מבט לג'האד העולמי
)  26-20ביולי (2017

עיקרי אירועי השבוע
 nלהלן עיקרי תמונת המצב בסוריה:
• לדרום סוריה הגיעו חיילי משטרה צבאית רוסית ,האמורים לשמש ככוח הפרדה בין הכוחות הסורים
לארגוני המורדים במסגרת מימוש הסכם אי-הסלמה .בינתיים הושג הסכם אי-הסלמה נוסף באזור ,שממזרח
לדמשק )הע'וטה המזרחית(.
• באלרקה מתנהלת הלחימה בעצלתיים לנוכח לחימה עיקשת של דאעש .כוחות  SDFמתקדמים לאט
בעיר העתיקה אך הם עדיין נתונים להתקפות בשכונות ,שכבר נכבשו לכאורה.
• במרחב אדלב השיג המטה לשחרור אלשאם )ג'בהת אלנצרה בעבר( ניצחון בלחימה נגד תנועת
אחראר אלשאם ,ארגון המורדים האסלאמי הגדול ביותר .פעילי המטה לשחרור אלשאם כבשו שני מעברי
גבול שבין סוריה לתורכיה ,והשתלטו על העיר אדלב .ניצחונותיהם מציבים את אזור אדלב כמרחב
הטריטוריאלי המשמעותי הנתון לשליטה של שלוחת אלקעדה בסוריה .הדבר עלול להקל על רוסיה
והמשטר הסורי לרכז לחץ מאסיבי נגדו ,בבוא העת )לעת עתה מצויים אזורים אחרים בעדיפות אסטרטגית
של סוריה ורוסיה(.
• ברכסי ערסאל שבגבול לבנון-סוריה פתח חזבאללה במערכה נגד המטה לשחרור אלשאם .חזבאללה,
שהכניס למערכה כוחות בהיקף נרחב )על פי התקשורת הלבנונית כ 5,000-לוחמים( זכה להישגים ,ומרבית
האזורים ,שהיו בשליטת המטה לשחרור אלשאם ,נכבשו על ידו .בדעת חזבאללה להמשיך בטיהור גבול
לבנון-סוריה לעבר רכסי ראס בעל בכ ואלקאע )מצפון לערסאל( ,שבשליטת דאעש.
• כוחות סוריים המשיכו להתקדם אל העיר סח'נה ,להערכתנו במגמה להמשיך משם לעבר דיר אלזור,
שבעמק הפרת .כוחות סוריים בפיקודו של סהיל חסן מתקדמים לסח'נה מכיוון אלרצאפה )מצפון לסח'נה(
בעוד שכוח סורי מתקדם אליה מכיוון תדמור )מדרום מזרח לס'חנה(.
 nבעיראק עדיין לא ניתן להבחין במאמץ משמעותי ,עיראקי או בינלאומי ,לשיקומה של העיר מוצול .המצב
ההומניטארי בעיר קשה ,במיוחד בחלקה המערבי .בינתיים מתנהלות התכתשויות בין דאעש לבין כוחות הביטחון
העיראקים במקומות שונים בעיראק ,בשלב זה בעצימות נמוכה .אנו מעריכים כי לאחר תקופת התארגנות מחדש
יגביר דאעש את התקפותיו נגד אזרחים עיראקים )שיעים( ונגד כוחות הביטחון העיראקים .קשיים מתמשכים
בשיקומה של מוצול עלולים להערכתנו להגביר את התמיכה בדאעש בקרב האוכלוסייה המוסלמית סונית.
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רוסיה וארה"ב
ההסכם למניעת הסלמה בדרום מערב סוריה
 nההסכם למניעת הסלמה בדרום מערב סוריה ,שנכנס לתוקפו ב 9-ביולי  ,2017נשמר ,למעט
הפרות בודדות מידי יום .במסגרת הצעדים ליישום ההסכם דווח על הגעתם של כארבע מאות חילי
משטרה צבאית רוסיים לדרום סוריה ,השוהים בבסיס הנמצא מצפון לדרעא .חיילי המשטרה
הצבאית אמורים לשמש ככוח הפרדה בקווי המגע בין הכוחות הסורים לבין ארגוני המורדים .נמסר,
כי כוח ההפרדה הרוסי כבר החל לבצע סיורים בשטח )אלערביה אלחדת' ,אוריינט19 ,

