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ע יק ר י א יר וע י ה ש ב וע
הזירה הסורית :כחודש לאחר תחילת היוזמה ההתקפית של צבא סוריה במרחב אדלב ,פתחו ארגוני
המורדים ,בהנהגת המטה לשחרור אלשאם ,במתקפת נגד .המתקפה התנהלה בשלושה מאמצים במטרה
לכבוש מחדש כמה כפרים שממזרח לדרום מישור אלע'אב ,ולנתק את כביש  56המוביל מחמאה למישור
אלע'אב ומשם לאדלב .צבא סוריה הצליח להדוף את ההתקפות למעט המאמץ הדרומי שם הצליחו ארגוני
המורדים לכבוש כמה עיירות .לארגוני המורדים ולצבא סוריה נגרמו אבידות קשות .צבא סוריה תגבר את
כוחותיו והוא נערך לכיבוש מחדש של האזור שנכבש ע"י ארגוני המורדים.
הזירה העיראקית :נמשכה פעילות הטרור והגרילה במחוזות השונים .השבוע בוצעו פיגועים "שגרתיים"
במתווה של ירי צלפים ,הפעלת מטעני חבלה ,ירי נשק קל ופצצות מרגמה .דפוס פעולה חדש ,שבוצע השבוע,
היה הצתת שדה תבואה והפעלת מטען חבלה נגד כוח של המיליציות השיעיות של הגיוס העממי ,שהגיע
למקום השריפה .הפיגועים הללו לוו בפעילות תודעתית נמרצת של דאעש.
בקרב מחוזות דאעש שמחוץ לסוריה ולעיראק בלט השבוע מחוז סיני ,שביצע השבוע התקפה נגד מחסום
של המשטרה המצרית בדרום אלעריש .במקביל ביצעו פעילי דאעש פעולת הסחה נגד מחסום שבקרבתו.
על פי הודעת קבלת האחריות של דאעש נהרגו בהתקפות הללו למעלה מ 14-שוטרים מצרים .פעולה
מורכבת זאת מצביעה על שיפור ביכולות ובתעוזה של פעילי דאעש בצפון חצי-האי סיני ,ועל כך שכוחות
הביטחון המצרים מתקשים לתת מענה הולם.
במחוזות האחרים של דאעש ברחבי העולם נמשכה הפעילות "השגרתית" .בניגריה ביצעו פעילי דאעש
תקיפות נגד צבא ניגריה וצבא ניז'ר בצפון מזרח המדינה )עשרות הרוגים(; בקונגו תקפו פעילי דאעש בסיס
של צבא קונגו במזרח המדינה ) 25הרוגים ופצועים(; במוזמביק קיבל דאעש ,זו לראשונה ,אחריות על הדיפת
התקפה של צבא מוזמביק; באפגאניסטאן תקפו פעילי דאעש אנשי ביטחון במחוז ננגרהאר; בפקיסטאן
נמשכה פעילות דאעש נגד אנשי מודיעין במחוז בלוצ'יסטאן ובקשמיר שבהודו ניהלו פעילי דאעש חילופי אש
עם צבא הודו.
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ע יק ר י ה א יר וע ים ב ס ור יה
מרחב אדלב
מתקפת נגד של ארגוני המורדים בדרום מרחב אדלב
כחודש לאחר תחילת היוזמה ההתקפית של צבא סוריה ,פתחו ארגוני המורדים ,ב 7-ביוני  ,2019לראשונה
במתקפת נגד .מטרת ההתקפה הייתה לכבוש מחדש מספר כפרים ממזרח לחלקו הדרומי של מישור
אלע'אב ולנתק את כביש  56המוביל מחמאה אל מישור אלע'אב )ומשם הוא פונה צפונה לכיוון אדלב(.
הכוח הדומיננטי במתקפת הנגד היה המטה לשחרור אלשאם שנעזר בארגונים ג'האדיסטים נוספים וב"צבא
התהילה" המשתייך לצבא סוריה החופשית )הפועל בחסות תורכית( .במתקפת הנגד השתפו לפחות 500
פעילי ארגוני המורדים בסיוע טנקים וכלי רכב משוריינים )ספוטניק 7 ,ביוני  .(2019ההתקפה התבצעה
בשלושה צירים )ראו מפה( :בציר הצפוני התקדמו כוחות המורדים לעבר העיירה אלקאצביה )כשלושה ק"מ
צפונית לכפר נבודה(; בציר המרכזי לעבר העיירה כרנאז ובציר הדרומי לעבר העיירה תל מלח.

