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ע יק ר י ה א יר וע ים
הכוחות הסורים ,בסיוע אווירי רוסי ,שבו ולקחו השבוע יוזמה התקפית במרחב אדלב .המהלכים ההתקפיים
התנהלו בשני מאמצים :מאמץ עיקרי התנהל מדרום מזרח לאדלב ובסיומו נכבשה העיר מערת אלנעמאן,
)כ 30-ק"מ מדרום לאדלב( ,הסמוכה לכביש המהיר דמשק-חלב ) .(M-5מאמץ התקפי נוסף ,משני להערכתנו,
התנהל ממערב ומדרום לחלב ,עד כה ללא תוצאות משמעותיות .במקביל ללחימה ישנה בריחה המונית של
תושבים .על פי מרכז המעקב הסורי ברחו בשבועיים האחרונים כ 140,000-תושבים .בעקבות כיבוש מערת
אלנעמאן צפוי צבא סוריה להיערך לכיבוש אדלב וסביבותיה ,מעוז המטה לשחרור אלשאם ושאר ארגוני
המורדים ,והיעד האסטרטגי של המערכה שמנהל המשטר הסורי.
בעמק הפרת ובמרחב אלחסכה נמשכה פעילות דאעש ,שבמרכזה עמדה השבוע תקיפת שיירה של צבא
סוריה ,כארבעים ק"מ מדרום מערב לאלרקה .דאעש דיווח ,כי בתקיפה נפגעו עשרים חיילים סורים .בזירה
העיראקית פעל דאעש בעצימות נמוכה .במחוזות שמחוץ ל"מדינות הליבה" )עיראק וסוריה( בלטה השבוע
פעילות אינטנסיבית של דאעש בצפון סיני ובאפריקה )בלטו צפון מזרח ניגריה וצפון הרפובליקה הדמוקרטית
של קונגו(.
ב 27-בינואר  2020פרסם הדובר החדש של דאעש קלטת שמע ובה קריאה מפורשת חריגה לפעילי
הארגון בסיני ובסוריה לתקוף יישובים ישראליים ולהפוך אותם לשדה ניסויים עבור אמצעי הלחימה שבידי
דאעש .כמו כן ,קרא הדובר למוסלמים בפלסטין וברחבי העולם להוות את חוד החנית בהכשלת "עסקת
המאה" .להערכתנו ,התבטאות הדובר מעידה ,כי בעיתוי הנוכחי יש לדאעש עניין מיוחד לעודד פיגועים
נגד ישראל והעם היהודי כדי להציג עצמו כמי שממלא תפקיד מוביל במערכה להכשלת תכנית טראמפ.
מהם היכולות של דאעש לממש את קריאת הדובר? בידי דאעש קיימות יכולות מבצעיות בדרום סוריה
)שם גברה לאחרונה פעילותו של מחוז חוראן( ובצפון סיני )שם מבצעים פעילי מחוז סיני של דאעש התקפות
אינטנסיביות נגד כוחות הביטחון המצרים( .התארגנויות של דאעש באזורים הללו עלולות ,להערכתנו ,לנסות
ולהוציא לפועל פיגועים נגד ישראל בהשראת קריאת הדובר )למשל ,במתווים של ירי רקטות ,הנחת
מטענים ,ירי נ"ט ,ירי נשק קל ואולי אף ניסיונות חדירה לשטח ישראל( .כמו כן ,עלולים תומכי דאעש ברחבי
העולם ,ובכלל זה מערב אירופה ,לבצע פיגועי השראה ביוזמתם נגד יעדים יהודיים.1

 1ניתוח התבטאותו של דובר דאעש יופץ במסמך נפרד.
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מ רח ב א ד לב
ע יק ר י ת מ ונ ת ה מ צ ב
השבוע לקח צבא סוריה את היוזמה במרחב לאדלב ופתח בהתקפה בשני מאמצים :המאמץ העיקרי כוון
לעבר העיר מערת אלנעמאן ,שמדרום מזרח לאדלב .הכוחות הסורים הצליחו תוך ארבעה ימים להשתלט
על העיר מערת אלנעמאן ועל קטע מכביש חלב דמשק ) .(M-5ב 28-בינואר  2020נכנסו כוחות סוריים
למערת אלנעמאן והם עוסקים עתה בטיהור שכונותיה .במרחב שממערב ומדרום לחלב ,.התנהל מאמץ
התקפי נוסף )משני להערכתנו( ,עד כה ללא התקדמות משמעותית .לאחר שיסתיים טיהור מערת אלנעמאן
צפוי צבא סוריה להיערך לכיבוש אדלב ,מעוז המטה לשחרור אלשאם וארגוני המורדים האחרים.

