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ע יק ר י א יר וע י ה ש ב וע
השבוע השלימו כוחות צבא סוריה את כיבוש המרחב הכפרי שממערב ומצפון מערב לעיר ח'אן שיח'ון.
כוחות סורים קדומניים נכנסו לפאתיה המערביים של העיר והציבו מחסום מצפון לה ,על כביש ) M-5כביש
דמשק-חמאה-חלב( .נראה לנו כי צבא סוריה חותר להשתלט על ח'אן שיח'ון )המוחזקת ע"י המטה לשחרור
אלשאם וארגוני מורדים אחרים( ,להשלים את טיהור דרום מרחב אדלב ולהמשיך להתקדם צפונה לעבר
אדלב ,מעוז ארגוני המורדים.
לנוכח התפתחויות אלו ,ראשונות מסוגן מאז תחילת המערכה הקרקעית של צבא סוריה )תחילת מאי ,(2019
שיגרה תורכיה ב 19-באוגוסט  2019שיירה צבאית שכללה עשרות כלי רכב משוריינים ומובילי טנקים .מטרת
המהלך התורכי הייתה ,להערכתנו ,להתייצב על כביש  M-5מצפון לח'אן שיח'ון כדי לסייע לארגוני
המורדים ולמנוע התקדמות צבא תורכיה לעבר אדלב .השיירה הותקפה מהאוויר ,ככל הנמסר ע"י מטוסים
רוסיים וסורים .האירוע יצר חיכוך ראשון מסוגו בין תורכיה לבין רוסיה וסוריה.
בתגובה לתקיפה האווירית הזהיר שר החוץ התורכי את סוריה "שלא לשחק באש" )אך נמנע מלהתייחס
לרוסיה ,המגבה את סוריה( .הוא ציין ,כי תורכיה תעשה "כל מה שתידרש" כדי להבטיח את ביטחון חייליה
ונקודות התצפית שלה .במוקד המתיחות עומדות עתה שתי נקודות תצפית תורכיות :נקודת תצפית חדשה
שהוקמה כ 11-ק"מ מצפון לח'אן שיח'ון ,שם נמצא הכוח התורכי שהגיע בשיירה; השנייה נקודת תצפית
שמדרום לח'אן שיח'ון )"נקודת תצפית מספר  ,("9המכותרת ע"י כוח סורי )לטענת שר החוץ הסורי אנשי
התצפית אינם יכולים לצאת או להיכנס אליה ללא אישור סוריה ורוסיה(.
בזירה העיראקית נמשכו פעולות הטרור והגרילה של דאעש במחוזות השונים במתווה של ירי צלפים,
הפעלת מטעני חבלה ושיגור פצצות מרגמה .כוחות הביטחון העיראקים המשיכו בפעילויות סיכול ומנע,
שבמסגרתן נעצרו מספר פעילי דאעש ,אחד מהם פעיל בכיר במחוז אנבאר ,שבמערב עיראק.
בפיגועים שמבצעים פעילי דאעש במחוזות באפריקה ואסיה ממשיכה לבלוט אפגניסטאן .השבוע בוצע
פיגוע התאבדות באולם חתונות בבית מלון בקאבול בו נהרגו יותר משישים בני אדם ונפצעו יותר מ.180-
דאעש הודיע כי הפיגוע כוון נגד "כינוס שיעי גדול" שהתקיים באולם .בנוסף לכך נמשכו הפיגועים
ה"שגרתיים" במצרים ,הפיליפינים ,צ'אד ותימן.
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מ רח ב א ד לב
עיקרי תמונת המצב )עדכני ל 20באוגוסט (2019

1

בשבועיים האחרונים נחלה התקפת צבא סוריה בדרום מערב מרחב אדלב הצלחות ראשונות מסוגן מאז
החלה המערכה הקרקעית לכיבוש המרחב )תחילת מאי  .(2019כוחות צבא סוריה השתלטו על שורה של
יישובים ממערב ומצפון מערב לעיר ח'אן שיח'ון ,וכוחות קדומניים שלהם נכנסו לפאתיה המערביים של
העיר והקימו מחסום מצפון לעיר ,על כביש ) M-5כביש דמשק-חמאה-חלב(.
לנוכח ההתפתחויות בשטח שיגרה תורכיה ב 19-באוגוסט  2019שיירה צבאית לאזור ח'אן שיח'ון שכללה
עשרות כלי רכב משוריינים ומובילים נושאי טנקים .לכוח נלוו פעילי אחד מארגוני המורדים שבחסות תורכיה
)פילק אלשאם( .כוונת הכוח הייתה ,להערכתנו להתייצב על כביש  M-5מצפון לח'אן שיח'ון כדי לסייע
לארגוני המורדים המגנים על העיר ולמנוע את המשך התקדמות צבא סוריה צפונה ,לעבר אדלב.
השיירה הותקפה מהאוויר )ככל הנמסר ע"י מטוסים רוסיים וסוריים( .בתקיפה נהרגו שלושה סורים ו 12-נפצעו
)ככל הנראה פעילים בארגון מורדים סורי ,שבחסות תורכית(.