מתקפת הנגד של ארגוני המורדים

שלושת צירי מתקפת הנגד של ארגוני המורדים )מסומנים בחיצים שחורים( :הציר הצפוני המוביל לאלקצאביה
) ,(2הציר המרכזי המוביל לכרנאז ) (3והציר הדרומי המוביל לתל מלח ) .(1באפור מסומן אזור תל אלמלח ,שעליו
השתלטו ארגוני המורדים במהלך מתקפת הנגד .בכחול מסומן אזור כפר הוד,
שנכבש מחדש ע"י צבא סוריה מידי המורדים )ח'טוה 8 ,ביוני .(2019

להלן תמונת המצב שבידינו על תוצאות מתקפת הנגד )עדכני ל 11-ביוני :(2019
הציר הצפוני -העיירה אלקצאביה )כשלושה ק"מ צפונית לכפר נבודה( :כוחות מיוחדים של
ארגוני המורדים תקפו עמדות של צבא סוריה ומיליציות המסייעות לו .נמסר כי כ 13-חיילי צבא סוריה,
בהם שני קצינים ,נהרגו במהלך ההתקפה )ח'טוה 9 ,ביוני  .(2019צבא סוריה הצליח לבלום את
ההתקפה בציר זה )מראסלון 9 ,ביוני .(2019
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הציר המרכזי – העיירה אלכרנז :כוח שמנה כשמונים פעילים ,שנעו בכלי רכב ,השתתף בהתקפה.
במקביל תקף כוח שמנה כשישים פעילים בסיוע שני טנקים את העיירה אלחמאמיאת ,שמדרום – מזרח
לאלכרנז .צבא סוריה הצליח לבלום את ההתקפות .הכוחות התוקפים ספגו אבידות קשות .בין השאר
נמצא בשטח גופות של אויגורים וצ'צ'נים )מראסלון 10 ,ביוני  .(2019ב 9-ביוני  2019דווח כי צבא סוריה
השיב לידו את השליטה על כל המקומות שנכבשו ע"י ארגוני המורדים.
הציר הדרומי – העיירה תל מלח :בהתקפה בציר זה השתתף "צבא התהילה" המזוהה עם צבא
סוריה החופשית .כוח המורדים הצליחו לכבוש את הכפרים תל אלמלח ,אלג'בין ,אלג'למה וכפר הוד
)השטח המסומן באפור במפה שלמעלה( .צבא סוריה הצליח לכבוש מחדש את אזור כפר הוד ,כמה
שעות לאחר שארגוני המורדים השתלטו עליו )חט'וה 7 ,ביוני  .(2019נראה כי אזור תל מלח עדיין
מוחזק בידי ארגוני המורדים .במהלך הלחימה עשה המטה לשחרור אלשאם שימוש בכלי טיס בלתי
מאוישים התקפיים .סוכנות הידיעות הסורית הודיעה כי צבא סוריה הפיל כלי טיס חמוש בפצצות קטנות
באזור העיירה תל מלח )סאנא 11 ,ביוני .(2019

מימין :פעילי המטה לשחרור אלשאם יורים לעבר חיילי צבא סוריה במרחב הכפרי שמצפון לחמאה .משמאל :פעיל
"צבא התהילה" מתכונן לשיגור טיל נ"ט על הציר המוביל לכפר הוד ב 8-ביוני ) 2019אבאא' 9 ,ביוני .(2019

נמסר כי לאזור הקרבות הגיעה תגבורת גדולה של צבא סוריה בראשות עמיד )תא"ל( סהיל חסין )"הנמר"(.
תגבורת זאת נשלחה כהכנה לכיבושן מחדש של העיירות תל מלח ואלג'בין ,ולאבטחת כביש  56המוביל
מחמאה אל מישור אלע'אב )מראסלון 9 ,ביוני .(2019

גזרת כבאנה
בגזרת כבאנה ,שבהר הכורדים )מדרום מערב לעיר ג'סר אלשע'ור( ,נמשכו הקרבות ,ללא שינוי משמעותי
בשטח .נמסר כי צבא סוריה ומליציות המסייעות לו ניסו מספר פעמים להתקדם בציר אך נהדפו ע"י פעילי
המטה לשחרור אלשאם )אבאא' ,ענב בלדי 11 ,ביוני  .(2019המטה לשחרור אלשאם דיווח ,כי למעלה משמונה
פעילי מליציות פרו-סוריות נהרגו ולמעלה מ 25-נפצעו )אבאא' 11 ,ביוני .(2019

תקיפות אוויריות של סוריה ורוסיה
ב 9-6-ביוני  ,2019במהלך מתקפת הנגד של ארגוני המורדים ,בוצעו במרחב אדלב למעלה מאלף תקיפות
אוויריות של מטוסי קרב ומסוקים סורים ומטוסי קרב רוסים )מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם 9 ,ביוני
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 .(2019התקיפות בוצעו כסיוע לכוחות הקרקע של צבא סוריה במוקד הלחימה העיקרי מצפון מערב לחמאה
ולשם פגיעה ביעדי מורדים במרחב אדלב.
העיר ח'אן שיח'ון ,שמדרום לאדלב ,המשיכה להוות יעד לתקיפות אוויריות )ככל הנראה בעיקר רוסיות(.
מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם דיווח כי ב 8-ביוני  2019התפוצץ מחסן תחמושת בג'סר אלשע'ור ,שהיה שייך
למפלגה האסלאמית התוכרסטאנית )פעילים אויגורים ,שמוצאם מסין( .לפחות ארבעה לוחמים אויגורים נהרגו
)מרכז המעקב הסורי לזכויות האדם 8 ,ביוני .(2019