ביולי

.(2017
 nבמקביל הודיע משרד החוץ הרוסי כי בהמשך לגיבוש ההסכם בדרום מערב סוריה הושג הסכם
לגבי אי-הסלמה גם באזור אלע'וטה המזרחית )ממזרח לדמשק( .ההסכם תקף החל מצהרי יום
שבת  22ביולי  .2017הצורך בהסכם עלה לאחר שבחודשים האחרונים התגלעו עימותים באזור בין
קבוצות מורדים סורים לבין קבוצות מורדים אסלאמיסטים ,ביניהם המטה לשחרור אלשאם )ג'בהת
אלנצרה בעבר( .על פי ההסכם יקבעו גבולות אזור אי-ההסלמה וכוחות פיקוח יתפרסו בשטח.
בנוסף ,נקבעו נתיבים לאספקת סיוע הומניטארי ומעברים חופשיים לאזרחים .לדברי הרוסים בימים
הקרובים תשלח שיירת הסיוע הומניטארי הראשונה לאזור וכן יפונו פצועים )עמוד הפייסבוק של
משרד ההגנה הרוסי 22 ,ביולי .(2017
 nלהלן כמה התבטאויות רוסיות נוספות אודות הסכמי האי-הסלמה:
• סרגיי לברור ,שר החוץ הרוסי ,אמר כי באמצעות המגעים שקיימו הרוסים עם גורמים
שונים עלה בידיהם להביא להפסקת מעשי האיבה בין ממשלת סוריה לבין ארגוני המורדים
)"האופוזיציה הפטריוטית"( .בכך אפשרו הרוסים לכוחות הסורים להפנות מאמציהם להילחם
בטרוריסטים .ממשלת סוריה ,לדבריו ,לא מנעה מרוסיה להתקדם בנתיב שבו היא הולכת
מתוך הבנה כללית ,כי "העדיפות הראשונה הינה הלחימה נגד דאעש" )אתר משרד החוץ
הרוסי 21 ,ביולי .(2017
• מקור בכיר במשרד החוץ הרוסי מסר לאיזווסטיה ,כי וושינגטון השתדלה לשמור על
האינטרסים הישראלים ,במהלך ההתייעצויות שהתקיימו בינה לבין רוסיה אודות כינון אזור
האי-הסלמה )בדרום מערב סוריה( לדברי אותו מקור המטרה העיקרית במהלך השיחות
הייתה למנוע היווצרות דריסת רגל שיעית ברמת הגולן .אותו מקור הוסיף כי ,כי בנוסף
לכך ,מעוניינת וושינגטון למנוע העברת אמצעי לחימה לאורך הנתיב טהראן-בגדאד-
דמשק-בירות )טאס 21 ,ביולי .(2017
• מקור רוסי צבאי-דיפלומטי מסר לאיזווסטיה כי במהלך ההתייעצויות בין רוסיה ,ארה"ב
ואנשי צבא ירדניים הושג הסכם אודות אזור אי-הסלמה בגבול סוריה-ירדן .על פי ההסכם
ייסוגו כל היחידות הלא סוריות למרחק של שלושים ק"מ מהגבול הסורי-ירדני .היחידות

145-17

3
הלא סוריות תכלולנה מליציות עיראקיות ,ארגון חזבאללה ,אנשי צבא איראנים ומתנדבים
מכמה מדינות נוספות )טאס 21 ,ביולי .(2017

