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ע יק ר י ה א יר וע ים
במרחב אדלב נשמרה בדרך כלל הפסקת האש ,למעט תקריות מקומיות ,שבאחת מהן נהרגו שני חיילים
תורכים .המטה לשחרור אלשאם המשיך להערים קשיים על הסיורים המשותפים בכביש  , M-4שעליהם הוסכם
בין רוסיה לתורכיה .מנגד ,אפשר המטה לשחרור אלשאם סיורים של צבא תורכיה ,ללא השתתפות הרוסים.
המפגינים שחסמו את התנועה בכביש התירו לסיורים התורכים לעבור ואף פינו לשם כך סוללות עפר שהונחו על
הכביש.
בינתיים עומד על הפרק סיכון ממשי להתפשטות בלתי נשלטת של נגיף הקורונה במרחב אדלב ,אשר בו
מצויים כמיליון פליטים ,החיים בתת-תנאים במחנות פליטים ובמתקנים מאולתרים .בקרב הרופאים הסורים קיים
חשש ,כי הנגיף כבר הגיע למחנות הפליטים במרחב אדלב .להערכתנו התפרצות נגיף הקורנה במרחב אדלב
עלולה להתפשט למקומות נוספים בסוריה ויתכן אף למדינות הגובלות עם סוריה ובמרכזן תורכיה.
בעמק הפרת נמשכה פעילות דאעש במתווים של ירי צלפים ,שיגור רקטות לעבר מפקדה של ה ,SDF-חיסול
"סוכן" והפעלת מטען נגד כלי רכב .ה SDF-שחרר השבוע שמונים פעילי דאעש ממוצא סורי ,שהוחזקו
במחנות מעצר .ברקע השחרור עומדים החשש מנגיף הקורונה וחג האביב )הנורוז( ,שחל השבוע .יש לקחת
בחשבון כי חלק מהפעילים ששוחררו עלולים לשוב ולהצטרף לארגון ,באזור בו ממילא מתקיימת פעילות
אינטנסיבית של דאעש.
פעילי דאעש במחוזות השונים המשיכו השבוע בפעילותם השגרתית .בלט במיוחד ירי רקטות לעבר שדה
תעופה מצפון לקאבול ,בו מרוכזים חיילים מצבא ארה"ב .יוזכר כי גם לפני כחודש ביצע דאעש התקפת
רקטות על בסיס זה .להערכתנו ,מתבצעת פעילות דאעש על מנת לשבש את מימוש הסכם שבין ארה"ב
לטאלבאן.

מ רח ב א ד לב
ה פ ס ק ת ה א ש ב ין ר וס יה ל ת ור כ יה
המצב בשטח :עיקרי תמונת המצב
ככלל נשמרת הפסקת האש באדלב ,והצדדים היריבים נמנעים מחידוש היוזמות ההתקפיות .עם זאת,
מתקיימים חילופי אש ארטילרית ותקריות מקומיות בעצימות גבוהה יותר מבשבוע שעבר .בלטה תקרית,
שבמהלכה נהרגו שני חיילים תורכיים ,ככל הנראה מירי ארטילרי של אחד הארגונים הג'האדיסטים .במרחב
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אדלב קיים פוטנציאל להתפרצות נרחבת של נגיף הקורונה העלול להערכתנו להתפשט משם למחוזות
נוספים בסוריה ויתכן אף למדינות הגובלות בסוריה ובמרכזן תורכיה.

ירי ארטילרי שלעבר כוח של צבא תורכיה
ב 19-במרץ  2020הודיע משרד ההגנה התורכי ,כי בוצע ירי ארטילרי של "ארגונים רדיקליים" לעבר כוח של
צבא תורכיה במרחב אדלב .שני חיילים תורכיים נהרגו וחייל נוסף נפצע .בתגובה ,בוצע ירי לעבר מקורות האש
)אנטוליה 19 ,במרץ  .(2020התורכים האשימו את ארגון שומרי הדת המזוהה עם אלקאעדה באחריות לירי.
בגרסה אחרת נמסר ,כי החיילים התורכים נהרגו כתוצאה מהפעלת שני מטענים נגד שיירה של צבא תורכיה
)ענב בלדי ,אתר חדשות סורי המזוהה עם ארגוני המורדים 20 ,במרץ .(2020