ענני אבק מתמרים בעקבות תקיפה אווירית של מטוסי קרב רוסים בעיר ח'אן שיח'ון ,שמדרום לאדלב
)אבאא' 9 ,ביוני .(2019

ירי רקטות לעבר שדה התעופה הצבאי חמאה
המטה לשחרור אלשאם הודיע כי ב 9-7-ביוני  2019שוגרו רקטות גראד לעבר שדה התעופה הצבאי
חמאה .דווח כי מסוק אחד נפגע וכן נפגע המכ"ם של שדה התעופה .מספר רקטות פגעו במסלול ההמראה
הראשי בשדה התעופה וכתוצאה מכך נמנעה המראת מטוסי קרב ממנו למשך יום )אבאא' 9 ,ביוני .(2019

שדה התעופה הצבאי חמאה ).(Google Maps
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ס יכ ום ב ינ יים ש ל א ב יד ות ה צ ד ד ים
מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם דיווח ,כי מאז ה 30-באפריל ) 2019ערב ההתקפה של צבא סוריה( ועד
ה 11-ביוני  2019נהרגו  1,508בני אדם .מבין ההרוגים 609 :משתייכים לכוחות המורדים 507 .לצבא סוריה
והכוחות המסייעים לו 392 .הרוגים הינם אזרחים )מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם 11 ,ביוני .(2019

מ ז ר ח ס ור יה
ה מ ר ח ב ש ב ין ס ח 'נה ל ע מ ק ה פ ר ת
נמשכת פעילות הגרילה של דאעש נגד כוחות צבא סוריה במרחב שבין סח'נה לעמק הפרת:
מארב של דאעש תקף כוח סורי מדרום לעיר תדמור .בהתקפה נהרגו שלושה חיילים ביניהם קצין
)טלגרם 6 ,ביוני .(2019
ב 7-ביוני  2019שיגר מארב של דאעש טיל נ"ט לעבר המיליציות המסייעות לצבא סוריה בחלקו
הדרומי של מדבר אלסח’נה .ארבעה חיילים וקצין נהרגו .בתגובה לכך ,ביצעו מטוסי קרב סורים כמה
תקיפות אוויריות נגד כוחות של דאעש הפועלים באזור )ח'טוה 7 ,ביוני .(2019
דאעש דיווח על השמדת טנק של צבא סוריה במהלך התקפה שביצעו פעילי הארגון נגד עמדה של
צבא סוריה מזרחית לתדמר .מספר חיילים נהרגו או נפצעו )טלגרם 11 ,ביוני .(2019

מ ר ח ב א ל מ י א ד י ן  -ד יר א ל ז ור
בשבוע שחלף נמשכו פעולות הטרור והגרילה של דאעש במרחב אלמיאדין ,שבעמק הפרת .להלן הפעולות
העיקריות:
 10ביוני  :2019פעילי דאעש תקפו עמדות של צבא סוריה והכוחות המסייעים לו באזור העיר
אלקוריה ,שבגדה המערבית של נהר הפרת ,כתשעה ק"מ מדרום מזרח לאלמיאדין )חשבון הטוויטר דיר
אלזור  10 ,24ביוני .(2019
 9ביוני  :2019בוצעה הוצאה להורג של צעיר המזוהה עם כוחות  ,SDFשנפל בשבי דאעש בעיירה
אלצבחה ,כעשרים ק”מ מצפון לאלמיאדין )תמונות מטעם מחוז אלשאם  -אזור אלח’יר כפי שפורסמו
בשמוח' 10 ,ביוני .(2019
 9ביוני  :2019פוצץ מטען חבלה בעיירה אלשחיל ,כתשעה ק"מ מצפון לאלמיאדין )דיר אלזור 10 ,24
ביוני .(2019
 6ביוני  :2019בוצע ירי מקלעים לעבר כלי רכב של כוחות  SDFבאזור ד'יבאן ,ממזרח לאלמיאדין.
שלושה לוחמי  SDFנהרגו )הודעת מחוז אלשאם -אזור אלח’יר כפי שפורסמה בטלגרם 7 ,ביוני .(2019
 6ביוני  :2019הופעל מטען חבלה נגד כלי רכב של כוחות  SDFבעיירה אלשחיל ,תשעה ק"מ מצפון
לאלמיאדין .ארבעה לוחמי  SDFנהרגו )הודעת מחוז אלשאם -אזור אלח’יר כפי שפורסמה בטלגרם6 ,
ביוני .(2019
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 5ביוני  :2019לוחם  SDFנלקח בשבי והוצא להורג בעיירה אלשחיל ,מצפון לאלמיאדין )הודעת מחוז
אלשאם -אזור אלח’יר כפי שפורסמה בטלגרם 6 ,ביוני .(2019
 5ביוני  :2019הופעל מטען נגד כלי רכב של כוחות  SDFבעיירה אלחג'נה ,כשלושים ק”מ ממזרח
לדיר אלזור .נוסעי כלי הרכב נהרגו ונפצעו )הודעת מחוז אלשאם -אזור אלח’יר כפי שפורסמה
בטלגרם 5 ,ביוני .(2019
 5ביוני  :2019הופעל מטען נגד כלי רכב משוריין של כוחות  SDFבעיירה אלשחיל ,מצפון לאלמיאדין.
נוסעי כלי הרכב נהרגו ונפצעו )הודעת מחוז אלשאם -אזור אלח’יר כפי שפורסמה בטלגרם 6 ,ביוני
.(2019
 4ביוני  :2019הופעל מטען נגד כלי רכב של כוחות  SDFבעיירה אלשחיל ,מצפון לאלמיאדין .שלושה
לוחמים נהרגו ונפצעו )הודעת סוכנות אעמאק של דאעש כפי שפורסמה בטלגרם 6 ,ביוני .(2019