מאמרים בתקשורת האמריקאית אודות האסטרטגיה כלפי דאעש
 nלהלן עיקרי שתי כתבות שהתפרסמו בתקשורת האמראיקאית אודות האסטרטגיה של ארה"ב
כלפי דאעש וכלפי המעורבות בסוריה:
• אתר החדשות האמריקאי  The Daily Beastחשף בכתבה שפרסם ,חלקים גלויים
"מדו"ח אסטרטגי" מסווג ,שבו הוצגה האסטרטגיה הנוכחית של ארה"ב כלפי ארגון דאעש.
על פי הכתבה מזכירה האסטרטגיה הנוכחית את המדיניות ,שנקט בעבר ממשל אובמה,
וההבדל ביניהן הינו "מילולי בלבד" .לדברי המאמר האסטרטגיה משמרת את הקו לפיו יש
לפעול בשיתוף עם בעלי ברית מקומיים .בין המטרות שהוצבו :הגנה על המולדת ועל
אמריקאים מפני תקיפות דאעש; הבסת אזורי הליבה של דאעש בעיראק ובסוריה
)" ;("defeat Isis' core in Iraq and Syriaפגיעה ברשתות דאעש ברחבי העולם
ונטרול השפעת האידיאולוגיה שלו .האסטרטגיה האמריקאית מתמקדת עתה בנוכחות
דאעש בסוריה ורק כמטרה משנית עוסקת בשלוחות של דאעש במדינות כגון לוב
ואפגניסטאן ) 18 ,The Daily Beastביולי .(2017
• במאמר בוושינגטון פוסט דווח כי ממשל טראמפ הודיע על הפסקת "התוכנית החשאית"
)" ("covert programבהובלת ה CIA -לחימוש ולאימון מורדים סורים מתונים הנלחמים
נגד משטר אסד .על פי בכירי הממשל ההחלטה התקבלה לפני כחודש לאחר התייעצות
שערך טראמפ עם ראש ה CIA-והיועץ לביטחון לאומי .לאחר הפסקת התוכנית תכלול
המעורבות האמריקאית בסוריה את המשך המערכה האווירית נגד דאעש ואמונים וחימוש
הניתנים לכוח המורדים הכורדי ,המתקדם לעבר מאחזי דאעש באלרקה ולאורך נהר
הפרת .על פי ההערכות משקפת ההחלטה את רצונו של טראמפ למצוא דרכים להרחבת
שיתוף הפעולה עם רוסיה בסוריה )וושינגטון פוסט 19 ,ביולי  .(2017דובר המועצה לביטחון
לאומי וה CIA -סירבו להגיב על הדיווח.

עיקרי ההתפתחויות בסוריה
המערכה לכיבוש אלרקה
באלרקה נמשכת הלחימה בין כוחות  ,SDFבסיוע אווירי של ארה"ב הקואליציה ,לבין פעילי דאעש.
כוחות  SDFמתקדמים בעצלתיים ,לנוכח התקפות יזומות של דאעש ,הממשיך להפגין לחימה
עיקשת .הלחימה השבוע התמקדה בשכונת אלירמוכ ,בפרברי דרום מערב אלרקה ובשתי שכונות,
שבצפון מערב העיר .כמו כן נמשכה הלחימה לכיבוש העיר העתיקה .נמסר כי כוחות  SDFכבשו
מידי דאעש  50%משטחה של העיר העתיקה )מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם 22 ,ביולי .(2017
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מימין :שיגור רקטת נ"ט לעבר עמדה של כוחות  SDFבדרום מערב אלרקה .משמאל :פגיעת הרקטה
)חק 21 ,ביולי .(2017

פעילי דאעש יורים לעבר כוחות  SDFבפרברי אלרקה )חק 20 ,ביולי .(2017

טיהור המרחב הכפרי שמצפון מזרח לחמץ
 nבקרבת העיירה את'ריה ,ובמרחב הכפרי ,שמצפון מזרח לחמץ ,התנהלו קרבות בין כוחות
המשטר הסורי ומיליציות המסייעות לו לבין פעילי דאעש  .נמסר כי בתקיפה שביצעו פעילי דאעש
נגד הכוחות הסורים ממזרח לאת'ריה ,נהרג ג'ודת עלי סלימאן ,קצין בדרגת עמיד )תא"ל( מצבא
סוריה )חשבון הטוויטר وﻛﺎﻟﺔ ﻣؤﺗﺔ اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ@ 22 ,moatagencyNביולי  .(2017כמו כן התנהלו
קרבות באזור סלמיה ,שמצפון מזרח לחמץ.
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2

1

העיירה סלמיה ) ,(1והעיירה את'ריה )(Google Maps) (2

פעילי דאעש נלחמים בכוחות הסורים במרחב את'ריה )חק 20 ,ביולי .(2017

התבססות המטה לשחרור אלשאם במרחב אדלב
במרחב אדלב נערכו קרבות בין פעילי אחראר אלשאם )ארגון המורדים האסלאמי הגדול ביותר(
לבין המטה לשחרור אלשאם )ג'בהת אלנצרה לשעבר( . 1הקרבות התמקדו באזור מעבר באב
אלהוא ,מצפון לאדלב ,שהיה עד לאחרונה בשליטת ארגון אחראר אלשאם .המטה לשחרור
אלשאם סילק מהמעבר את פעילי אחראר אלשאם וממשלת תורכיה סגרה אותו .ב 23-ביולי
הצליח מטה פתח אלשאם להשתלט על העיר אדלב לאחר שפעילי אחראר אלשאם נסוגו ממנה.
מקור בכיר במטה לשחרור אלשאם מסר ,כי בדעת הארגון להחזיר את אדלב לשליטה אזרחית
בימים הקרובים )דמשק אלא'ן 24 ,ביולי .(2017

