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עיקרים
השבוע חלה עליה בפעילות דאעש ברחבי העולם .מרכז הפעילות של דאעש היה באפגניסטאן.
חצי האי סיני :צבא מצרים ואיחוד שבטי סיני ערכו סריקות במרכז חצי האי סיני ,הרגו ארבעה פעילי דאעש
ולכדו נוספים .בהתקלויות בין חיילי צבא מצרים ופעילי דאעש בצפון ומרכז סיני נהרגו שני קצינים וחייל בצבא
מצרים.
סוריה :דאעש תקף חיילים מצבא סוריה והכוחות המסייעים לו במרחב המדברי לאחר מספר שבועות שלא היה
פעיל באזור .בדרום סוריה הרגו לוחמים לשעבר בכוחות המורדים את מפקד דאעש באזור .
עיראק :היקף הפעילות של דאעש המשיך להיות נמוך .על רקע זה ,קרא דאעש במאמר המערכת של שבועון
הארגון ,אלנבא' ,לבני העדה הסונית בעיראק להצטרף לארגון.
אפגניסטאן :בוצעו שני פיגועים באמצעות פיצוץ מטענים בקאבול נגד אזרחים שיעים  .עשרה אזרחים נהרגו
וכמה עשרות נפצעו.
אפריקה :בניגריה התקיימה פעילות מצומצמת יחסית של דאעש .במוזמביק וברפובליקה הדמוקרטית של
קונגו המשיך דאעש לבצע תקיפות נגד תושבים נוצריים.

חצי האי סיני
פעילות דאעש
דאעש המשיך לפעול השבוע בצפון ובמרכז חצי האי נגד כוחות הביטחון של מצרים .להלן האירועים המרכזיים:
פעילי דאעש תקפו ב 6-באוגוסט  2022כוח של צבא מצרים בצפון סיני .קצין בדרגת סגן )מלאזם אול(
מצבא מצרים נהרג )דף הפייסבוק נקטה אעלאמיה 6 ,באוגוסט .(2022
פעילי דאעש הפעילו ב 6-באוגוסט  2022מטען חבלה נגד סיור של איחוד שבטי סיני בכפר אלמטלה,
שממערב לרפיח .שני לוחמים נפצעו )טלגרם 7 ,באוגוסט .(2022
פעילי דאעש הפעילו ב 3-באוגוסט  2022מטען חבלה נגד סיור של צבא מצרים באזור בא'ר אלעבד,
בצפון סיני .קצין דרגת סרן )נקיב( נהרג ונוספים נפצעו )טלגרם 5 ,באוגוסט  ;2022דף הפייסבוק של
איחוד שבטי סיני 4 ,באוגוסט .(2022
פעילי דאעש תקפו ב 2-באוגוסט  2022כוח של צבא מצרים באזור אלמע'ארה ,במרכז סיני .חייל נהרג
וכמה חיילים נוספים נפצעו )אלערבי אלג'דיד 3 ,באוגוסט  ;2022טלגרם 2 ,באוגוסט .(2022
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פעילות סיכול
חיילי צבא מצרים ואיחוד שבטי סיני ,שפעלו במרחב מרכז סיני ב 4-באוגוסט  ,2022הרגו ארבעה פעילי דאעש
בפעולה נתפסו מספר פעילים ,בהם שלוש נשים וארבעה ילדים .חייל נהרג בחילופי אש עם פעילי דאעש )דף
הפייסבוק של איחוד שבטי סיני 4 ,באוגוסט .(2022

הזירה הסורית

מפת מחוזות סוריה )(Free world maps

המרחב המדברי )אלבאדיה(
פעילי דאעש תקפו ב 9-באוגוסט  2022מחסום של מיליציות הפועלות בחסות איראן בכניסה לאלסח'נה,
כשישים ק"מ מצפון מזרח לתדמור .שלושה לוחמים זרים נהרגו וארבעה נוספים נפצעו )מרכז המעקב הסורי
לזכויות אדם 9 ,באוגוסט .(2022
פעילי דאעש תקפו ב 4-באוגוסט  2022עמדה של צבא סוריה והכוחות המסייעים לו סמוך למגדל תקשורת של
חברת הסלולאר הסורית סוריטל ) (Syriatelבעיירה אלמהר ,ממזרח לעיר חמץ .ארבעה חיילים ולוחמים נהרגו
וכמה נוספים נפצעו )מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם 4 ,באוגוסט .(2022