הפרות הפסקת האש ע"י צבא סוריה
כלי תקשורת המזוהים עם ארגוני המורדים דיווחו על הפרות הפסקת האש ע"י צבא סוריה:
 23במרץ  :2020בא סוריה ביצע ירי ארטילרי לעבר שתי עיירות כ 30-ק"מ מדרום מערב לאדלב
) 23 ,Edlib Media Center – EMCבמרץ .(2020
 21במרץ  :2020צבא סוריה ביצע ירי רקטות לעבר שני ישובים בג'בל אלזאויה )כ 20-ק"מ מדרום
לאדלב( ושני ישובים נוספים במרחב הכפרי שמצפון ללאד'קיה )מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם21 ,
במרץ  .(2020לא דווח על נפגעים.
 19במרץ  :2020כוח של צבא סוריה ניסה להסתנן לעבר העיירה אלבארה ,כ 25-ק"מ מדרום לאדלב.
בין צבא סוריה לכוח המורדים המקומי התנהלו חילופי אש ,שבמהלכם נהרגו ונפצעו חיילים מצבא סוריה
)אתר  22 ,EMCבמרץ .(2020

הסיורים לאורך כביש ) M-4כביש חלב-לאד’קיה(
בעקבות המערכה לשיבוש הסיורים המשותפים ,שמנהל המטה לשחרור אלשאם ,החלו להתבצע ב 19-במרץ
 2020סיורים של צבא תורכיה ללא השתתפות כוחות רוסים .זאת לאחר שמפגינים )המופעלים ע"י ארגוני
המורדים( התירו להם לעבור ופינו סוללות עפר שהונחו על הכביש.

דחפורים של צבא תורכיה מפנים את סוללת עפר וסלעים ,שחסמו את כביש M-4
)דף הפייסבוק  19 ,Idlib Plusבמרץ .(2020
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כלי רכב של צבא תורכיה בסיור הראשון ללא ליווי של כלי רכב רוסים
)ענב בלדי 20 ,במרץ .(2020

ב 21-וב 22-במרץ  2020בוצעו ארבעה סיורים תורכיים נוספים ללא השתתפות כוחות רוסים .הסיורים
התבצעו בקטע של כביש  M-4שממערב לסראקב ועד לעיירה מציבין ,כ 9-ק"מ מדרום לאדלב )מרכז המעקב
הסורי לזכויות אדם 21 ,במרץ .(2020
ב 23-במרץ  2020ביצע צבא רוסיה סיור מהעיר סראקב ועד לכפר הנמצא כשני ק" מ מערבית לה .הסיור
הרוסי לא המשיך בדרכו בשל הפגנה של תושבים מקומיים ,שהופעלו ע"י המטה לשחרור אלשאם .היה זה הניסיון
השני לביצוע סיור על ידי צבא רוסיה )אבאא' 23 ,במרץ .(2020

הזרמת תגבורות למרחב אדלב
כלי תקשורת סוריים המזוהים עם ארגוני המורדים דיווחו ,כי שני הצדדים מזרימים תגבורות למרחב אדלב.
דווח כי ב 19-וב 22-במרץ  2020נכנסו לסוריה שתי שיירות של צבא תורכיה שכללו כ 110-כלי רכב משוריינים
וטנקים )מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם 19 ,במרץ  22 ,EMC ;2020במרץ  .(2020מנגד ,הגיעו למרחב אדלב
תגבורות של צבא סוריה שכללו עשרות טנקים וכלי רכב משוריינים .כמו כן הגיעו לעיר סראקב קבוצות של פעילי
חזבאללה ומיליציות הפועלות בחסות איראן )ח'טוה 22 ,במרץ .(2020
מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם דיווח ) 23במרץ( ,כי מאז הסכם הפסקת האש החדש ,נכנסו לשטח סוריה
 1,585כלי רכב של צבא תורכיה וכן אלפי חיילים .התגבורות התורכיות כללו גם טנקים וכלי רכב משוריינים .סך
הכול נכנסו לאזורי אדלב וחלב  9,900חיילים תורכים.