1

תנועת אחראר אלשאם הוקמה בתחילת מלחמת האזרחים בסוריה ,בעקבות איחוד של כמה ארגוני מורדים אסלאמיים.
מרכז הכוח של הארגון הינו במרחב אדלב ,ולפיכך הוא מתחרה שם על השליטה עם המטה לשחרור אלשאם .הארגון שלט
)עד לאחרונה( על מעבר הגבול באב אלהוא עם תורכיה שהיווה מקור להכנסה כספית ,ושדרכו הועברו אליו אמצעי לחימה.
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 nבמהלך הקרבות איבדו פעילי אחראר אלשאם את השליטה על המתחם הסמוך למעבר באב
אלהוא ופעילים מהארגון באזור הסגירו עצמם לידי מטה שחרור אלשאם )ח'טוה 20 ,ביולי
 .(2017בעקבות זאת נמסר ,כי הושג הסכם במסגרתו יועבר מעבר הגבול באב אלהוא לידי
רשויות אזרחיות )ח'טוה 20 ,ביולי  .(2017במסגרת ההסכם פינתה תנועת אחראר אלשאם את
אנשיה ממעבר הגבול באב אלהוא .בתקשורת הסורית דווח ,כי  450פעילים מתנועת אחראר
אלשאם הועברו ,דרך מעבר באב אלהוא ,לעיר ג'ראבלוס )דמשק אלא'ן 24 ,ביולי .(2017

2

מעבר באב אלהוא )אתר מעבר באב אלהוא 25 ,ביולי .(2017

 nב 23-ביולי  2017השתלטו פעילי המטה לשחרור אלשאם על מעבר הגבול הבלתי רשמי של
ח'רבת אלג'וז ,כ 40-ק"מ ממערב לאדלב .מעבר גבול זה אויש קודם לכן על-ידי פעילי אחראר
אלשאם ,שנסוגו ממנו )מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם 24 ,ביולי  .(2017בעקבות האירועים הללו
סגרה ממשלת תורכיה את מעברי באב אלהוא וח'רבת אלג'וז )ערוץ אלג'סר 24 ,ביולי .(2017
2

1

מעבר ח'רבת אלג'וז ) ,(1מעבר באב אלהוא ).(Google Maps) (2

2

העיר ג'ראבלוס שוכנת בקרבת הגבול הסורי-תורכי ,באזור החסות התורכי שממערב לנהר הפרת.
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מחסן מזון במתחם "המפעל הכחול" הסמוך למעבר הגבול באב אלהוא ,שהוצת על-ידי פעילי אחראר אלשאם ,לפני
שנסוגו מפני פעילי המטה לשחרור אלשאם )חשבון הטוויטר של סוכנות הידיעות אבאא' 21 ,ביולי .(2017

מימין :דגל המטה לשחרור אלשאם מתנוסס באדלב )אוריינט ניוז 23 ,ביולי  .(2017משמאל :פעילי המטה לשחרור
אלשאם באדלב )אוריינט ניוז 23 ,ביולי .(2017

 nב 23-ביולי  2017התפוצצה מכונית תופת באדלב .כתוצאה מכך נהרגו ונפצעו למעלה מ15-
אזרחים ופעילים של המטה לשחרור אלשאם .מספר כלי רכב נשרפו ונזק רב נגרם למבנים ומוסדות
ציבור בזירת האירוע .מכונית התופת התפוצצה במקום כינוס כוחות של פעילי המטה לשחרור
אלשאם בעיר )קאסיון 24 ,ביולי  .(2017ב 24-ביולי  2017הוצאו להורג שני בני אדם ,שהואשמו
בקשר לפיצוץ מכונית התופת באדלב )מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם 25 ,ביולי .(2017
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זירת פיצוץ מכונית התופת באדלב )קאסיון 24 ,ביולי .(2017