המצב בשטח בגזרת מערת אלנעמאן

מפת אזורי השליטה במרחב מערת אלנעמאן )עדכני ל 28-בינואר  .(2020ירוק :אזור בשליטת המטה לשחרור
אלשאם ושאר ארגוני המורדים .אדום :אזור בשליטת צבא סוריה; כחול :האזור שנכבש ע"י צבא סוריה במהלך
ההתקפה האחרונה; צהוב :האזור שבו מתנהלת לחימה )ח’טוה 28 ,בינואר .(2020

כ י ב ו ש ה ע יר מ ע ר ת א ל נ ע מ א ן
ב 25-בינואר  2020פתח צבא סוריה במהלך הקרקעי במטרה להשתלט על מערת אלנעמאן והמרחב
הכפרי שמסביבה .במשך מספר ימים התנהלו קרבות בין צבא סוריה לבין המטה לשחרור אלשאם ושאר
ארגוני המורדים במרחב הכפרי של העיר .ב 27-בינואר  2020נכנס צבא סוריה לאחת מהשכונות הצפוניות
של מערת אלנעמאן והשתלט על קטע מכביש חלב דמשק )אלוטן 28 ,בינואר .(2020
ב 28-בינואר  2020המשיך צבא סוריה את הכניסה למערת אלנעמאן מכמה כיוונים במקביל ,ככל
הנראה בעיקר מצפון .לכניסה לעיר קדמו ירי ארטילרי מאסיבי ועימותים עזים ,שנמשכו כמה שעות .נראה כי
פעילי המטה לשחרור אלשאם לא ניהלו לחימה משמעותית בתוך העיר והעדיפו לסגת ממנה )ח'טוה28 ,
בינואר  .(2020הכוחות הסורים מבצעים עתה סריקות בשכונות העיר )סאנא 28 ,בינואר .(2020
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מימין :חיילי צבא סוריה והכוחות המסייעים לו בפאתים הצפוניים של מערת אלנעמאן .משמאל :חיילי צבא סוריה
בעיר מערת אלנעמאן )ח'טוה 28 ,בינואר .(2020

מימין :חיילי צבא סוריה מבצעים סריקות באחת השכונות של מערת אלנעמאן .משמאל :חיילי צבא סוריה במרחב
הכפרי של מערת אלנעמאן )סאנא 28 ,בינואר .(2020

למערת אלנעמאן חשיבות רבה שכן דרכה עובר הכביש המהיר דמשק-חלב ) .(M-5לפני מלחמת האזרחים
התגוררו בעיר כ 370,000-תושבים אך מרביתם ברחו ממנה .נראה ,כי כיום מתגוררים בה בסביבות 90,000
תושבים .סוריה רואה בעיר בסיס יציאה למערכה לכיבוש אדלב וסביבותיה ,מעוז המטה לשחרור אלשאם
וארגוני המורדים האחרים.

ה מ א מ ץ מ מ ע ר ב ומ ד ר ום ל ח ל ב
ב 26-בינואר  2020תקפו צבא סוריה ומיליציות שיעיות את ארגוני המורדים ממערב ומדרום לחלב.
המדובר ,להערכתנו ,במאמץ משני שהתבצע במקביל למאמץ העיקרי במערת אלנעמאן .נראה לנו ,כי
הכוחות הסורים לא הצליחו להתקדם באופן משמעותי במרחב זה .המטה לשחרור אלשאם הודיע ,כי סיכל
התקדמות של מיליציות שיעיות המסייעות לצבא סוריה )אבאא' 27 ,בינואר .(2020
הקרבות ממערב ומדרום לחלב עודם נמשכים .כלי התקשורת הסורים הודיעו ,כי ב 27-בינואר 2020
התקדם צבא סוריה על הציר המוליך לעבר ח'אן טומאן ,שישה ק"מ מדרום מערב לחלב .להתקדמות צבא
סוריה התלווה ירי ארטילרי מאסיבי )סאנא 28 ,בינואר .(2020
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מפת אזורי השליטה ממערב לחלב )עדכני ל 26-בינואר  .(2020ירוק :אזור בשליטת המטה לשחרור אלשאם ושאר
ארגוני המורדים .אדום :אזור בשליטת צבא סוריה .חיצים שחורים :כיווני ההתקפות של צבא סוריה והמיליציות
השיעיות .צהוב :שטח שבשליטת הכורדים )ח’טוה 26 ,בינואר .(2020