א יום ה ת פ ש ט ות נ ג יף ה ק ור ונ ה ב מ ר ח ב א ד ל ב
במרחב אדלב ,בו מתגוררים כשלושה מיליון תושבים ,עלולה התפרצות נגיף הקורונה להיות קטלנית במיוחד.
זאת בשל המצאות כמיליון פליטים החיים בתת-תנאים ,במחנות פליטים ובמתקנים מאולתרים ,ללא מים
זורמים ,ביוב זורם ברחובות וזבל שלא נאסף .לכך יש להוסיף העדר ממשל מתפקד ,מערכת בריאות קורסת,
מחסור חמור בציוד רפואי בסיסי כגון מסכות ,ערכות לבדיקת נגיף הקורונה והעדר מודעות לשמירת ההיגיינה
בקרב האנשים )ניו יורק טיימס 19 ,במרץ  20 voanews ;2020במרץ .(2020
דויד לפסקה ) ,(David Lepeskaעיתונאי המסקר את תורכיה במשך שנים ,אמר ,כי זה רק עניין של זמן עד
שנגיף הקורונה יגיע לאדלב .לדבריו אין באזור מספיק מיטות )רק  60מיטות זמינות עבור  3מיליון אנשים(.
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תושבים מקומיים חוששים ,שכאשר הנגיף יגיע לאזור אדלב ,לא יהיה להם לאן לברוח .אבראהים אל-חאג',
מתנדב הקסדות הלבנות ,אמר כי הנגיף "יכול להתפשט כמו אש בשדה קוצים .בכל מקום צפוף מאוד ואנשים
לא יכולים פשוט להישאר בבית או בתוך האוהל שלהם" ) 19 ,Ahvalבמרץ .(2020
ארגון הבריאות העולמי טרם העביר ערכות לבדיקת קורונה למרחב אדלב ,למרות שהעביר ערכות כאלה
לממשלת סוריה לפני כחודש .החשש הוא כי העיכוב בבדיקות איפשר לנגיף להתפשט בשבועות האחרונים ,ללא
ידיעה וללא בקרה .הרופאים הסורים מאמינים כי הנגיף כבר הגיע למחנות הפליטים במרחב אדלב משום שהיו
בהם מחלות ומקרי מוות המדמים את סממני נגיף הקורונה )ניו יורק טיימס 19 ,במרץ .(2020

עמק הפרת
ס יכ ום ש ל וש ת ח וד ש י פ ע יל ות ד א ע ש
שבועון אלנבא’ של דאעש פרסם אינפוגרף ,אשר סיכם כשלושה חודשי פעילות של התנקשויות במחוז
אלח'יר )עמק הפרת( מה 27-בדצמבר  2019ועד ל 19-במרץ  .2020פעילי דאעש ביצעו בתקופה זאת שלושים
וארבע התקפות ,בהן נהרגו ארבעים בני אדם ונפצעו שמונה .דפוס הפעולה המוביל היה ירי מקלעים )שבע-
עשרה פעולות( ואחריו :הפעלת מטעני חבלה )חמש פעולות(; פריצות ]לבתים[ )חמש פעולות(; חטיפות והריגות
)ארבע פעולות(; ירי מקרוב באמצעות אקדח )שלוש פעולות(.
היעד המועדף לפעילות דאעש הייתה אנשי מודיעין )של כוחות ה 18 - (SDF-אנשים .לאחר מכן מפקדים
)בכוחות  14 - (SDFאנשים; "סוכנים" )של כוחות ה 10 - (SDF-אנשים; לוחמי כוחות ה 4 - SDF-אנשים וראשי
כפרים –  2אנשים )טלגרם ,מתוך שבועון דאעש ,גיליון מס'  19 ,226במרץ .(2020

ה פ ע יל ות ה ש וט פ ת ב מ ר ח ב א ל מ י א ד י ן  -א ל ב וכ מ א ל
 23במרץ  :2020פעילי דאעש פרצו לביתו של אדם הנאשם ב"כישוף" בעיירה סוידאן ,כ 17-ק"מ
מדרום-מזרח לאלמיאדין .המכשף נורה למוות )טלגרם 24 ,במרץ .(2020
 20במרץ  :2020בוצע ירי צלפים לעבר לוחם כוחות  ,SDFכ 18-ק"מ מדרום מזרח לאלמיאדין .לוחם SDF
נהרג )טלגרם 22 ,במרץ .(2020
 19במרץ  :2020שוגרה רקטה לעבר מפקדת מודיעין של כוחות  SDFבעיירה אלסוסה ,כ 7-ק"מ מצפון מזרח
לאלבוכמאל .למפקדה נגרם נזק )טלגרם 19 ,במרץ .(2020
 18במרץ  :2020פעילי דאעש לקחו בשבי "סוכן" של כוחות  SDFבעיירה דרנג' ,כ 14-ק"מ מדרום מזרח
לאלמיאדין" .הסוכן" נחקר והוצא להורג .כמו כן ,כלי רכבו הוצת )טלגרם 18 ,במרץ .(2020