 nעל רקע הלחימה באזור פורסמה קלטת שמע בקולו של שיח' מחמד נאג'י) ,אבו אליקט'אן
המצרי( ,אחד מאנשי הדת הבכירים בזרוע הצבאית של המטה לשחרור אלשאם .בקלטת אומר שיח'
מחמד האג'י כי בהתאם להחלטת האשם אלשיח' )אבו ג'אבר( ,מפקד המטה לשחרור אלשאם,
דמם של פעילי אחראר אלשאם הותר .לדבריו "אם ]פעילי המטה לשחרור אלשאם[ יוכלו לקבל
מידי ]פעילי אחראר אלשאם[ את השליטה במחסומים רק באמצעות הריגתם ,הרי שעליהם
לירות בראשם" )חק 22 ,ביולי  ;2017חשבון היוטיוב  21 ,Andrew Coxביולי  ;2017חשבון
היוטיוב  - GIIMediaﺷﺑﻛﺔ اﻟﻧﺧﯾل اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ 21 ,ביולי .(2017

שיח' אבו אליקט'אן המצרי בקלת השמע )חשבון היוטיוב  - GIIMediaﺷﺑﻛﺔ اﻟﻧﺧﯾل اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ 21 ,ביולי .(2017

בשבועות האחרונים אנו עדים למאבקי כוח אלימים על השליטה במרחב אדלב ,אשר בו מתרכז
עיקר הכוח הצבאי של ארגוני המורדים )כולל כוחות מקומיים ,שהועברו לשם ,על פי הסכמים עם
המשטר הסורי ,ממוקדי לחימה אחרים( .בשלב זה נראה ,כי המטה לשחרור אלשאם )קואליציה
בדומיננטיות של פעילי ג'בהת אלנצרה לשעבר( מבסס כוחו במרחב וכי ארגוני המורדים האחרים,
ובמרכזם אחראר אלשאם ,הולכים ונחלשים .בשלב הראשון ,שהחל בשבועות הקודמים ניהל
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המטה לשחרור אלשאם מבצע צבאי מקיף נגד פעילי דאעש במרחב אדלב ,שהסתיים בהצלחה
)רבים מפעילי דאעש נהרגו ונעצרו( .עתה ממשיך המטה לשחרור אלשאם בפעילות צבאית נגד
אחראר אלשאם ,הנהנה מסיוע תורכי .בשלב זה ישנן למטה לשחרור אלשאם הצלחות במרחב
אדלב )לעומת הכישלונות שנחל בזירות קרב אחרות ,כולל במרחב ערסאל ,שבגבול לבנון-סוריה,
ראו בהמשך(.
להערכתנו ,אם יצליח המטה לשחרור אלשאם לכפות בכוח את מרותו על ארגוני המורדים האחרים
ולבסס שליטתו במרחב אדלב עשוי הדבר להתגלות כ"ניצחון פירוס" .שכן מרחב זה יהפוך באופן
מובהק לאזור העיקרי הנתון לשליטת שלוחת אלקאעדה בסוריה והדבר עשוי להקל על המשטר
הסורי ורוסיה לרכז לחץ צבאי מאסיבי נגדו ,בבוא העת )כיום מצויים אזורים אחרים בראש סולם
העדיפויות האסטרטגי של המשטר הסורי ורוסיה ובכלל זה מרחב דמשק ,דיר אלזור ואזור גבול
סוריה-עיראק ,דרום סוריה ,ומרחב גבול סוריה-לבנון(.

מרחב תדמור
בשבוע שחלף המשיכו הכוחות הסורים ,בפיקודו של סהיל חסן ,להתקדם לעבר העיר אלסח'נה
מכיוון צפון .נמסר כי הכוחות הסורים מצויים עתה במרחק של כעשרה ק"מ מהעיר ,הנשלטת בידי
דאעש .דווח כי הכוחות מתקדמים לאלסח'נה מכיוון אלרצאפה וכי בכוונת הכוחות הסורים לכתר
את פעילי דאעש במרחב ,שממערב לאלסח'נה )מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם 15 ,ביולי
 .(2017מאמץ זה מתנהל במקביל למאמץ מכיוון תדמור ,שמדרום מזרח לסח'נה .כיבושה של
סח'נה יסלול את הדרך להמשך התקדמות הכוחות הסורים לעבר דיר אלזור.