מימין :טנקים על גבי מובילים בשיירה התורכית )חשבון הטוויטר של  ,TRTערוץ החדשות הרשמי של תורכיה20 ,
אוגוסט  .(2018משמאל :הטור הממונע של צבא תורכיה מצפון לח'אן שיח'ון
)ח'טוה 19 ,באוגוסט .(2019

ה ה ת פ ת ח ויות ל א ח ר ה ת ק יפ ה
בתגובה לתקיפה האווירית הזהיר שר החוץ התורכי מבלוט צ'בושולו את סוריה "שלא לשחק באש" .הוא
הוסיף כי תורכיה תעשה "כל מה שיידרש כדי להבטיח את ביטחונם של חייליה ושל נקודות התצפית שלה" .הוא
ציין כי "נקודת התצפית מספר  "9במורכ )כשישה ק"מ מדרום לח'אן שיח'ון( מכותרת ע"י צבא סוריה
והמיליציות המסייעות לו לאחר שאלו השתלטו על ח'אן שיח'ון ) 20 ,Hurriyet Daily Newsבאוגוסט .(2019

 1פרוט ראו פרסום מרכז המידע מ 20-באוגוסט " :2019ההתפתחויות במרחב אדלב :תמונת מצב )עדכנית לבוקר 20
באוגוסט ."(2019
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מנהל מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם ,ראמי עבד אלרחמן ,מסר בראיון טלפוני ,כי ב 19-באוגוסט 2019
נסוגו ארגוני המורדים מח'אן שיח'ון ומהמרחב הכפרי שמצפון לחמאה )הערה :בשלב זה אין בידינו הוכחה
לכך( .עם זאת ,הוא ציין כי מטוסי קרב סורים ביצעו כתשעים תקיפות אוויריות בדרום מרחב אדלב בין השאר
באזור חיש ) ,(Heeshכעשרה ק"מ מצפון לח'אן שיח'ון ,שבקרבתו ממוקמת עמדת תצפית תורכית
חדשה )במקום זה נעצרה השיירה הצבאית התורכית( .הוא הוסיף ,כי הכוח התורכי המוצב בנקודת
התצפית במורכ )מדרום לח'אן שיח'ון( איננו יכול לצאת או להיכנס ללא אישור סוריה או רוסיה )מרכז
המעקב הסורי לזכויות אדם 20 ,באוגוסט .(2019

אזור חיש ,שמצפון לח'אן שיח'ון ,שבו הוקמה נקודת תצפית תורכית חדשה .במקום זה נעצר הכוח התורכי שהגיע
בשיירה .מדרום לח'אן שיח'ון מסומנת מורכ )עיגול אדום( ,שבה ממוקמת עמדת התצפית התורכית מספר ,9
המכותרת על-ידי צבא סוריה ).(Google Maps

מ ה ל ך ה ת ק פ י ש ל צ ב א ס ו ר י ה ב צ פ ון מ ע ר ב מ ר ח ב א ד ל ב ) א ז ור כ ב א נ ה (
במקביל למאמץ העיקרי בדרום מרחב אדלב המשיך צבא סוריה במאמץ משני באזור כבאנה ,שבצפון
מערב מרחב אדלב .המטה לשחרור אלשאם הודיע כי פעיליו בלמו ב 18-באוגוסט  2019ניסיון נוסף של צבא
סוריה לכבוש את כבאנה .העימותים בין הצדדים נמשכו למעלה משש שעות .כמה חיילים סוריים נהרגו או
נפצעו )אבאא' 18 ,באוגוסט .(2019