מ רח ב א לרק ה
 23במרץ  :2020הופעל מטען נגד כלי רכב של כוחות  ,SDFכ 16-ק"מ ממערב לאלרקה .נוסעי כלי הרכב
נהרגו או נפצעו )טלגרם 23 ,במרץ .(2020
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צ פ ון מ זר ח ס ור יה
 22במרץ  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר שני לוחמי ה ,SDF-כ 8-ק"מ ממערב לגבול סוריה-עיראק )כ 80-ק"מ
מדרום-מזרח לאלחסכה( .שני לוחמי  SDFנהרגו )טלגרם 23 ,במרץ .(2020

שחרור שמונים פעילי דאעש על-ידי הSDF-
ב 21-במרץ  2020שוחררו שמונים פעילי דאעש ממוצא סורי ,שהוחזקו במתקני מעצר של ה .SDF-פעילים
אלו התגוררו באלרקה ,אלחסכה ודיר אלזור .חלק מהם סיימו לרצות את תקופת מאסרם ואחרים שוחררו טרם
ריצוי תקופת המאסר במלואה )מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם 21 ,במרץ  .(2020ההחלטה על שחרורם
התקבלה משתי סיבות :החשש מנגיף הקורונה וחג האביב )הנורוז( ,שחל ב 21-במרץ ) 2020דיר אלזור 21 ,24
במרץ .(2020
יש לקחת בחשבון כי חלק מהפעילים ששוחררו עלולים לשוב ולהצטרף לשורות דאעש או לשמש כסייענים
לארגון .זאת בעיקר באזור עמק הפרת שבו ממילא מתקיימת פעילות של דאעש בעצימות גבוהה.

ה זיר ה ה ע יר א ק ית
השבוע ניכרה עלייה בהיקף הפעילות של דאעש לעומת השבוע שעבר והתרחבו זירות הפעולה שלו.

מ ח וז ד יא ל א
 22במרץ  :2020הופעל כלי רכב של צבא עיראק כ 20-ק"מ מצפון-מזרח לבעקובה .חייל אחד נהרג ושניים
נוספים נפצעו .כאשר הגיע לזירת התקרית סיוע ,בוצע לעברו ירי צלפים .קצין אחד נהרג ושניים נוספים נפצעו
)טלגרם 23 ,במרץ .(2020
 19במרץ  :2020בוצע ירי צלפים לעבר מחנה של צבא עיראק ממערב לח'אנקין )כ 100-ק"מ מצפון-מזרח
לבעקובה( .חייל אחד נפצע )טלגרם 20 ,במרץ .(2020
 17במרץ  :2020שוגרו פצצות מרגמה לעבר בתים של לוחמי הגיוס השבטי ,כ 80-ק"מ מצפון מזרח לבעקובה.
לבתים נגרמו נזקים )טלגרם 18 ,במרץ .(2020
 16במרץ  :2020בוצע ירי נשק קל לעבר כלי רכב של צבא עיראק 40 ,ק"מ מצפון-מזרח לבעקובה .כלי הרכב
הושבת )טלגרם 18 ,במרץ .(2020