6
5

4

3

2

1

העיר תדמור ) ,(1שדה הנפט אראכ ) ,(2שדה הנפט אלהיל ) ,(3העיר אלסח'נה ) ,(4העיר דיר אלזור ) ,(5העיירה
רצאפה )(Google Maps) (6

 nבינתיים נמשכת הלחימה באזור שדות הנפט והגז אלהיל ואראכ )צפונית מזרחית לתדמור(.
דאעש פרסם סרטון המתעד ירי ארטילרי ,שביצעו פעילי הארגון לעבר מחנה אוהלים של צבא סוריה
ממזרח לשדה הנפט והגז אראכ .בסרטון נראות פגיעות מדויקות )חק 22 ,ביולי .(2017
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ירי ארטילרי של דאעש לעבר כוחות צבא סוריה ממזרח לשדה הנפט והגז אראכ )חק 22 ,ביולי .(2017

מערכה של חזבאללה לטיהור הרכסים השולטים על העיירה
ערסאל ,שבצפון בקעת הלבנון
ב 21-ביולי  2017פתח חזבאללה ,במערכה נרחבת נגד המטה לשחרור אלשאם )ג'בהת אלנצרה
לשעבר( .ההתקפה מתבצעת במרחב הגבול הלבנוני-סורי )הרי קלמון( והיא מתמקדת ברכסים
השולטים על העיירה ערסאל ,שבצפון בקעת הלבנון .עד כה נחל חזבאללה הישגים ומרבית
השטחים ,שהיו בשליטת המטה לשחרור אלשאם נכבשו ע"י חזבאללה )ללא התנגדות
משמעותית מצד המטה לשחרור אלשאם(.
 nחזבאללה מציג את המערכה כהגנה על הגבול המזרחי של לבנון .שיח' נעים קאסם ,סגן
מזכ"ל חזבאללה ,אמר כי המערכה ברכסי ערסאל מהווה הגנה על גבול לבנון המזרחי וחלק מרצף
התקפות ,שהחל בשחרור ]דרום הרי[ קלמון )גבול סוריה-לבנון ,מצפון מערב לדמשק( ונמשך
בשחרור אלזבאדני ,שמצפון מערב לדמשק )אלעהד 22 ,ביולי  .(2017על פי ההערכות הקצה
חזבאללה כ 5,000-לוחמים למערכה .צבא לבנון לא שותף ללחימה אולם התקיפה בוצעה בתיאום
עימו .צבא לבנון סגר את כל המעברים המובילים לכיוון העיירה ערסאל כדי למנוע בריחת פעילי
טרור ללבנון )אלנשרה 21 ,ביולי .(2017
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2

1

רכס הרי קלמון המשתרעים לאורך הגבול הסורי-לבנוני )מסומנים בחץ מקווקו( .העיירה אלזבדאני ) ,(1חלקו הדרומי
של הרכס והעיירה אלקסיר שמצפון ,נכבשו במהלך מלחמת האזרחים ע"י חזבאללה והכוחות הסורים .עיקר הלחימה
מתנהל עתה ברכסים השולטים על העיירה ערסאל ) ,(2מעוז סוני ג'האדיסטי בשטח לבנון ,שחזבאללה לא הצליחה
לטהר עדיין ).(Google Maps