ה פ ל ת מ ט וס ק ר ב ס ור י ע " י ה מ ט ה ל ש ח ר ור א ל ש א ם
סוכנות הידיעות הסורית דיווחה ,כי ב 14-באוגוסט  2019הופל מטוס קרב של חיל האוויר הסורי מדגם
סוחוי  22במרחב הכפרי שמדרום לאדלב .על פי ההודעה ,המטוס נפגע מטיל נ"מ ,ששוגר לעברו על ידי
ארגוני המורדים )במקור" :ארגוני הטרור"( .המטוס היה באותה עת במשימה להשמדת מפקדות של המטה
לשחרור אלשאם באזור אלתמאנעה ,שבגזרה הדרום מזרחית של מרחב אדלב )סאנא 14 ,באוגוסט .(2019
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פעילי המטה לשחרור אלשאם בסמוך לשברי מטוס הקרב הסורי )אבאא' 14 ,באוגוסט .(2019

המטה לשחרור אלשאם מיהר לעשות שימוש תעמולתי בהפלת המטוס .בסרטון שפרסם הארגון נראים
שברי המטוס והטייס מקדם )סא"ל( מחמד אחמד סלימאן ,שנפל בשבי לאחר כמה שעות של חיפושים,
שנערכו אחריו )אבאא' 16 ,15 ,14 ,באוגוסט .(2019

הטייס הסורי שנפל בשבי המטה לשחרור אלשאם .הכיתוב בערבית" :הפושע ,מקדם )סא"ל( מחמד אחמד
סלימאן" )אבאא' 16 ,באוגוסט .(2019

ס יכ ום ב ינ יים ש ל ה א ב ד ות מ א ז ת ח יל ת ה ה ת ק פ ה ה ק ר ק ע ית
מאז תחילת ההתקפה הקרקעית של צבא סוריה בתחילת מאי  2019נהרגו במרחב אדלב  3,676בני-אדם.
בין ההרוגים היו  1,460פעילי ארגוני המורדים ,מהם  951פעילי הארגונים הג’האדיסטים ]הנושאים בעיקר
עול הלחימה[ .כמו כן נהרגו  1,254חיילי צבא סוריה והכוחות המסייעים לו ו 962-אזרחים )מרכז המעקב
הסורי לזכויות אדם 21 ,באוגוסט .(2019

צ פ ון מ זר ח ס ור יה
פ יג וע ים ב ע ומ ק א ז ור ה ש ל יט ה ה כ ור ד י
ב 18-באוגוסט  2019פוצצה מכונית תופת נגד ריכוז של כוחות  SDFבקרבת כיכר ספיאן באלקאמשלי
)כשבעים ק"מ צפונית מזרחית לאלחסכה ,בקרבת הגבול עם תורכיה( .שישה אנשי  SDFנהרגו )טלגרם18 ,
באוגוסט .(2019
 18באוגוסט  :2019מטען חבלה הופעל נגד כלי רכב של כוחות  SDFבעיירה אבו ראסין ,כשישים ק”מ מצפון
מזרח לאלחסכה .נוסעי כלי הרכב נהרגו או נפצעו )טלגרם 19 ,באוגוסט .(2019
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סיכום פעילות דאעש במרחב אלחסכה )מאי-אוגוסט (2019
ב 19-באוגוסט  2019פרסמה סוכנות אעמאק של דאעש ,אינפוגרף ,המסכם את פעילות הארגון במרחב
אלחסכה בין ה 11-במאי  2019ועד ל 19-באוגוסט  .2019על-פי האינפוגרף ביצע דאעש במהלך תקופה זו 66
התקפות .בהתקפות נהרגו או נפצעו  203לוחמי כוחות  SDFכמו כן נלקחו בשבי  105בני אדם ונהרגו או
נפצעו שמונה חיילי כוחות הקואליציה .מרבית הפיגועים בוצעו במתווה של הפעלת מטעני חבלה ) ,(20ירי
מקלעים ) ,(15פיצוץ אופנועי-נפץ ) ,(13פיצוץ מכוניות תופת ) ,(6פריצות לבתים ולקיחת שבויים ),(6
התנקשויות באמצעות ירי ) ,(4פיגוע התאבדות אחד ופיגוע דריסה אחד )טלגרם 19 ,באוגוסט .(2019