האזורים שבהם התנהלו קרבות במרחב חלב בין צבא סוריה לארגוני המורדים ב 27-26 -בינואר
.(Google Maps) 2020
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מימין :טנק של צבא סוריה על ציר ח'אן טומאן ,שמדרום מערב לחלב .משמאל :חייל צבא סוריה מאייש עמדת ירי
על ציר ח'אן טומאן )סאנא 27 ,בינואר .(2020

ת ק יפ ות א וויר יות
דווח כי מטוסים רוסים ביצעו  86תקיפות נגד יעדים מדרום לחלב ,במרחב מערת אלנעמאן ובמקומות
נוספים .כמו כן ביצעו מטוסים סורים  68תקיפות נגד יעדים ,שמדרום מזרח לאדלב ,ובכלל זה יעדים במרחב
מערת אלנעמאן .בנוסף לכך ,מסוקים סורים השליכו עשרות חביות נפץ נגד יעדים במרחב הכפרי של מערת
אלנעמאן ובמרחב הכפרי ממזרח לאדלב )מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם 26 ,בינואר .(2020

מבנה שנפגע בתקיפת מטוסים סורים באזור סראקב ,שמדרום מזרח לאדלב
) 26 ,Edlib Media Center - EMCבינואר .(2020

בריחת תושבים מאזורי הקרבות
מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם דיווח על בריחת תושבים מאזורי הקרבות שבמרחב הכפרי ,שמדרום ודרום
מזרח לאדלב .דווח כי כ 140,000-תושבים עקרו מבתיהם בתוך פחות משבועיים )מרכז המעקב הסורי
לזכויות אדם 28 ,בינואר  .(2020עקורים אלו מצטרפים ליותר מ 400,000-עקורים ,שנמלטו ממרחב אדלב
בחצי השנה האחרונה .במרחב אדלב מתגוררים עתה למעלה משלושה מיליון בני אדם ,למעלה
ממחציתם עקורים ) ,unocha.orgאתר נציב האו”ם לתיאום עניינים הומניטריים 27 ,בדצמבר .(2019

019-20

6

תושבים נמלטים מבתיהם במרחב הכפרי שמדרום לאדלב בעקבות ההתקפה של צבא סוריה
) 28 ,Edlib Media Center – EMCבינואר .(2020

עמק הפרת
מרחב אלרקה

מ א ר ב ד א ע ש ל ש ייר ה ש ל צ ב א ס ור יה
ב 20-בינואר  2020הציבו פעילי דאעש מארב לשיירת כלי רכב של צבא סוריה בקרבת אלרצאפה,

כארבעים ק"מ מדרום מערב לאלרקה .בין הכוחות התנהלו חילופי אש .כאשר הגיע כוח סיוע לצבא סוריה,
הופעלו נגדו מטעני חבלה .על פי דיווחי דאעש נהרגו או נפצעו באירוע עשרים חיילים ובהם קצין אחד .ארבעה
חיילים נלקחו בשבי )טלגרם 23 ,בינואר .(2020

מימין :פעיל דאעש מבצע ירי לעבר שיירת צבא סוריה בקרבת אלרצאפה  .משמאל :כלי רכב של צבא סוריה עולה
באש )טלגרם 23 ,בינואר .(2020

מ ר ח ב א ל מ יא ד ין  -א ל ב וכ מ א ל
להלן עיקרי פעילות דאעש במרחב אלמיאדין אלבוכמאל )בעיקר על פי הודעות קבלת האחריות של הארגון(:
 28בינואר  :2020הופעל מטען נגד שני לוחמי כוחות  SDFבאלסוסה ,שבעה ק"מ מצפון מזרח
לאלבוכמאל .שני לוחמי  SDFנהרגו ולוחם נוסף נפצע )בנוסף לכך הושבת אופנוע( )טלגרם 28 ,בינואר
.(2020
 25בינואר  :2020הופעל מטען נגד כלי רכב של כוחות  ,SDFכעשרה ק"מ מצפון מזרח לאלבוכמאל.
שני לוחמי  SDFנהרגו ומפקד אחד נפצע )טלגרם 25 ,בינואר .(2020
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 22בינואר  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר כלי רכב של כוחות  ,SDFכשלושים ק"מ מצפון
לאלמיאדין .לוחם  SDFנהרג ולוחם נוסף נפצע )טלגרם 23 ,בינואר .(2020
 21בינואר  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר כלי רכב של ה ,SDF-כעשרה ק"מ מצפון מזרח לדיר
אלזור .לוחם  SDFנהרג ונוסף נפצע )טלגרם 22 ,בינואר .(2020