מרחב דיר אלזור-אלמיאדין
פעילי דאעש ביצעו ב 8-באוגוסט  2022ירי לעבר לוחם כוחות  SDFהכורדיים בקרבת כיכר אלעתאל ,שבאזור
אלבצירה ,כ 15-ק"מ מצפון לאלמיאדין .לוחם  SDFנהרג )טלגרם 9 ,באוגוסט .(2022
פעילי דאעש ירו ב 8-באוגוסט  2022לעבר מחסום של כוחות  SDFבפרברי כפר צ'מאן  ,כ 25-ק"מ מצפון
לאלמיאדין .לא דווח על נפגעים )ענב בלדי 9 ,באוגוסט (2022
פעילי דאעש ביצעו ב 3-באוגוסט  2022ירי לעבר כלי רכב של כוחות  SDFהכורדיים בכפר בריהה ,שבאזור
אלבצירה  ,כ 15-ק"מ מצפון לאלמיאדין .נוסעי כלי הרכב נהרגו או נפצעו )טלגרם 3 ,באוגוסט .(2022
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באותו היום 3 ,באוגוסט  ,2022ביצעו פעילי דאעש ירי לעבר שני לוחמי כוחות  ,SDFשרכבו על אופנוע באזור
אלצבחה ,כעשרים ק"מ מצפון לאלמיאדין .שני הלוחמים נהרגו )טלגרם 3 ,באוגוסט  .(2022באירוע נוסף ,נחטף
לוחם  SDFעל-ידי פעילי דאעש בעיירה אלבצירה ,כ 15-ק"מ מצפון לאלמיאדין .הלוחם נהרג והאופנוע שלו
נלקח )טלגרם 3 ,באוגוסט  .(2022ייתכן שמדובר באותה החוליה שביצעה את שלושת אירועי הירי.

דרום סוריה
לוחמים לשעבר בכוחות המורדים כיתרו ב 9-באוגוסט  2022דירה בעיירה עדואן כ 15-ק"מ ממזרח לגבול
סוריה-ישראל ,בה התבצר אבו סאלם אלעראקי מפקד )אמיר( דאעש בדרום סוריה )גזרת חוראן בפי דאעש(,
בעל אזרחות עיראקית .בתגובה ,לקח אלעראקי את אחד האזרחים שהיו בבנין כבן ערובה וניהל משא ומתן
לשחרורו .במהלך המשא ומתן פוצץ אלעראקי את חגורת הנפץ ,שנשא על גופו ,ונהרג יחד עם בן הערובה ולוחם
לשעבר בצבא סוריה החופשית ,שככל הנראה ,היה חלק מהכוח שניסה לפרוץ לדירה .שלושה לוחמים נוספים
נפצעו .אלעראקי עמד מאחורי שורה של התנקשויות במפקדים לשעבר בפלגי המורדים והיה לו חלק באנרכיה
בדרום סוריה .מאז שנת  2018הוא חי בסתר במרחב הכפרי שממערב לדרעא בקרבת רמת הגולן )מרכז המעקב
הסורי לזכויות אדם 9 ,באוגוסט ) ;2022ענב בלדי 9 ,באוגוסט (2022

אבו סאלם אלעראקי )ענב בלדי 9 ,באוגוסט .(2022

פעילי דאעש ירו למוות ב 3-באוגוסט  2022ב"סוכן" של מודיעין חיל האוויר הסורי בעיירה אלמספירה שבמזרח
דרעא )טלגרם 5 ,באוגוסט .(2022
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הזירה העיראקית

פיגועי דאעש בחלוקה למחוזות:

מחוזות עיראק )ויקיפדיה(
1

מחוז דיאלא
פעילי דאעש הפעילו ב 3-באוגוסט  2022מטען חבלה נגד שיירה של מפקד המבצעים של מחוז דיאלא בצבא
עיראק בפרברי קרא טפא ) ,(Qara Tapaכמאה ק"מ מצפון-מזרח לבעקובה .קצין ומלווה שלו נפצעו )טלגרם,
 3באוגוסט .(2022
פעילי דאעש תקפו ב 2-באוגוסט  2022מחסום של צבא עיראק בקרא .ארבעה חיילים נהרגו וארבעה נפצעו.
צבא עיראק פתח במצוד אחר התוקפים )סוכנות אליקין 3 ,באוגוסט  .(2022דאעש קיבל אחריות על האירוע וטען
כי פעילי הארגון תקפו בירי וברקטות עמדה של צבא עיראק בקרבת כפר סיף סעד ,שבאזור קרא טפא .פעילי
דאעש חדרו לעמדה ,הרגו את החיילים שאיישו אותה ולקחו רובה כ .לאחר מכן ,הם הפעילו מטען חבלה נגד כלי
רכב ממוגן ,שהגיע לסייע וכלי הרכב עלה באש .לטענת דאעש ,נהרגו חמישה חיילים וארבעה נוספים נפצעו
)טלגרם 3 ,באוגוסט .(2022

מחוז כרכוכ
פעילי דאעש הפעילו ב 4-באוגוסט  2022מטען חבלה נגד משוריין של משטרת עיראק בקרבת כפר אלכבה,
שבאזור אלרשאד  ,כ 35-ק"מ מדרום מערב לכרכוכ .שני שוטרים נפצעו )טלגרם 5 ,באוגוסט .(2022

 1על-פי הודעות שפרסם דאעש והתקשורת העיראקית.
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מחוז אלאנבאר
פעילי דאעש הפעילו ב 24-ביולי  2022מטען חבלה נגד כלי רכב ממוגן של צבא עיראק באזור המדברי סמוך
לעיר הית ,כ 135-ק"מ מצפון-מערב לבגדאד .נוסעי כלי הרכב נפצעו )טלגרם 27 ,ביולי .(2022

סיכום פעילות דאעש במחוזות השונים
מנתוני אינפוגרף ,שפרסם דאעש ,המסכם את פעילות הארגון ברחבי העולם בתקופה שבין  28ביולי – 3
באוגוסט  ,2022עולה כי בתקופה זו ביצעו פעילי הארגון  36פיגועים במחוזות השונים ברחבי העולם )לעומת 32
בשבוע שקדם( .מספר הפיגועים הגבוה ביותר בוצע על-ידי מחוז מערב אפריקה ) .(11בשאר המחוזות :עיראק
) ;(10סוריה ) ;(6מוזמביק ) ;(3מרכז אפריקה ) ;(3ח’ראסאן )אפגניסטאן( ) ;(2סומליה ) .(1בפיגועים נהרגו ונפצעו
 86בני אדם ,לעומת  65בני אדם בשבוע שקדם .מספר ההרוגים והפצועים הגדול ביותר היה במחוז מערב
אפריקה ) .(32שאר ההרוגים והפצועים היו במחוזות הבאים :עיראק ) ;(14ח'ראסאן )) ;(12סוריה ) ;(10מרכז
אפריקה ) ;(9מוזמביק ) ;(6סומליה )) (3שבועון אלנבא’ ,טלגרם 4 ,באוגוסט .(2022

סיכום פיגועי דאעש )אלנבא’ ,טלגרם 5 ,באוגוסט .(2022
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מספר פגועי דאעש בחתך שבועי )על-פי נתוני הארגון(