מ ח וז כ ר כ וכ
 19במרץ  :2020שוגרו שבע פצצות מרגמה לעבר שכונה שיעית בעיר טוזח'ורמאתו ,כ 70-ק"מ מדרום לכרכוכ
)טלגרם 19 ,במרץ .(2020
 17במרץ  :2020שוגרו חמש פצצות מרגמה לעבר שכונה שיעית בעיר טוזח'ורמאתו ,כ 70-ק"מ מדרום לכרכוכ
)טלגרם 18 ,במרץ .(2020
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מ ח וז א ל א נב א ר
 22במרץ  :2020הופעל מטען נגד כלי רכב של צבא עיראק על ציר עכאשאת )כ 80-ק"מ מצפון לאלרטבה( –
אלקאא'ם )בסמוך לגבול עיראק סוריה( .שלושה חיילים נהרגו .כאשר הגיע כוח סיוע נוסף לזירת התקרית,
התנהלו עימו חילופי אש .ארבעה חיילים נוספים נהרגו ואחד נפצע )טלגרם 23 ,במרץ .(2020
 19במרץ  :2020הופעלו שני מטענים נגד שני כלי רכב של צבא עיראק בקרבת אלרטבה ,במערב מחוז
אלאנבאר .שמונה חיילים וקצין נהרגו או נפצעו )טלגרם 20 ,במרץ .(2020
 19במרץ  :2020פעילי דאעש תקפו בירי נק"ל מפקדה של צבא עיראק בקרבת אלרטבה ,במערב מחוז
אלאנבאר .שלושה חיילים נהרגו או נפצעו )טלגרם 20 ,במרץ .(2020

מ ח וז צ ל א ח א ל ד ין
 20במרץ  :2020שוגרו שתי רקטות לעבר עמדה של כוח שיעי ,כ 85-ק"מ ממזרח לתכרית )טלגרם 21 ,במרץ
.(2020

מ ח וז א ר ב יל
 21במרץ  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר חייל בצבא עיראק באזור מח'מור כ 60-ק"מ מדרום-מערב לארביל.
החייל נהרג )טלגרם 22 ,במרץ .(2020
 18במרץ  :2020הופעל מטען נגד כלי רכב של הגיוס השבטי ממערב לאזור מח'מור .לוחם אחד נפצע
)טלגרם 20 ,במרץ .(2020
 18במרץ  :2020הופעל מטען נגד כלי רכב של צבא עיראק ,שמדרום-מערב לאזור מח'מור .קצין ושלושה
חיילים נהרגו או נפצעו )טלגרם 20 ,במרץ .(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
 18במרץ  :2020כוח של משטרת מחוז נינוא לכד שבעה פעילי דאעש בכניסה הדרומית למוצול על ציר מוצול-
בגדאד )אלסומריה 18 ,במרץ .(2020

מחוז דיאלא
 21במרץ  :2020בוצעה תקיפה אווירית נגד מקום מסתור של דאעש בהרי חמרין ,כ 60-ק"מ מצפון מזרח
לבעקובה .פעילי דאעש נהרגו )אלסומריה 21 ,במרץ .(2020
 19במרץ  :2020כוחות הביטחון העיראקיים ,שפעלו על כ 12-ק"מ מצפון-מערב לבעקובה ,איתרו מחסן נשק
של דאעש .המחסן הכיל אמצעי לחימה ,תחמושת ומטעני חבלה )דף הפייסבוק של משרד ההגנה העיראקי19 ,
במרץ .(2020

מחוז צלאח אלדין
 21במרץ  :2020כוח של הגיוס העממי ,שפעל כ 85-ק"מ ממזרח לתכרית ,איתר מספר בתי הארחה של
דאעש .במקום נמצאו מטענים ורקטות ) 21 ,al-hashed.netבמרץ .(2020
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פעילי הגיוס העממי במהלך פעילות לאיתור בתי הארחה של דאעש
) 21 ,al-hashed.netבמרץ .(2020

 19במרץ  :2020כוח של הגיוס העממי שפעל ,מדרום-מערב לסאמראא' ,כ 100-ק"מ מצפון-מערב לבגדאד,
איתר מחסן אמצעי לחימה של דאעש ,שהכיל נשק קל ובינוני ) 19 ,al-hashed.netבמרץ .(2020

לוחמי הגיוס העממי בסמוך למחסן הנשק של דאעש ,שאיתרו מדרום-מערב לסאמראא'
) 19 ,al-hashed.netבמרץ .(2020

מחוז אלאנבאר
 21במרץ  :2020כוח של צבא עיראק איתר במערב המדינה מחסן נשק של דאעש .במקום נמצאו נשק,
תחמושת ואמצעי חבלה )דף הפייסבוק של משרד ההגנה העיראקי 21 ,במרץ .(2020