צ פ ון מ זר ח ס ור יה
מ רח ב א לח ס כה
 25בינואר  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר כלי רכב של כוחות  SDFכשלושים מדרום לאלחסכה .שני לוחמים
נהרגו ושניים נפצעו )טלגרם 26 ,בינואר .(2020
 20בינואר  :2020הושלך רימון-יד לעבר כלי רכב של כוחות  ,SDFכשלושים ק"מ מדרום לאלחסכה .שני
לוחמי  SDFנפצעו )טלגרם 22 ,בינואר .(2020

ה זיר ה ה ע יר א ק ית
במהלך השבוע לא דווח על פעילות משמעותית של פעילי דאעש בעיראק .יתכן שבפועל בוצעו פיגועים נוספים
שלא דווח עליהם בשל ניתוקים ברשת האינטרנט ,שביצע הממשל העיראקי )על רקע התגברות המחאות
במדינה(.

פ ע יל ות ד א ע ש
מחוז ארביל
 21בינואר  :2020בוצע ירי צלפים לעבר חייל צבא עיראק ,כשבעים ק"מ מדרום-מזרח למוצול .החייל נפצע
)טלגרם 22 ,בינואר .(2020

ירי צלף דאעש לעבר חייל צבא עיראק
)טלגרם 28 ,בינואר .(2020

מחוז אלאנבאר
 20בינואר  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר שיירת כוחות אנשי המיליציה השיעית “פלוגות השלום" ,כשלושים
ק"מ ממערב לבגדאד .שלושה לוחמים נהרגו )טלגרם 22 ,בינואר .(2020
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מחוז נינוה
 21בינואר  :2020פעילי דאעש פרצו לביתו של איש מודיעין בצבא עיראק כתשעים ק"מ מדרום מערב
למוצול .איש המודיעין נורה למוות וביתו הועלה באש )טלגרם 22 ,בינואר .(2020

מחוז דיאלא
 27בינואר  :2020הופעל מטען נגד שוטר ,כשלושים ק"מ מצפון-מזרח לבעקובה .השוטר נהרג )טלגרם28 ,
בינואר .(2020

מחוז צלאח אלדין
 28בינואר  :2020פעילי דאעש ביצעו ירי לעבר דייגים ,כעשרים ק"מ דרומית-מזרחית לתכרית .דייג אחד
נהרג ואחר נפצע )אלסומריה 28 ,בינואר .(2020

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 יים
מחוז נינוא
 26בינואר  :2020כוחות של דיביזיית חי"ר  20של צבא עיראק שביצעו סריקות כמאה ק"מ ממערב למוצול,
איתרו מערה בה נמצאו ציוד חבלה ואמצעי לחימה של דאעש )דף הפייסבוק של משרד ההגנה העיראקי26 ,
בינואר .(2020
 24בינואר  :2020צוותים של המודיעין הצבאי העיראקי לכדו ממזרח למוצול שני מבוקשים )במשתמע
פעילי דאעש( .ברשות העצורים נמצאו שני רובי קלצ'ניקוב )אלסומריה 24 ,בינואר .(2020

מימין :המערה ששימשה את פעילי דאעש .משמאל :אמצעי הלחימה ,שנתפסו ע"י כוחות הביטחון העיראקיים
)דף הפייסבוק של משרד ההגנה העיראקי 26 ,בינואר .(2020