אפריקה
ניגריה
פעילות דאעש/בוקו חראם
פעילי דאעש ביצעו ב 4-באוגוסט  2022ירי לעבר מחסום של צבא ניגריה בעיירה מונגונו ) ,(Mongunoכמאה
ק"מ מצפון מזרח למידוגורי ,בירת מדינת בורנו .החיילים נמלטו ופעילי דאעש לקחו תחמושת כשלל )טלגרם5 ,
באוגוסט .(2022
פעילי דאעש הציבו ב 4-באוגוסט  2022מחסום זמני על הציר שבין העיירות גג'ירם ) –(Gajiramגג'יגנה
) Gajigannaמצפון למידוגורי ,שבמדינת בורנו .אזרח נוצרי נחטף )טלגרם 5 ,באוגוסט .(2022
פעילי בוקו חראם /מחוז מערב אפריקה של דאעש חטפו ב 3-באוגוסט  2022עובד במערך הרפואה של מדינת
בורנו על ציר נגנזאי ) – (Nganzaiמונגונו ) ,(Mongunoכמאה ק"מ מצפון מזרח למידוגורי ) ,Vanguardאתר
חדשות ניגרי 3 ,באוגוסט .(2022

פעילות סיכול
כוח של צבא ניגריה סיכל ב 5-באוגוסט  2022תקיפה של פעילי דאעש באזור מונגונו ) ,(Mongunoכמאה ק"מ
מצפון מזרח למידוגורי .מספר רב של פעילי דאעש נהרגו באירוע ) 6 , thestreetjournal.orgבאוגוסט .(2022
כוח של צבא ניגריה ולוחמי כוח משימה אזרחי מקומי ביצעו ב 3-באוגוסט  2022מתקפת פתע נגד מחנה של
בוקו חראם בכפר גזוואה ) ,(Gazuwaשבאזור באמה ) ,(Bamaכשישים ק"מ מדרום-מזרח למידוגורי .עשרות
פעילי טרור נהרגו ונוספים נמלטו .חייל אחד נהרג ) ,Naija Newsאתר חדשות ניגרי 3 ,באוגוסט .(2022
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הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו
פעילי דאעש ביצעו ב 6-באוגוסט  2022מתקפה נגד הכפר הנוצרי בנדיבולי ,שעל ציר ממבאסה )(Mambasa
– קומאנדה ) ,(Komandaבאזור איתורי .בתי תושבים בכפר הועלו באש )טלגרם 6 ,באוגוסט .(2022
פעילי דאעש תקפו ב 5-באוגוסט  2022את הכפר הנוצרי קנדוי ,שעל ציר ממבאסה ) – (Mambasaקומאנדה
) .(Komandaהתנהלו חילופי אש עם צבא קונגו .החיילים נמלטו .רובה סער נלקח כשלל .בתי הכפר הועלו באש
)טלגרם 6 ,באוגוסט .(2022
פעילי דאעש ביצעו ב 2-באוגוסט  2022ירי לעבר כלי רכב של צבא קונגו בכפר צ'אני-צ'אני ,שבאזור בני,
כחמישים ק”מ מגבול קונגו-אוגנדה .חייל אחד נהרג .רובה הסער שלו נלקח כשלל וכלי הרכב הועלה באש
)טלגרם 3 ,באוגוסט .(2022

כלי רכב של צבא קונגו עולה באש בכפר צ'אני-צ'אני )אעמאק ,טלגרם 3 ,באוגוסט (2022

פעילי דאעש ביצעו ב 1-באוגוסט  2022מתקפה נגד הכפר הנוצרי סיסה ,שבאזור איתורי במרחב בני ).(Beni
התנהלו חילופי אש עם צבא קונגו .חייל אחד נהרג והיתר נמלטו .רובה סער נלקח כשלל )טלגרם 4 ,באוגוסט
.(2022

פעיל דאעש במהלך המתקפה נגד הכפר )טלגרם 4 ,באוגוסט (2022
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מוזמביק
פעילי דאעש המשיכו לפגוע בתושבים נוצרים במחוז קאבו דלגאדו ,בצפון-מזרח מוזמביק .הארגון הודיע כי
ב 1-באוגוסט  2022הוא הרג חמישה אזרחים נוצרים בצפון-מזרח המדינה.
פעילי דאעש תקפו ב 4-באוגוסט  2022מתחם של צבא מוזמביק בכפר הנוצרי נמיטאקו ,שבאזור מילוקו במחוז
קאבו דלגאדו .חייל אחד נפצע ושאר החיילים נמלטו .המתחם הוצת ותחמושת נלקחה כשלל )טלגרם 5 ,באוגוסט
.(2022