אינפוגרף של דאעש על פעילות הארגון במרחב אלחסכה )טלגרם 19 ,באוגוסט .(2019

עמק הפרת
פ ע יל ות ד א ע ש ב ע מ ק ה פ ר ת
נמשכת פעילות דאעש במרחב דיר אלזור-אלמיאדין-אבו כמאל .להלן עיקריה:
 16באוגוסט  :2019הופעל מטען חבלה נגד כלי רכב של כוחות  SDFבעיר הג'ין ,כ 25-ק"מ מצפון
לאלבוכמאל .ששה לוחמי  SDFנפצעו )טלגרם 17 ,באוגוסט .(2019
 16באוגוסט  :2019בוצע ירי מקלעים לעבר משאית של כוחות  SDFבכפר דרנג' 14 ,ק"מ דרומית-
מזרחית לאלמיאדין .שלושה לוחמי  SDFנהרגו ולוחם נוסף נפצע )טלגרם 17 ,באוגוסט .(2019
 17באוגוסט  :2019פעילי דאעש תקפו עמדות של צבא סוריה והמיליציות המסייעות לו בכבאג'ב
) ,(Kobajepכשבעים ק"מ ממערב לאלמיאדין )דיר אלזור  17 ,24באוגוסט .(2019
 19באוגוסט  :2019בוצע ירי מקלעים לעבר כלי רכב של כוחות  SDFבאלצבחה ,כעשרים ק"מ מצפון
לאלמיאדין .שני מפקדים בכוחות  SDFנהרגו )טלגרם 19 ,באוגוסט .(2019
להלן עיקרי פעילות דאעש במרחב העיר אלרקה:
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 19באוגוסט  :2019בוצע ירי אקדח לעבר "סוכן" של המשטר הסורי 24 ,ק"מ דרומית-מערבית
לאלרקה" .הסוכן" נהרג )טלגרם 19 ,באוגוסט .(2019
 19באוגוסט  :2019בוצע ירי מאקדח לעבר שני לוחמי כוחות  24 ,SDFק"מ דרומית-מערבית
לאלרקה .שני לוחמי  SDFנהרגו )טלגרם 19 ,באוגוסט .(2019

פעילות סיכול ומנע של כוחות SDF
לאחרונה ניכרת עלייה בשיעור חשיפת ההתארגנויות של פעילי דאעש בעמק הפרת ע"י מנגנון הלוחמה
בטרור של כוחות  .(HAT ) SDFלהערכתנו הסיבה לכך נעוצה בשיפור היכולות המודיעיניות של הכוחות וסיוע
של אזרחים מן השורה.
ב 17-באוגוסט  2019פשטו כוחות הביטחון של על בית ,ששימש כמפקדת דאעש באלבצירה ) 14ק"מ מצפון
לאלמיאדין( .שמונה פעילי דאעש נעצרו .בבית נמצאו רובים ,מוקשים ,כסף מזומן ומסמכי זיהוי מזויפים .כמו
כן נמצאו מעבדה להכנת חומרי נפץ ומקום בו הוכנו אופנועי תופת )ח'טוה 17 ,באוגוסט  .(2019מתמונות
הרובים שאותרו ,ניתן לראות שמדובר בעיקר ברובי ציד ,שחלקם מיושנים ,אחד מהם נראה מאולתר .נראה כי,
פעילי דאעש בעמק הפרת סובלים ממצוקת אמצעי לחימה .ייתכן ,שריבוי הפעלת מטעני חבלה ,מכוניות תופת
ואופנועי תופת ע"י דאעש נובע מהקלות היחסית ,שבה ניתן להשיג חומרים המשמשים להכנת חומרי נפץ,
בניגוד לאמצעי לחימה תקניים.

רובים וצרורות של כסף מזומן ,שנמצאו על-ידי אנשי מנגנון הלוחמה בטרור של כוחות  SDFבבית באלבצירה
)ח'טוה 17 ,באוגוסט .(2019

פעילות סיכול נוספת של כוחות :SDF
 17באוגוסט  :2019כוחות  SDFעצרו ששה פעילי דאעש באלהרמושיה ,כשלושים ק"מ צפונית-
מערבית לדיר אלזור )בגדה המזרחית של נהר הפרת( )דיר אלזור  17 ,24באוגוסט .(2019
 18באוגוסט  :2019כוחות  SDFעצרו פעיל דאעש במחימידה ,כעשרה ק"מ צפונית לדיר אלזור,
בגדה המזרחית של נהר הפרת )דיר אלזור  18 ,24באוגוסט .(2019
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מ ז ר ח ס ור יה
מ ר ח ב ת ד מ ור
מארב של פעילי דאעש תקף שיירה סורית ,שמרבית אנשיה השתייך לכוחות להגנת המולדת .השיירה נעה
ממזרח לעיר תדמור על הכביש המוביל לדיר אלזור .כמה פעילי הכוחות להגנת המולדת נהרגו או נפצעו
)אלמצדר ניוז 17 ,באוגוסט .(2019