מחוז כרכוכ
 25בינואר  :2020כוח של הגיוס העממי ,שפעל על סמך מידע מודיעיני ,איתר "בית הארחה" של דאעש
כתשעים ק"מ ממערב לכרכוכ .בבית ההארחה אותרו אמצעי לחימה ורקטות ) 25 ,al-hashed.netבינואר
.(2020
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ח צ י -ה א י ס י נ י
פ ע יל ות ד א ע ש
השבוע חלה עלייה בעצימות פעילות מחוז סיני של דאעש נגד כוחות הביטחון המצריים .להלן ארבע
פעולות שבוצעו ב 25-בינואר  ,2020שעליהן קיבל מחוז סיני של דאעש אחריות )טלגרם 25 ,בינואר :(2020
הופעל מטען נגד טנק של צבא מצרים בקרבת מחנה שממערב לרפיח .חיילי צוות הטנק נהרגו או
נפצעו.
בוצע ירי צלפים לעבר חייל בקרבת מחסום שמדרום לרפיח .החייל נהרג.
פעילי דאעש תקפו ריכוז כוחות של צבא מצרים מדרום לאלשיח' זויד .מספר חיילים נהרגו או
נפצעו .טנק וכלי רכב משוריין נפגעו.
בוצע ירי נשק כבד לעבר דחפור של צבא מצרים מדרום לאלשיח' זויד .הדחפור נפגע.
 27בינואר  :2020הופעל מטען נגד כלי רכב של צבא מצרים בקרבת מחסום ,שממערב לרפיח .נוסעי כלי
הרכב נהרגו או נפצעו )טלגרם 28 ,בינואר .(2020
 27בינואר  :2020בוצע ירי צלפים לעבר חיילי צבא מצרים במחסומים שממזרח לאלשיח' זויד ומדרום
לרפיח .החיילים נפצעו )טלגרם 28 ,בינואר .(2020
 26בינואר  :2020הופעל מטען נגד משוריין של צבא מצרים סמוך למחסום ברפיח .קצין ושלושה חיילים
נפצעו .כמו כן ,הופעל מטען חבלה נגד כלי רכב משוריין של כוחות הביטחון המצריים באלשיח' זויד .איש
ביטחון מצרי נפצע )דף הפייסבוק שאהד סינאא'  -אלרסמיה 26 ,בינואר .(2020

פ ע יל ות ס יכ ול ומ נ ע ש ל כ וח ות ה ב יט ח ון ה מ צ ר יים
על סמך מידע מודיעיני פעלו כוחות הביטחון המצריים ב 25-בינואר  2020ממערב לאלעריש ,נגד פעילי
דאעש שתכננו לבצע פיגוע .הפעולה הרגו הכוחות שנים-עשר "פעילי טרור" )קרי ,פעילי דאעש( ופצעו כמה
פעילים נוספים )דף הפייסבוק שאהד סינאא'  -אלרסמיה 25 ,בינואר .(2020
ב 27-בינואר  2020הוגשו כתבי אישום נגד  44בני אדם באשמת הצטרפות לדאעש .שבעה מבין הנאשמים
היו מפקדים בדאעש שהקימו חוליות ברחבי מצרים ,שמטרתן הייתה לבצע פיגועים ולעשות נפשות
לאידאולוגיה הסלפית-ג'האדית .ההאשמות נגדם כללו מימון טרור ,אספקת אמצעי לחימה ותחמושת ,איסוף
מודיעין לשם ביצוע פיגועים ,אספקת חומרים המשמשים לייצור חומרי נפץ ומסירת רחפן .הנאשמים עברו
אימונים צבאיים ,ביטחוניים וטכניים ,שחלקם בוצעו במחנות בצפון סיני )אליום אלסאבע 27 ,בינואר .(2020
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פ ע י ל ו ת מ ח ו ז ו ת ד א ע ש ב א פ ר י ק ה וב א ס יה
במדינות אפריקה התקיימה פעילות אינטנסיבית של דאעש .בפעילות זאת בלטו שתי התקפות נגד מחנות
צבאיים :הראשונה בוצעה בניגריה .דאעש דיווח ,כי  13חיילים נהרגו .ההתקפה השנייה בוצעה בצפון-מזרח
מוזמביק .דאעש דיווח ,כי  22חיילים נהרגו .כמו כן נרשמה פעילות אינטנסיבית של דאעש בצפון הרפובליקה
הדמוקרטית של קונגו.