צ פ ון ס ור יה
צ פ ון מ ז ר ח ס ור יה ) ע ומ ק א ז ור ה ש ל יט ה ה כ ור ד י(
פעילי דאעש פוצצו אופנוע תופת נגד ריכוז כוחות  SDFבחלק הדרומי של אלחסכה .ארבעה לוחמי SDF
נהרגו ולוחמים נוספים נפצעו )טלגרם 8 ,ביוני  .(2019כוחות ביטחון הפנים הכורדים מסרו ,כי כתוצאה מפיצוץ
האופנוע נפצעו שני בני אדם ,אחד מהם הינו לוחם כוחות ) YPJאלוטן ,אתר חדשות סורי המזוהה עם משטר
אסד 10 ,ביוני .(2019
פעילי דאעש ביצעו ירי מאקדח לעבר לוחם כוחות  ,SDFבקרבת העיירה אליערביה ,מצפון מזרח לאלחסכה
)בסמוך לגבול סוריה-עיראק( .הלוחם נהרג )טלגרם 5 ,ביוני .(2019

מ רח ב א לרק ה
פעילי דאעש הפעילו מטען חבלה נגד כלי רכב של כוחות  ,SDFכשלושים ק"מ ממזרח לאלרקה .הנוסעים
נהרגו או נפצעו )טלגרם 7 ,ביוני .(2019
פעילי דאעש תקפו כלי-רכב של  ,SDFכ 25-ק"מ דרומית-מערבית לעיר אלרקה .בהתקפה נהרגו שלושה
לוחמי  ,SDFביניהם קצין .בנוסף לכך התנקשו פעילי דאעש בחיי לוחם  SDFובחיי אשתו בביתם ,שבעיירה
אלמנצורה )טלגרם 11 ,ביוני .(2019

ד ר ום ס ור יה
פ ע יל ות ד א ע ש ב מ ר ח ב ד ר ע א
לאחר תקופה של שקט יחסי ,מאז השתלטות צבא סוריה על אזור אלצפא )מצפון מזרח לאלסוידאא'( .חזר
דאעש לפעול באזור דרעא .הפעילות מתבצעת ע"י מחוז אלשאם -אזור ח'וראן ,אשר הודיע על חידוש
פעילותו .ב 4-ביוני  2019הופעלו שני מטען חבלה נגד כלי רכב שהסיע חיילי צבא סוריה  14ק"מ מצפון מזרח
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לדרעא .דווח כי שלושה חיילים נהרגו וכלי הרכב הושמד )הודעת מחוז אלשאם -אזור חוראן כפי שפורסמה
בטלגרם 4 ,ביוני .(2019