ח צ י -ה א י ס י נ י
 19במרץ  :2020הופעל מטען נגד סיור רגלי של צבא מצרים ממזרח לאלשיח' זויד .שני חיילים נהרגו )טלגרם,
 19במרץ .(2020

פ ע יל ות מ ח וזות ד א ע ש ב א פ ר יק ה וב א ס יה
א פ ר יק ה
התייחסות דאעש לפסגת חמש מדינות הסאהל ) (G5שהתקיימה בצרפת
ב 13-בינואר  2020התקיימה בעיר פאו ) (PAUשבדרום צרפת ועידת פסגה ,אותה יזם נשיא צרפת ,עמנואל
מקרון .השתתפו בה ראשי המדינות של מאלי ,ניז'ר ,צ'אד ,בורקינה פאסו ומאוריטניה )מדינות ה .(G5-הפסגה
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היתה חלק מהפעילות הצרפתית ,שנועדה לסייע למדינות הסאהל )המדינות שמדרום לסהרה( במאבקן בטרור
הג'האדיסטי ,המתבצע בשטחיהן מאז .2012
בהודעת הסיכום של הפסגה נמסר ,בין היתר ,כי לשם שיפור הלחימה בקבוצות אלה ,תוקם "קואליציה למען
הסאהל" 4,500 .הכוחות הצרפתיים המשתתפים בפעילות נגד הטרור יתוגברו ב 220-לוחמים נוספים .הובטח
כי התווספו בעתיד כוחות צבא בינ"ל נוספים ,שיאורגנו ביחידות מיוחדות .כן נקבע ,כי תתקיים פסגת-המשך
ביוני  2020במאוריטניה לשם בחינת מימוש ההחלטות הללו ) Christina Okello, France, G5 Shael Leaders
.(Pledge to Boost Military Cooperation at PAU Summit. RFI, 14/1/2020
דאעש התייחס בשבועון שלו אלנבא' לפסגת ה G 5-במאמר שכותרתו "תחקיר אודות שלוחת דאעש במערב
אפריקה" )טלגרם 19 ,במרץ  .(2020כדרכו מתאר דאעש במילות גנאי את אויביו .נשיאי צרפת וחמש המדינות
שהשתתפו בפסגה מתוארים כ"עריצים" ,צרפת מתוארת כ"צלבנית" והשליטים המוסלמים של המדינות
שהשתתפו בפסגה מכונים "נוטשי דת האסלאם" .במאמר נכתב ,כי פעילות דאעש תימשך עד כיבוש רומא
בהתאם להבטחת אללה )טלגרם 19 ,במרץ  .(2020פסגת ה G5-תוארה במאמר כ"פסגת היאוש" ,בשל
האבדות שנגרמו לכוחות צרפת ,מאלי וניז'ר .המאמר לעג לנשיא צרפת ,הסבור כי כוחות צרפת יוכלו לשפר את
תפקודם ותפקוד הכוחות האפריקאים ב"אזור רחב השווה בגודלו לשטח אירופה ]כולה[" )טלגרם 19 ,במרץ
.(2020

צילום מהפסגה :נשיא צרפת ,עמנואל מקרון ,לצד מנהיגי מאוריטניה ,מאלי ,בורקינה פאסו ,ניז'ר וצ'אד
)אלג'זירה 13 ,בינואר .(2020
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מדינות הסאהל ).(Google Maps

ניגריה
 24במרץ  :2020פעילי ג'האדיסטים )כנראה המשתייכים לדאעש( הציבו מארב נגד חיילי צבא ניגריה
במדינת בורנו ,שבצפון-מזרח המדינה .לפחות  70חיילים נהרגו )סוכנות הידיעות הצרפתית 24 ,במרץ
 .(2020עד כה לא קיבל ארגון כלשהו אחריות לביצוע הפיגוע אך להערכתנו המדובר בדאעש.
 21במרץ  :2020הופעל מטען נגד כלי רכב של צבא ניגריה בעיירה באגא ) ,(Bagaכ 25-ק"מ מדרום-מערב
לגבול ניגריה – צ'אד .נוסעי כלי הרכב נהרגו )טלגרם 22 ,במרץ .(2020