נ יג ר יה
השבוע נמשכה פעילות דאעש במדינת בורנו ,שבצפון מזרח ניגריה .להלן עיקרי ההתקפות ,שעליהם קיבל
אחריות מחוז מערב אפריקה של דאעש:
 26בינואר  :2020הוצב מארב לצבא ניגריה כחמישים ק"מ ממידוגורי ,בירת מדינה בורנו .בין
הכוחות התנהלו חילופי אש .מספר חיילים נהרגו או נפצעו .כמו כן נתפסו אמצעי לחימה ותחמושת
)טלגרם 27 ,בינואר .(2020
 26בינואר  :2020בוצע ירי לעבר שיירת כלי רכב של צבא ניגריה ממערב למידוגורי .כמה חיילים
נהרגו או נפצעו .כמו כן נתפסו אמצעי לחימה ותחמושת )טלגרם 27 ,בינואר .(2020
 24בינואר  :2020פעילי דאעש תקפו מחנה של צבא ניגריה במדינת בורנו .בין הכוחות התנהלו
חילופי אש .כמה חיילים נהרגו או נפצעו )טלגרם 25 ,בינואר .(2020
 24בינואר  :2020פעילי דאעש שיגרו פצצות מרגמה לעבר בסיס צבא ניגריה כמאתיים ק”מ
צפונית למידוגורי )טלגרם 24 ,בינואר .(2020

שיגור פצצות מרגמה לעבר בסיס של צבא ניגריה )טלגרם 24 ,בינואר .(2020

 21בינואר  :2020תקיפת ריכוז כוחות של צבא ניגריה כחמישים ק"מ ממערב למידוגורי .בין
הכוחות התנהלו חילופי אש במשך מספר שעות .שלושה-עשר חיילים נהרגו ונוספים נפצעו .פעילי
דאעש תפסו נשק ,תחמושת וכלי רכב )טלגרם 22 ,בינואר .(2020
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נשק ,תחמושת וכלי רכב שנתפסו ע"י דאעש בהתקפה על צבא ניגריה )טלגרם 22 ,בינואר .(2020

ק ו נ ג ו ) ה ר פ וב ל יק ה ה ד מ וק ר ט ית ש ל ק ונ ג ו(
השבוע התקיימה פעילות אינטנסיבית של דאעש באזור ביני ) ,(Beniשבצפון הרפובליקה הדמוקרטית
של קונגו .להלן עיקרי הפיגועים ,שעליהם קיבל אחריות מחוז מרכז אפריקה של דאעש:
 22בינואר  :2020פריצה לבתי "סוכנים" של צבא הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו .שלושה
"סוכנים" נלקחו בשבי ,הוצאו להורג ובתיהם הוצתו )טלגרם 23 ,בינואר .(2020
 22בינואר  :2020מארב תקף חיילים של צבא הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו .בין הכוחות
התנהלו חילופי אש .חייל אחד נהרג )טלגרם 23 ,בינואר .(2020
 21בינואר  :2020תקיפת מחנה צבא הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו .בין הכוחות התנהלו
חילופי אש .מספר חיילים נהרגו או נפצעו )טלגרם 22 ,בינואר .(2020
 20בינואר  :2020תקיפת מחנה צבא הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו .בין הכוחות התנהלו
חילופי אש .שלושה חיילים נהרגו וכמה נפצעו .כמו כן נתפסו נשק ותחמושת )טלגרם 22 ,בינואר .(2020

אזור ביני ,שבצפון-מזרח הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ,מוקד הפעילות של דאעש ).(Google Maps
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מ וז מ ב יק
ב 23-בינואר  2020תקפו פעילי דאעש מחנה של צבא מוזמביק בצפון-מזרח המדינה .בין הכוחות התנהלו
חילופי אש .על פי דיווח דאעש  22חיילים נהרגו וכמה נפצעו .פעילי דאעש תפסו שני כלי רכב נושאי מקלעים
ותחמושת )טלגרם 23 ,בינואר .(2020

ס ומ ל יה
ב 22-בינואר  2020ביצעו פעילי דאעש ירי לעבר איש משטרת סומליה ,כעשרים ק"מ מצפון-מערב
למוגדישו .איש המשטרה נהרג )טלגרם 22 ,בינואר .(2020

ת ימ ן
 26בינואר  :2020פעילי דאעש תקפו עמדה של החות'ים בקיפה ,שבצפון מערב מחוז אלביצ'אא' )כמאה
ק"מ מדרום מזרח לצנעאא'( .בין הכוחות התנהלו חילופי אש .שני לוחמים חות’ים נהרגו ונוספים נפצעו .כמו כן
נתפסו אמצעי לחימה ותחמושת )טלגרם 28 ,בינואר .(2020
 25בינואר  :2020בוצע ירי צלפים לעבר פעיל חות'י בקיפה .הפעיל החות'י נהרג )טלגרם 26 ,בינואר .(2020
 25בינואר  :2020בוצע ירי לעבר פעילים חות'ים בקיפה .פעיל אחד נהרג ואחר נפצע )טלגרם 26 ,בינואר
.(2020
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