטרה המקומית והוביל
לפציעתם של שלושה שוטרים בעיר דכה ,בירת המדינה )טלגרם 26 ,במאי .(2019
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הפיליפינים
מחוז מזרח אסיה של דאעש הודיע כי פעילי הארגון תקפו כוח של צבא הפיליפינים בכפר הנמצא באזור
פטיכול ) ,(Patikulבאי ג'ולו ) ,(Joloשבדרום הפיליפינים .ארבעה חיילים נהרגו ונלקח שלל .פעילי דאעש
נסוגו מהכפר לאחר ההתנגשות עם החיילים הפיליפינים )טלגרם 25 ,במאי .(2019

תחמושת וציוד צבאי של צבא הפיליפינים ,שנתפסו על-ידי פעילי דאעש באזור באי ג'ולו
)טלגרם 27 ,במאי .(2019

תימן
פעילי דאעש בתימן הפעילו ב 28-במאי  2019מטען חבלה נגד אופנוע עליו רכבו פעילי ארגון אלקאעדה ,כ-
 105ק"מ מדרום-מזרח לצנעאא' .שני הפעילים נהרגו והאופנוע הושמד )הודעת מחוז תימן של דאעש כפי
שפורסמה בטלגרם 28 ,במאי .(2019
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