מאלי
פעילי דאעש תקפו ב 7-באוגוסט  2022יעדי צבא מאלי באזור משולש הגבולות בין מאלי ,בורקינה פאסו וניז'ר.
צבא מאלי הודיע כי לפחות  17חיילים וארבעה אזרחים נהרגו 22 .חיילים נפצעו ותשעה חיילים הינם נעדרים
) 9 ,France 24באוגוסט .(2022

אסיה
אפגניסטאן
פיצוץ עז ארע ב 6-באוגוסט  2022בשכונת פולה-סוח'תה ) ,(Pol-e-Sokhtaשבמערב העיר קאבול .ממשל
הטאלבאן הודיע כי שני בני-אדם נהרגו ו 22-נוספים נפצעו באירוע ) 6 ,KAAMA PRESSבאוגוסט  .(2022דאעש
קיבל אחריות על הפיצוץ וציין כי פעיליו הפעילו מטען חבלה נגד התקהלות של אזרחים שיעים ונגד אנשי
טאלבאן .לטענת דאעש ,שלושים אזרחים שיעים ואנשי טאלבאן נהרגו ונפצעו )טלגרם 6 ,באוגוסט .(2022

עשן מתמר מאזור הפיגוע ) 6 ,KAAMA PRESSבאוגוסט (2022

פעילי דאעש הפעילו ב 5-באוגוסט  2022מטען חבלה במרכז קאבול .משטרת אפגניסטאן הודיעה כי שמונה
בני אדם נהרגו ושמונה-עשר נוספים נפצעו .דווח כי מטען החבלה הוצב בתוך דוכן ירקות באזור צפוף בסמוך
למסגד שיעי )רויטרס; אלערביה;  Swiss Info; abc news, 5באוגוסט  .(2022דאעש קיבל אחריות על האירוע
והודיע כי פעילי הארגון הפעילו מטען חבלה נגד התקהלות של שיעים באזור קאריז ) ,(Sar e-Karizשבמרכז
קאבול )טלגרם 5 ,באוגוסט .(2022
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פעילות סיכול
כוחות הביטחון של ממשל הטאלבאן פעלו נגד חוליה של דאעש באזור כארת אלצאחי ,שבמערב קאבול.
בחילופי אש שנמשכו מספר שעות ,נהרגו ארבעה פעילי דאעש ופעיל נוסף נלכד .דווח כי החוליה תכננה לבצע
תקיפה נגד אזרחים שיעים באזור ,שהתכנסו כדי לחגוג את חודש מחרם )החודש הראשון בשנה על-פי הלוח
המוסלמי( .במקום אותרה כמות גדולה של אמצעי לחימה ותחמושת )סוכנות אנטוליה 3 ,באוגוסט  .(2022על-
פי מקור אחר ,בתקרית נהרגו שני אנשי משטרת הטאלבאן ונפצעו ארבעה שוטרים נוספים )abc News, 3
באוגוסט .(2022

איראן
פעילות סיכול
דווח כי במהלך שלושה ימי פעילות לכדו כוחות הביטחון האיראניים במערב ובדרום איראן עשרה פעילי דאעש,
שהסתננו לאיראן מתורכיה ועיראק ותכננו לבצע פיגועים נגד המשתתפים בטקסים לציון יום מותו של האמאם
אלחסין .2על-פי הדיווח ,כל הציוד והחומרים להפעלת מטעני חבלה ואמצעי הלחימה שלהן הוחרמו .שניים
מאנשי כוחות הביטחון האיראניים נפצעו כ מירי פעילי דאעש טרם לכידתם )אלמיאדין 4 ,באוגוסט .(2022