ע יק ר י ה ה ת פ ת ח ויות ב ע יר א ק
פ ע ול ות ט ר ור וג ר יל ה ש ל ד א ע ש
להלן עיקרי פעולות טרור וגרילה של דאעש במחוזות השונים בעיראק בשבוע שחלף )על פי הודעות קבלת
האחריות של דאעש(:
מחוז כרכוכ :בוצע ירי מקלעים לעבר ריכוז כוחות של הגיוס השבטי ,כחמישים ק”מ מדרום מערב
לכרכוכ .פעיל אחד נהרג ופעיל נוסף נפצע )טלגרם 15 ,באוגוסט .(2019
מחוז דיאלא :בוצע ירי צלפים לעבר מגורי לוחמים של הגיוס העממי ממערב לח'אנקין ,כשתשים
ק"מ מצפון מזרח לבעקובה .פעיל אחד נהרג ופעיל נוסף נפצע )טלגרם 15 ,באוגוסט .(2019
מחוז כרכוכ :הופעל מטען חבלה נגד כלי רכב של המשטרה הפדראלית העיראקית בקרבת אלחמל,
כארבעים ק"מ מדרום מערב לכרכוכ .נוסעי כלי הרכב נהרגו או נפצעו )טלגרם 18 ,באוגוסט .(2019
מחוז דיאלא :שוגרו פצצות מרגמה לעבר כפר שיעי שמצפון לח'אנקין ,כתשעים ק"מ מצפון מזרח
לבעקובה )טלגרם 18 ,באוגוסט .(2019
מחוז דיאלא :בוצע ירי צלפים לעבר חייל בצבא עיראק ,כארבעים ק"מ ממזרח לבעקובה .החייל
נהרג )טלגרם 20 ,באוגוסט .(2019
מחוז דיאלא :הופעל מטען חבלה נגד כלי רכב של צבא עיראק ,כעשרים ק"מ מצפון מזרח לבעקובה.
חמישה חיילים נהרגו או נפצעו )טלגרם 20 ,באוגוסט .(2019
מחוז דיאלא :הופעל מטען חבלה נגד שני לוחמי קומנדו של משרד הפנים העיראקי ,כעשרים ק"מ
מצפון מזרח לבעקובה .שני הלוחמים נפצעו )טלגרם 20 ,באוגוסט .(2019

פ ע ול ות ס יכ ול ומ נ ע ש ל כ וח ות ה ב יט ח ון ה ע יר א ק ים
מעצר מפקד בכיר בדאעש המקורב למנהיג הארגון
צוותים של המודיעין הצבאי העיראקי ,שפעלו על סמך מידע מודיעיני מדויק ,לכדו פעיל דאעש בכיר בעיר
היט ) ,(Hitשבמחוז אלאנבאר )כ 140-ק"מ מצפון מערב לבגדאד( .הפעיל שימש כמפקד צבאי בעיר טרם
כיבושה מחדש על-ידי כוחות הביטחון העיראקים ונחשב לאחד המקורבים למנהיג דאעש ,אבו בכר
אלבע'דאדי .כמה מבניו נהרגו ע"י כוחות הביטחון העיראקים ובן נוסף נמלט אל מחוץ לעיראק )אלסומריה19 ,
באוגוסט .(2019
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פעולות סיכול נוספות
להלן פירוט פעולות סיכול ומנע נוספות ,שביצעו כוחות הביטחון העיראקיים:
מחוז דיאלא :צוותים של המנהלת הכללית לענייני פנים וביטחון של משרד הפנים העיראקי עצרו
שלושה מבוקשים "על רקע טרור" )במשתמע פעילי דאעש( )סוכנות הידיעות העיראקית 17 ,באוגוסט
.(2019
מחוז נינוא :צוותים של מנהלת המודיעין הצבאי עצרו שלושה חברי "חוליית טרור" 12 ,ק"מ ממערב
למוצול .השלושה היו פעילים בולטים בדאעש ,שביצעו פיגועים נגד כוחות הביטחון העיראקים
)אלסומריה 18 ,באוגוסט .(2019
מחוז נינוא :כוח של הגיוס העממי עצר שני פעילי דאעש ,כ 130-ק"מ ממערב למוצול )ארבעים ק"מ
ממזרח לגבול עיראק-סוריה( .השניים היו מעורבים ,לפני מספר חודשים ,בפיצוץ מכונית תופת ,שגרם
למותם של כמה אזרחים ) 18 ,al-hashed.netבאוגוסט .(2019