ע יק ר י ה ה ת פ ת ח ויות ב ע יר א ק
פ ע ול ות ה ט ר ור וה ג ר יל ה ש ל ד א ע ש
השבוע נמשכה פעילות הטרור והגרילה של דאעש במחוזות שונים בעיראק .בלטו פיגועים במתווה של ירי
צלפים ,הפעלת מטעני חבלה ,פיגועי ירי )נשק קל ופצצות מרגמה( ושריפת שדות.
להלן עיקרי הפיגועים )על פי הודעות קבלת האחריות של דאעש(:
מחוז דיאלא :פיצוץ מטען-חבלה נגד כלי רכב של צבא עיראק ,כשלושים ק"מ דרומית-מערבית
מבעקובה .נוסעי כלי הרכב נהרגו או נפצעו )טלגרם 4 ,ביוני .(2019
מחוז דיאלא :התקפה נגד מחסום של הגיוס השבטי ,כשלושים ק"מ דרומית-מערבית מבעקובה
)טלגרם 7 ,ביוני .(2019
מחוז דיאלא :ירי צלף שגרם לפציעת שוטר ,בחלק המזרחי של מחוז דיאלא )טלגרם 5 ,ביוני .(2019
מחוז דיאלא :ירי צלף ,שהביא להריגת לוחם הגיוס העממי ,בפריפריה של העיר בעקובה )טלגרם5 ,
ביוני .(2019
מחוז דיאלא :פיצוץ מטען נגד כלי רכב של צבא עיראק ,כעשרים ק"מ דרומית-מערבית לח'נאקין.
שני חיילים נפצעו )טלגרם 5 ,ביוני .(2019
מחוז דיאלא :שיגור עשר פצצות-מרגמה לעבר כוח של צבא עיראק ,כעשרים ק"מ דרומית-מערבית
לח'נאקין )טלגרם 6 ,ביוני .(2019
מחוז נינוא :פיצוץ מטען נגד כלי רכב ממשלתי מערבית לתלעפר .שני נוסעים נפצעו )טלגרם5 ,
ביוני .(2019
מחוז נינוא :מארב של דאעש תקף שוטרים ממשטרת עיראק כשישים ק"מ דרומית למוצול ,בחילופי
האש נהרג קצין ושלושה שוטרים נפצעו )טלגרם 6 ,ביוני .(2019
מחוז נינוא :פיצוץ מטען נגד לוחמים של הגיוס העממי ,בעת שניסו לכבות שריפת שדה תבואה ,צפונית
לתלעפר .אחד מהם נהרג וארבעה נפצעו )טלגרם 9 ,ביוני  .(2019זוהי העדות הראשונה שבידינו לשילוב בין
הצתת השדות שמבצע דאעש ושימוש במטעני-חבלה נגד הכוחות שבאים לכבות את השריפות.
מחוז נינוא :פיצוץ מטען צפונית לתל עפר .חמישה אנשי מנגנוני משרד הפנים העיראקי נהרגו ונפצעו
)טלגרם 9 ,ביוני .(2019
מחוז כרכוכ :פיצוץ מטען בעמדה של משטרת עיראק ,מערבית לכרכוכ .העמדה ,אשר ככל הנראה
לא הייתה מאוישת ,נהרסה )טלגרם 11 ,ביוני .(2019
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מחוז כרכוכ :הפעלת שני מטעני-חבלה נגד נגמ"ש ,מערבית לכרכוכ .ארבעה שוטרים נהרגו ונפצעו
)טלגרם 11 ,ביוני .(2019
מחוז כרכוכ :הפעלת מטען נגד כלי רכב בו נסעו חיילים צרפתים ואנשי פשמרגה כורדיים ,באזור
כרכוכ .שני נוסעים נפצעו )טלגרם 11 ,ביוני .(2019
מחוז כרכוכ :הפעלת שני מטענים נגד נגמ"ש של משטרת עיראק מערבית לכרכוכ .ארבעה מנוסעי
הנגמ"ש נהרגו או נפצעו )טלגרם 11 ,ביוני .(2019
מחוז אלאנבאר :הפעלת מטען עלוקה בבית פעיל בגיוס השבטי ,בקרבת אלבע'דאדי .כתוצאה מכך
נפצע הפעיל )טלגרם 11 ,ביוני .(2019

א יום ב פ ג יע ה ב מ ש ת פ י ה פ ע ול ה ע ם ה מ ש ט ר ה ע יר א ק י
התארגנות דאעש במחוז דג'לה )החדקל( פרסמה ב 11-ביוני  2019סרטון תחת הכותרת "ביקוע הראשים –
 ."2בסרטון מאיים הארגון לפגוע במי שמשתף פעולה עם שלטונות עיראק ,במיוחד מקרב הסונים .הסרטון
כולל תמונות המתעדות הוצאות להורג של משתפי פעולה ודברי שבח לפעילי הארגון תוך הצגת קטעי ארכיון
של פעולות שביצעו )האתר לשיתוף הקבצים  11 ,archive.orgביוני  .(2019הסרטון דומה לסרטון שפרסם
דאעש בשבוע שעבר בו נקראו תושבי העיר אלפלוג'ה לשתף פעולה עם דאעש תוך איום להרוג כל מי שלא
ישתף פעולה עם הארגון.