המאבק על התודעה
מאמר המערכת של שבועון אלנבא' של דאעש ,שהופיע תחת הכותרת "הקונפליקט הסרבני ]קרי :השיעי[
בעיראק" ,עסק השבוע במאבקים הפנימיים בין הקבוצות השיעיות בעיראק ,זאת על רקע המשבר הפרלמנטארי
במדינה ,ובקריאה לבני העדה הסונית במדינה להצטרף לדאעש .כותב המאמר ציין כי ישנה חובה הלכתית
באסלאם לקיים אחדות בין המוסלמים על בסיס צייתנות לאל וכך ,לטענת הכותב ,נוהגת המדינה האסלאמית
של דאעש על שלוחותיה ברחבי העולם .עוד צוין ,כי על האזרחים הסונים בעיראק להימנע מלסמוך על השיעים,
האמריקאים או על האיראנים ,שכן מגורמים אלה ,העוינים לבני העדה הסונית ,הם לא יזכו לישועה וכי ישועתם
תהיה בהצטרפות לאחיהם הסונים .הכותב פוסל את הצטרפות בני העדה הסונית למפלגות הסוניות ,שכן הן
כורתות בריתות עם הגורמים השיעיים במדינה ובוגדות באינטרס הסוני ,וקורא להם להצטרף לדאעש,
הדוגלבדבקות בדת האסלאם ובג'האד ,הדבר היחיד ,לטענתו ,שיביא לפיתרון בעיותיהם של בני העדה הסונית
)אלנבא’ ,טלגרם 5 ,באוגוסט .(2022

 2האמאם אלחסין בן עלי ואנשיו נהרגו בקרב כרבלאא' ב 10-מחרם  61להג'רה  10 /באוקטובר  680לספירה .
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מאמר המערכת ,כפי שפורסם בשבועון אלנבא' של דאעש )אלנבא’ ,טלגרם 5 ,באוגוסט (2022
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נספח
פיגועים נוספים של דאעש )על-פי הודעות הארגון(:
ניגריה
 31ביולי  :2022בוצעה תקיפה נגד מתחם של צבא ניגריה בעיירה מרטה ) ,(Marteכתשעים ק"מ מצפון-מזרח
למידוגורי ,שבמדינת בורנו .שלושה חיילים נהרגו )טלגרם 2 ,באוגוסט .(2022

הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו
 30ביולי  :2022בוצעה תקיפה נגד הכפר הנוצרי סובה קאלו ,שבאזור בני ,כחמישים ק”מ מגבול קונגו-אוגנדה.
ששה אזרחים נוצרים נהרגו .מספר בתי נוצרים הועלו באש )טלגרם 1 ,באוגוסט .(2022

מוזמביק
 1באוגוסט  :2022שלושה אזרחים נוצרים נחטפו בכפר טנדאקו ,שבאזור מאקומיה ) ,(Macomiaבחלקו
המזרחי של מחוז קאבו דלגאדו .ראשיהם נערפו )טלגרם 2 ,באוגוסט .(2022
 1באוגוסט  :2022הוצב מארב על הציר שבין הכפרים נובה זמביזיה – נובה וידה ,שבאזור מאקומיה
) ,(Macomiaבמזרח מחוז קאבו דלגאדו .שני אזרחים נוצרים נחטפו וראשיהם נערפו .בנוסף לכך ,בוצע ירי
לעבר שיירה מסחרית של נוצרים .מספר אזרחים נפצעו ונגרם נזק לשבעה כלי רכב )טלגרם 1 ,באוגוסט .(2022

אפגניסטאן
 5באוגוסט  :2022בוצע ירי לעבר איש טאלבאן באזור צ'פרהאר ) ,(Chaparharכ 12-ק"מ מדרום-מערב
לג'לאלאבאד .איש הטאלבאן נהרג )טלגרם 5 ,באוגוסט .(2022
 1באוגוסט  :2022מטען חבלה הופעל נגד כלי רכב של הטאלבאן בכפר דיוקל ,שבאזור סוקי במחוז קונאר
) ,(Kunarצפונית-מזרחית לג'לאלאבאד .שישה אנשי טאלבאן ,בהם שני מפקדים ,נהרגו או נפצעו .נגרם נזק
לכלי הרכב )טלגרם 1 ,באוגוסט .(2022
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