 nלאחר מספר ימי לחימה ,מסתמן כי חזבאללה נוחל הצלחות במערכה .על פי העיתון הלבנוני
אלמיאדין המזוהה עם חזבאללה הצליח חזבאללה לשחרר כ 90%-מהשטחים ,שהיו נתונים
לשליטת המטה לשחרור אלשאם )אלמיאדין 23 ,ביולי  .(2017פעילים מהמטה לשחרור אלשאם
נמלטו לעבר קווי המגע של האזור המוחזק ע"י דאעש )אלנשרה 24 ,ביולי  .(2017בין הנמלטים
בכיר במטה לשחרור אלשאם בשם אבו טלחה אלאנצארי ,שנמלט יחד עם שלושים מאנשיו
)אלנשרה 23 ,ביולי .(2017
 nנמסר כי חזבאללה משתמש בלחימה בכלי טיס לא מאוישים :המטה לשחרור אלשאם דיווח כי
הפיל כלי טיס לא מאויש של חזבאללה ברכס קלמון המערבי )סוכנות הידיעות ח'טבה 25 ,ביולי
 .(2017בתקשורת הסורית דווח ,כי כוחות חזבאללה כיתרו את עמדות מטה לשחרור אלשאם
ברכסי ערסאל והשתלטו על אזורי מפתח דרכם עובר קו אספקה שבין סוריה לרכסי ערסאל )מוסד
ההסברה הקרבית של הצבא הסורי 23 ,ביולי .(2017
 nבתקשורת הסורית והלבנונית דווח כי חזבאללה החליטה לסיים את המערכה בהכרעה צבאית,
ללא משא ומתן .מפקדת המבצעים של חזבאללה דיווחה ,כי המערכה קרובה לסיום וקראה
לחמושים שנשארו ברכסי ערסאל להתפרק מנקשם ולהסגיר את עצמם .במקביל החל חזבאללה
בהכנות לקיום סיורי עיתונאים באזורים ששוחררו )אלג'ומהוריה 25 ,ביולי  .(2017בהמשך מתכוון
חזבאללה לתקוף את האזורים שבשליטת דאעש ברכסי ראס בעל בכ ואלקאע )מצפון לערסאל(.
חזבאללה צופה שבאזורים אלו תהייה הלחימה קלה יותר משום שכוחו של דאעש נופל מכוחו של
המטה לשחרור אלשאם )אלג'ומהוריה 25 ,ביולי .(2017
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מימין :תותח נישא על גבי משאית של חזבאללה ,מבצע ירי ארטילרי לעבר עמדות המטה לשחרור אלשאם באזור
ערסאל .משמאל :פגיעה בעמדה של פעילי המטה לשחרור אלשאם )חשבון הטוויטר ﻋﺑﺎس زھري@;zahriabbas2
ההסברה הקרבית 21 ,ביולי .(2017

פעילי חזבאללה בלחימה במרחב ערסאל )ההסברה הקרבית של צבא סוריה ,אלעאלם 24 ,ביולי .(2017

עיקרי ההתפתחויות בעיראק
המצב במוצול לאחר שחרורה
למעלה משבועיים לאחר סיום המערכה לשחרור מוצול עדיין לא ניתן להבחין במאמץ משמעותי,
עיראקי או בינלאומי ,לשקם את העיר ולתת מענה למצוקותיה ההומניטאריות .המצב
ההומניטארי בעיר מוצול קשה ,במיוחד במערב העיר ,שנהרסה לחלוטין ואין בו תשתיות ותנאים
בסיסיים למגורי התושבים .לעת עתה מנסים תושבי מערב מוצול ,השבים אליה טיפין טיפין ,למצוא
פיתרונות דיור במזרח העיר .מכיוון שגשרי העיר הרוסים מתבצע המעבר בין שני צדי העיר
באמצעות גשרים צפים ,שהניחו כוחות הביטחון העיראקיים )מרכז נינוא להסברה 22 ,ביולי .(2017
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מימין :הריסות רחוב במערב העיר מוצול  .משמאל :גשר צף מעל החידקל המחבר בין שני צדי העיר
)מרכז נינוא להסברה 22 ,ביולי .(2017

תושבים עקורים שבים לעיר )מרכז נינוא להסברה 22 ,ביולי .(2017

 nמאחר ושיקום מוצול עדיין לא החל מתמקדת הפעילות העיראקית כעת בנסיון לגייס כספים
מהקהילה הבינלאומית לשיקומה .שר התעשייה האיראני מחמד ריזא נעמת זאדה הודיע ,כי איראן
מוכנה לסייע לממשלת עיראק לשקם את תשתיות המים והחשמל ,ולסייע בהקמת מבנים ציבוריים
)אלמיאדין 16 ,ביולי  .(2017גרמניה הודיעה ,כי תקצה מאה מליון יורו לשיקום העיר )עקוץ אלאא'ן,
 25ביולי  .(2017תורכיה הביעה את נכונותה לסייע בשיקום העיר מבלי לציין פרטים ספציפיים
)אלעאלם 20 ,ביולי .(2017
 nמערכת התעמולה של דאעש ממשיכה להציג את התבוסה שנחל הארגון במוצול כהישג .גם
השבוע פרסם דאעש אינפוגרף המאדיר את הישגיו בלחימה נגד כוחות הביטחון העיראקיים .על-פי
האינפוגרף ,במהלך תשעת חודשי הלחימה נהרגו יותר מ 11,700-לוחמים מכוחות הביטחון
העיראקיים ויותר מ 50,000-לוחמים נפצעו )חק 22 ,ביולי .(2017
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פעילי דאעש שתפסו בעת שניסו לברוח מהעיר מוצול ,כשהם לבושים בבגדי נשים
)ערוץ אלאא'ן 23 ,ביולי .(2017