כוח ממונע של הגיוס העממי במהלך פעילות ביטחונית נגד דאעש
) 18 ,al-hashed.netבאוגוסט .(2019

מחוז ואסט )משתרע במרחב שמדרום מזרח לבגדאד( :כוחות הביטחון העיראקים עצרו מבוקש
על רקע "פעילות טרור" ,כחמישים ק"מ מדרום מזרח לבגדאד )סוכנות הידיעות העיראקית19 ,
באוגוסט .(2019
מחוז כרכוכ :צוותי מודיעין של המשטרה הפדראלית העיראקית השמידו שלושה מקומות מסתור של
"פעילי טרור" ואיתרו מנהרות ,כארבעים ק"מ מדרום לכרכוכ .בתוך המנהרות אותרו מטעני חבלה,
מדים צבאיים ,מזון יבש וכלי בישול )סוכנות הידיעות העיראקית 19 ,באוגוסט .(2019

דיונים בין עיראק למדינות אירופה לגבי פעילי דאעש העצורים בידי כוחות SDF
"מקור בכיר" עיראקי מסר ,כי עיראק חידשה את דיוניה עם מספר מדינות אירופה )הבולטות בהן הינן צרפת
גרמניה ובריטניה( ,בעניין עצורי דאעש ,אזרחי אותן מדינות ,המוחזקים כשבויים במחנות של כוחות SDF
בקרבת גבול עיראק .צרפת ,גרמניה ובריטניה מעוניינות שעיראק תקבל לידיה את פעילי דאעש המוחזקים
בסוריה ותשפוט אותם בהתאם לחוק הלוחמה בטרור המיושם בעיראק .בהקשר לכך ,ישנה התחייבות של אותן

191-19

9
מדינות שלא להתערב בכל גזר דין שייקבע .נמסר כי קיימת דאגה בעיראק מכך שפעילי דאעש יוחזקו
בקרבת גבול עיראק ללא שיועברו לבתי כלא מאובטחים .דברים אלו נאמרו מספר ימים לאחר שהשליח
האמריקני המיוחד לסוריה ,ג'ימס ג'פרי ,הודיע כי כ) 10,000-עשרת אלפים( פעילי דאעש שוהים במחנות
המעצר של כוחות ) SDFאלסומריה 19 ,באוגוסט .(2019

ח צ י -ה א י ס י נ י ו מ צ ר י ם
 18באוגוסט  :2019מטען חבלה הופעל נגד דחפור של צבא מצרים בקרבת כפר אלמטלה ,כשני ק"מ
ממזרח לאלשיח' זויד .נהג הדחפור נפצע )טלגרם 19 ,באוגוסט .(2019

פ ע יל ות ד א ע ש ב ר ח ב י ה ע ול ם
א פ ג נ יס ט א ן
פיגוע התאבדות בקאבול
ב 17-באוגוסט  2019לפנות ערב פוצץ עצמו מחבל מתאבד באולם חתונות בבית מלון בבירה קאבול63 .
בני אדם נהרגו ולפחות  182נפצעו ) 18 ,Khaama Pressבאוגוסט  .(2019נשיא אפגניסטאן ,אשרף גאני,
גינה בחריפות את הפיגוע ושלח תנחומיו למשפחות ההרוגים .בעקבות הפיגוע הוא כינסלישיבה לדיון בכשלים
הביטחוניים ,שנחשפו בפיגוע ) 18 ,TASSבאוגוסט .(2019

ההרס הרב שנגרם באולם בו נערכה בוצע פיגוע ההתאבדות )חשבון הטוויטר  ,AJ@APS_Hindustanאיש יחסי
ציבור ועיתונאי הודי 19 ,באוגוסט .(2019