פעיל דאעש ,המכונה אבו עבדאללה אלקרשי ,מאיים על חיי משתפי-הפעולה עם השלטונות העיראקיים
)האתר לשיתוף הקבצים  11 ,archive.orgביוני .(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 עיקר פעילות הסיכול והמנע של כוחות הביטחון העיראקים במחוזות שונים:
מחוז כרכוכ :כוחות משטרה עיראקים ערכו חיפושים נרחבים אחר חוליות דאעש באזור אלחויג'ה
והכפרים בסביבתה ,כחמישים ק"מ ממערב לכרכוכ .במהלך החיפושים אותרו "בתי הארחה" של
דאעש ונעצרו מספר חשודים )אלסומריה 8 ,ביוני .(2019
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כוח של אנשי המשטרה העיראקית בחיפושים אחר פעילי דאעש באזור אלחויג'ה ,שממערב לכרכוכ
)אלסומריה 8 ,ביוני .(2019

מחוז צלאח אלדין :כוח משותף של הגיוס העממי וכוחות הביטחון העיראקים החלו ב 8-ביוני 2019
במבצע ביטחוני נגד פעילי דאעש בצפון  -מזרח מרחב תכרית ובנפת ביג'י .במהלך המבצע הושמדו
"בתי הארחה" רבים של דאעש וכן אותר ציוד לוגיסטי ורפואי ) 8 ,al-hashed.netביוני .(2019

מימין :כוחות הביטחון העיראקים במהלך מבצע לטיהור מרחב תכרית ונפת ביג'י .משמאל :מקום מחסה ,שאותר
על-ידי כוחות הביטחון העיראקים ) 8 ,al-hashed.netביוני .(2019

מחוז דיאלא :כוח של המודיעין העיראקי פשט על "בית הארחה" של דאעש ,כחמישה ק"מ מדרום
לבעקובה .במקום אותרו מטעני חבלה ,תחמושת וציוד ללינת פעילים )סוכנות הידיעות העיראקית9,
ביוני .(2019

מטעני החבלה שאותרו ב"בית הארחה" של דאעש מדרום לבעקובה
)סוכנות הידיעות העיראקית 9 ,ביוני .(2019
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ח צ י -ה א י ס י נ י ו מ צ ר י ם
ה ת ק פ ה מ ש ול ב ת ש ל ד א ע ש ע ל ש נ י מ ח ס ומ ים ב א ל ע ר יש
ב 5-ביוני  2019בשעות הבוקר ביצעו פעילי מחוז סיני של דאעש התקפה מתואמת ומתוזמנת נגד שני
מחסומי המשטרה באלעריש .ההתקפה העיקרית הייתה נגד מחסום הממוקם בדרום העיר .התקפה השנייה
בוצעה נגד מחסום ממוקם לא הרחק מהראשון ונועדה ככל הנראה להסיח את תשומת הלב מהמאמץ העיקרי.
ההתקפה המשולבת העניקה לפעילי דאעש די זמן כדי לסגת בביטחון מאזור ההתקפות .מחוז סיני של דאעש
פרסם הודעת קבלת אחריות לפעולה )אעמאק 5 ,ביוני  .(2019על פי ההודעה נהרגו בהתקפות יותר מ14-
שוטרים מצרים ,ביניהם קצין .כמו כן השמידו פעילי דאעש כמה כלי רכב של המשטרה ותפסו שלל )טלגרם5 ,
ביוני  .(2019פעולה זאת הינה חריגה ומצביעה על שיפור ביכולות דאעש בצפון סיני ועל תעוזה גוברת
מצד פעילי הארגון.
על פי הודעה של משרד הפנים המצרי ,תקפו פעילי דאעש מארב של אנשי ביטחון מצריים בדרום העיר
אלעריש .על פי הגרסא המצרית נהרגו באירוע קצין משטרה ,שוטר ושישה חיילים .כמו כן נהרגו ששה פעילי
דאעש במהלך חילופי-האש )סקאי ניוז 5 ,ביוני  .(2019בעקבות הפיגוע ביצעו כוחות מיוחדים מצרים מרדף
אחר פעילי דאעש .הפעילים אותרו במבנה נטוש באלעריש .הכוח המצרי ניהל עימם חילופי אש והרג 14
פעילי דאעש )אליום לסאבע 5 ,ביוני  ;2019אלמצרי אליום 7 ,ביוני .(2019

מימין :פעילי דאעש בסיני ,שהשתתפו בהתקפה המשולבת )טלגרם 5 ,ביוני  .(2019משמאל :פעיל דאעש יורה
לעבר אחד המחסומים של המשטרה המצרית )טלגרם 5 ,ביוני .(2019
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מימין :פעילי דאעש ליד רכב משוריין של המשטרה ,שנפגע במהלך ההתקפה .משמאל :פעיל דאעש מכוון טיל
כתף במהלך ההתקפה המשולבת .לא ברור האם התמונה צולמה בעת ההתקפה המשולבת
)טלגרם 5 ,ביוני .(2019

במאמר בעיתון הבינערבי ,אלקדס אלערבי בעקבות הפיגוע באלעריש נאמר ,כי מאז תחילת מבצע "סיני
 "2018הצליחו כוחות הביטחון להרוג כ" 500-פעילי טרור" )קרי ,פעילי דאעש( ולהשיג שליטה על אזורים
נרחבים בצפון סיני .מוקד הבעיה כיום הינה העיר באלעריש ,בירת המחוז .אלעריש בנויה בצפיפות והדבר
מקל על פעילי הטרור להסתתר ולהיטמע בקרב האזרחים )אלקדס אלערבי 10 ,ביוני .(2019