לחימה באזורים נוספים בעיראק
 nגם לאחר שחרור מוצול ,נמשכה הלחימה במוקדים שונים בעיראק ,אף כי עדיין בעצימות נמוכה:
• סביבות העיר מוצול :משטרת עיראק הודיעה כי הכוחות העיראקיים כבשו את הכפר
אמאם ע'רבי כשבעים ק"מ דרומית למוצול ,שהיה בשליטת דאעש )רויטרס 20 ,ביולי .(2017
• תל עפר :חיל האוויר העיראקי תקף מחסני תחמושת של דאעש מערבית לתלעפר
)אלסומריה 22 ,ביולי  .(2017קצין בצבא עיראק דיווח כי ארבעה לוחמי הגיוס העממי נהרגו
ולוחם נוסף נפצע בתקיפה שביצעו עשרות פעילי דאעש נגד עמדת כוחות הגיוס העממי סמוך
לתלעפר בצפון עיראק )אנטוליה 18 ,ביולי .(2017
• אלפלוג'ה :מכונית תופת התפוצצה בכניסה המערבית לעיר אלפלוג'ה .לפחות שלושה
אנשי ביטחון עיראקיים נהרגו )אלסומריה 24 ,ביולי .(2017

n

 nאזור הפיצוץ )ערוץ אלאא'ן 24 ,ביולי .(2017

אזור פיצוץ מכונית התופת )ערוץ אלאא'ן 24 ,ביולי .(2017
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• אלרטבה  :דאעש תקף עמדות של צבא עיראק מזרחית ומערבית לאלרטבה )אלחק20 ,
ביולי ,אלצוארם 21 ,ביולי .(2017

מימין :תיעוד תקיפת דאעש מזרחית לאלרטבה )אלצוארם 21 ,ביולי  .(2017משמאל :התקפה נגד אחת
העמדות של צבא עיראק מערבית לאלרטבה )חק 20 ,ביולי .(2017

מצרים וחצי האי סיני
חצי-האי סיני
 nבצפון חצי-האי סיני נמשכת פעילות אינטנסיבית של כוחות הביטחון המצרים נגד פעילי
דאעש .כוחות הביטחון המצריים מסרו כי במהלך פעילות בצפון סיני נהרגו באלעריש ,אלשיח' זויד
ורפיח שלושים פעילי דאעש ונעצרו חמישה .כמו כן הושמדו  12רכבי שטח ,ארבע מכוניות תופת,
נחשפו ונוטרלו

שלושים מטעני חבלה ,שהוטמנו על צירי תנועה של כוחות הביטחון המצריים

והושמדו ארבעה מחסני חומרי נפץ רבי עוצמה )חשבון הפייסבוק הרשמי של דובר צבא מצרים21 ,
ביולי .(2017

משמאל :כלי רכב שטח של פעילי דאעש עולה באש לאחר שהוצת על-ידי צבא מצרים .מימין :אופנוע של פעילי
דאעש ,שאותר על-ידי כוחות הביטחון המצריים )חשבון הפייסבוק של דובר צבא מצרים  23 ,ביולי .(2017
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דאעש במדינות נוספות
הפיליפינים
 nנמשכים העימותים בין פעילי דאעש לבין כוחות צבא הפיליפינים במראוי ) ,(Marawiשבאי
מינדנאו ,בדרום הפיליפינים .דאעש הודיע על הריגתם של שישה חיילים מצבא הפיליפינים בירי
צלפים .חמישה חיילים נוספים נהרגו וארבעה נפצעו בהתנגשויות בין הצדדים )חק 22 ,ביולי .(2017
דאעש פרסם סרטון המתעד את הלחימה של

פעילי הארגון במראוי )חק וחשבון הטוויטר

ﻋﺑداﻟرﺣﻣن@ 20 ,UdI3jYcv9mvglaLביולי .(2017

פעילי דאעש נלחמים מול צבא הפיליפינים ברחובות מראוי )אעמאק וחשבון הטוויטר
ﻋﺑداﻟرﺣﻣن@ 20 ,UdI3jYcv9mvglaLביולי .(2017
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