ב 18-באוגוסט  2019קיבל דאעש אחריות לביצוע הפיגוע .על פי ההודעה פוצץ עצמו מחבל מתאבד
באמצעות אפוד נפץ באולם בו נערך "כינוס שיעי גדול" .לאחר הפיצוץ באולם ,עם הגעתם של כוחות ביטחון
אפגאנים למקום ,שהתרכזו בחזית המלון ,פוצצה נגדם מכונית התופת .בשני הפיצוצים נהרגו ונפצעו למעלה
מארבע-מאות שיעים ואנשי כוחות הביטחון ובהם קצינים .דאעש פרסם את תמונת המחבל המתאבד
המכונה אבו עאצם הפקיסטאני )טלגרם 18 ,באוגוסט .(2019
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המחבל המכונה עאצם הפקיסטאני ,שביצע את פיגוע ההתאבדות
)טלגרם 18 ,באוגוסט .(2019

מחוז ננגרהאר
מחוז ח'ראסאן של דאעש הודיע ,כי פעילי דאעש הוציאו להורג "סוכן" של המודיעין הפקיסטאני במחוז
ננגרהאר )טלגרם 15 ,באוגוסט .(2019

פעילי דאעש מוציאים להורג "סוכן" של המודיעין הפקיסטאני במחוז ננגרהאר
)טלגרם 15 ,באוגוסט .(2019

פעילי דאעש פוצצו ב 19-באוגוסט  2019שני מטעני חבלה נגד כלי רכב של משטרת אפגניסטאן במחוז
ננגרהאר .שלושה שוטרים נפצעו )טלגרם 20 ,באוגוסט .(2019

מחוז לע’מאן
פעילי דאעש הפעילו ב 18-באוגוסט  2019מטען חבלה נגד שופט אפגאני בעיר מיהטרלאם )בירת מחוז
לע’מאן ,ממזרח לקאבול( .השופט ואחד ממלוויו נפצעו )טלגרם 19 ,באוגוסט  .(2019יוזכר כי שבוע קודם לכן
הופעל מטען נגד מנהל הביטחון הפלילי האפגאני באותה עיר .להערכתנו ,דאעש שם לו למטרה ,לפגוע
בבכירים במערכת המשפט במחוז לע'מאן.
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ה פ יל יפ ינ ים
להלן הודעות של מחוז מזרח אסיה של דאעש:
פעילי הארגון הציבו מארב לשוטרים פיליפינים בצפון האי ג'ולו' ) ,(Joloשבמחוז סולו ) (Suluבדרום
הפיליפינים .בין הצדדים התנהלו חילופי אש .שוטר פיליפיני נהרג וארבעה נוספים נפצעו )טלגרם19 ,
באוגוסט .(2019
פעילי הארגון פשטו על מפקדה של מיליציה המסייעת לצבא הפיליפינים באי מינדנאו ,שבדרום
הפיליפינים .בין הצדדים התנהלו חילופי אש .שני לוחמי מיליציות נהרגו )טלגרם 20 ,באוגוסט .(2019
פעילי הארגון הפעילו שני מטעני חבלה נגד סיור רגלי של צבא הפיליפינים באי מינדנאו ,שבדרום
הפיליפינים .תשעה חיילים נהרגו )טלגרם 20 ,באוגוסט .(2019

צ 'א ד
מחוז מערב אפריקה של דאעש הודיע ,כי פעילי הארגון שיגרו שתי פצצות מרגמה לעבר עמדה של צבא
צ'אד בעיירה ליתלרי ,שבאזור ימת צ'אד )טלגרם 15 ,באוגוסט .(2019

ת ימ ן
ב 13-באוגוסט  2019ירה פעיל דאעש למוות במחמד רמסיס ,אחד מאנשי הכוחות ללוחמה בטרור בעיר עדן
)מחוז תימן ,אזור עדן -אבין 15 ,באוגוסט  .(2019ההתנקשות בוצעה מטווח קצר בשעות היום בסמוך לעוברי
אורח באמצעות רובה קלצ'ניקוב בעל משתיק קול )בדומה לירי שבוצע יומיים קודם לכן בעדן נגד חייל בצבא
תימן(.

פעיל דאעש יורה לעבר מחמד רמסיס ,אחד מאנשי הכוחות ללוחמה בטרור בעדן
)מחוז תימן של דאעש ,אזור עדן-אבין 15 ,באוגוסט .(2019
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