פ ע ול ות נ וס פ ות ש ל ד א ע ש
ב 10-ביוני  2019הפעילו פעילי דאעש מטען נגד חיילי צבא מצרים ,ממזרח לשיח' זויד .מספר חיילים נפצעו
)טלגרם 11 ,ביוני .(2019
ב 4-ביוני  2019פוצצו פעילי דאעש שני מטענים נגד כלי רכב במערב העיר אלעריש .מספר חיילי צבא
מצרים נהרגו ונפצעו .כמו כן פוצצו פעילי דאעש מטען נגד משאית של צבא מצרים בקרבת שדה התעופה
אלמליז ,שבמרכז סיני .1באירוע נהרגו ונפצעו מספר חיילים מצריים )טלגרם 5 ,ביוני  .(2019ביצוע פיגוע
באזור זה הינו חריג.

 1שדה התעופה האזרחי והצבאי אלמליז ממוקם במרכז סיני ,כ 95-ק"מ ממזרח לגדה המזרחית של תעלת סואץ .הוא
הוקם בשנת  1956כשדה תעופה צבאי בעקבות מבצע קדש והיה בשימוש חיל האוויר המצרי במהלך המלחמות עם
ישראל בשנות ה 60-וה .70-ישראל כבשה אותו בשנת  1967ושינתה את שמו לבסיס "רפידים" .השדה הוחזר לשליטתה
של מצרים בשנת  1979כחלק מהסכם השלום בין מצרים לישראל .מאזור זה מבצעים כוחות חיל האוויר המצרי בשנים
האחרונות התקפות נגד דאעש )דות מצר ,אתר מצרי 23 ,במרץ  ;2018ויקיפדיה(.
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שדה התעופה אלמליז ,שבמרכז חצי-האי סיני
).(Google Maps

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
מחוז מערב אפריקה של דאעש הודיע ,כי במסגרת "פשיטות ההתשה" ,תקפו פעילי הארגון ,ב 3-1-ביוני
 2019עמדות של חיילי צבא ניגריה בשלוש עיירות במדינת בורנו ,שבצפון  -מזרח ניגריה .במהלך ההתקפה
נהרגו  14חיילים ניגרים ,הושמדו שישה כלי רכב ונגמ"ש ונלקח שלל )טלגרם 4 ,ביוני .(2019
ב 2-ביוני  ,2019ביצעו פעילי דאעש שתי תקיפות נגד ריכוזים של צבא ניז'ר :במסגרת הפעולה הראשונה
תקפו שני פעילי הארגון כוח האבטחה של חיילי הקואליציה האפריקאית בשדה התעופה של דיפא ),(Diffa
שבקרבת הגבול עם ניגריה .במהלך חילופי האש ,פוצצו פעילי דאעש את אפודי הנפץ .למעלה מ 25-חיילים
נהרגו .התקפה נוספת בוצעה בקרבת מסוף הנפט באזור דיפא )אין פרטים נוספים(.
כוח ניגרי של הקואליציה האפריקאית תקף עמדות של פעילי דאעש ליד ימת צ'אד .במהלך חילופי האש,
פוצץ פעיל דאעש מכונית תופת בקרב התוקפים .למעלה משלושים חיילים נהרגו ונפצעו )טלגרם ושבכת
שמוח' 7 ,ביוני .(2019

מ ח וז מ ר כ ז א פ ר יק ה
ב 3-יולי  2019תקפו פעילי דאעש עמדה של צבא קונגו באזור העיר ביני ,שבמזרח קונגו .בחילופי-האש עם
חיילי צבא קונגו נהרגו ונפצעו  25חיילים והשאר נמלטו )טלגרם 4 ,ביוני .(2019
מנגד ,ראש עיריית ביני ,שבקרבתה אירעה ההתקפה ,טען כי ההתקפה בוצעה ע"י קבוצה אסלאמית
ג'האדית הפועלת באוגנדה ובקונגו בשם "כוחות בעלי הברית הדמוקרטים" )) (ADFרויטרס 4 ,ביוני .(2019
יתכן כי פעילי  ADFהינם גם חברים במחוז מרכז אפריקה של דאעש או משתפי פעולה עם פעילי המחוז ,טענה
שגורמים מקומיים בקונגו העלו לאחרונה )רויטרס 19 ,באפריל .(2019

129-19

13
מוזמביק
מחוז מרכז אפריקה של דאעש וסוכנות אעמאק של הארגון קיבלו זו לראשונה אחריות לביצוע פעילות
במוזמביק .על פי ההודעה ב 3-ביוני  2019הצליחו פעילי דאעש להדוף התקפה של צבא מוזמביק ,בצפון
מזרח המדינה .נמסר כי בקרב שהתנהל נהרגו ונפצעו כמה חיילים וכי התוקפים נסוגו מהמקום.

.

מימין :המקום בצפון מזרח מוזמביק ,שבו נהדפה ההתקפה ע"י פעילי דאעש ) (Google Mapsמשמאל :אמצעי
לחימה שנלקחו מידי צבא מוזמביק )טלגרם 4 ,ביוני .(2019

זו הפעם הראשונה שדאעש מקבל אחריות לפעילות במוזמביק .קבלת האחריות משתלבת במאמץ
שעושה דאעש להפגין התפשטות לאזורים חדשים ברחבי העולם בעקבות תבוסתו בסוריה .לאחרונה
הודיע דאעש על פעילות מחוזות או אזורים חדשים בתוניס ,הודו ,פקיסטאן ,קשמיר ,סרי לנקה ,קונגו
ובורקינה פאסו.
עם זאת נוכחותו ופעילותו של דאעש במוזמביק טעונים אימות .על-פי דיווח אתר האמריקני
 ,longwarjournal.orgהעוקב אחר פעילות ארגונים אסלאמיים ,חרף קבלת האחריות ע"י מחוז מרכז
אפריקה של דאעש ,אין ודאות שהתקפה זו אכן בוצעה .שכן היא לא הוזכרה כלל ע"י התקשורת המקומית
והקשר של דאעש לאזור זה אינו ברור ) 4 , www.longwarjournal.orgביוני .(2019
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א פ ג נ יס ט א ן
מחוז ח'ראסאן של דאעש הודיע ,כי ב 6-ביוני  2019פוצצו פעילי הארגון מטען נגד כלי רכב של אנשי ביטחון
של הממשלה האפגנית בג'לאלאבאד ,שבמחוז ננגרהאר .אחד הנוסעים נהרג ושלושה נוספים נפצעו )טלגרם,
 7ביוני .(2019

פ ק יס ט א ן
מחוז פקיסטאן של דאעש הודיע כי פעילי הארגון תקפו ב 5-ביוני  2019בירי אנשי מודיעין של ממשלת
פקיסטאן באזור מסטונג ) ,(Mastungכ 35-ק"מ דרומית מערבית לעיר כוויתה )מחוז בלוצ'יסטאן( .שני אנשי
מודיעין נהרגו או נפצעו )טלגרם 6 ,ביוני .(2019

אזור מסטונג ,דרומית מערבית לכוויתה
).(Google Maps

ה וד ו
מחוז הודו של דאעש הודיע כי פעילי הארגון ניהלו חילופי-אש עם צבא הודו בקשמיר .כתוצאה מכך נפצעו
כמה חיילים הודים )טלגרם 11 ,ביוני .(2019

ה מ ל ח מ ה ע ל ה ת וד ע ה
ס יכ ום ת וצ א ות ג ל ה פ יג וע ים " פ ש יט ות ה ה ת ש ה "
בשבוע שעבר ביצע דאעש גל פיגועים ברחבי העולם שלווה בקמפיין תקשורתי בשם "פשיטות ההתשה".
השבוע פרסם שבועון אלנבא' של דאעש )מהדורה  (185אינפוגרף המסכם ארבעה ימים שבהם נמשך גל
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הפיגועים ) 31במאי –  3ביוני  .(2019על פי האינפוגרף התבצעו במסגרת הקמפיין  61פיגועים ברחבי
העולם ,שבהם נהרגו ונפצעו  332בני אדם )טלגרם 4 ,ביוני .(2019
להלן עיקרי תוצאות הפיגועים על פי פרסום דאעש באלנבא' )המיועד למטרות תעמולה ולפיכך ניתן לצפות
שיהיו בו אי דיוקים והטיות(:
חתך מדינתי :מספר הפיגועים הרב ביותר בוצע בסוריה ) 17פיגועים( בעיראק ) .(14אחריהם
ח'ראסאן ) ;(10מערב אפריקה ) ;(9לוב ) ;(3סומליה ) ;(2מרכז אפריקה ) ;(2מחוז פקיסטאן ) ;(2סיני
).(1
הרוגים והפצועים :המספר הגדול ביותר היה בסוריה ) ;(84אחר כך מערב אפריקה ) ;(70אפגניסטאן
) ;(61עיראק ) ,(59מרכז אפריקה ) ;(28לוב ).(22
סוגי פיגועים :פיצוץ מטענים ) ;(24התקפות מזוינות ) ;(10התנקשויות ) ;(9פיגועי התאבדות );(4
פיצוץ מכוניות תופת חונות ) ;(3פעולות הקרבה עצמית ע"י הסתערות ) ;(3תשעה פיגועים סווגו
בקטגוריה "סוג אחר" )טלגרם 4 ,ביוני .(2019
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