מוזמביק
ב 23-במרץ  2020תקפו פעילי דאעש חמישה מרכזים של צבא ומשטרת מוזמביק ומשטרת
מוזמביק .ההתקפות התרחשו כ 70-ק"מ מדרום-מזרח לגבול מוזמביק-טנזניה .דאעש דיווח ,כי עשרות
חיילים ושוטרים נהרגו או נפצעו .כמו כן נתפסו אמצעי לחימה ותחמושת .על-פי ה" ,BBC-חמושים
אסלאמיסטים" השתלטו על עיירה ועל בסיס צבאי .צבא ומשטרת מוזמביק ביצעו התקפת נגד .יצוין
כי המקום בו אירעו ההתקפות נמצא בקרבת אזור בו מתנהל פרויקט גז טבעי בשווי של כ60-
מיליארד דולר באמצעות חברות זרות ) 23 ,BBCבמרץ .(2020
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העיירה בה אירעו ההתקפות
).(Google Maps

רובים ,שנתפסו על-ידי דאעש בהתקפות
)טלגרם 24 ,במרץ .(2020

מימין :כלי רכב של משטרת מוזמביק ,שנפגע באחת מהתקפות דאעש )טלגרם 24 ,במרץ  .(2020משמאל :אחד
מריכוזי הכוחות של צבא ומשטרת מוזמביק שהותקף על-ידי דאעש )טלגרם 24 ,במרץ .(2020
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א ס יה
אפגניסטאן
מחוז ח'ראסאן של דאעש ממשיך במאמציו לחידוש פעילותו ,לאחר המכה הקשה שספג בחודשים האחרונים.
השבוע תקפו פעילי דאעש שדה תעופה שבו מרוכזים חיילים אמריקאים ,להערכתנו ,על מנת לשבש את ההסכם
שבין ארה"ב לטאלבאן.
 20במרץ  :2020פעילי דאעש שיגרו עשר רקטות לעבר שדה התעופה הצבאי בגראם ),(Bagram Airbase
שבו מרוכזים חיילי צבא ארה”ב ,כ 40-ק”מ מצפון לקאבול )טלגרם 21 ,במרץ  .(2020נראה שהרקטות לא נחתו
בשטח הבסיס ) 20 ,reddit.comבמרץ  .(2020נראה שהמדובר בהתקפת רקטות שנייה תוך חודש על הבסיס.1

מימין :פעיל דאעש מכין לפעולה רקטות ,ששוגרו לעבר שדה התעופה הצבאי בגראם .משמאל :הרקטות ששוגרו
לעבר שדה התעופה )טלגרם 21 ,במרץ .(2020

 21במרץ  :2020בוצע ירי מאקדח לעבר פעיל טאלבאן באזור ג'מתלה ,שבמחוז ננגרהאר .הפעיל נהרג
)טלגרם 21 ,במרץ .(2020

ה מ ל ח מ ה ע ל ה ת וד ע ה
ק ר יא ה ש ל ד א ע ש ל ש ח ר ר א ת פ ע י ל י ה א ר ג ו ן ה כ ל ו א י ם ב ש ל ו י ר ו ס ה ק ו ר ו נ ה
השבוע פורסמה בשבועון דאעש אלנבא' כתבה תחת הכותרת "הסיוט הרע ביותר של הצלבנים" העוסקת בוירוס
הקורונה והשפעתו על העולם כולו והמדינות הנוצריות בכלל .בכתבה זו התבקשו המוסלמים לשמור על עצמם
ועל משפחותיהם מפני מגיפה .כמו כן נקראו המוסלמים לפעול למען שחרור "האסירים המוסלמים" )קרי,
פעילי דאעש( הכלואים בבתי כלא ובמחנות )שבועון דאעש אלנבא' שהופץ בטלגרם 19 ,במרץ .(2020

תומכי דאעש פרסמו ב 23-במרץ  2020ברשתות החברתיות כרזה המציגה את קורונה כנקמה על
הקרב באלבאע'וז )המקום האחרון בעמק הפרת שנכסש מידי דאעש לפני כשנה( .תומכי דאעש פרסמו
כרזה שכותרתה" :קורונה – היא אכן ]תוצאה של[ תפילתם של אנשי אלבאע'וז ,אשר אותם שרפתם

 1יוזכר כי ב 21-בפברואר  2020שיגרו פעילי דאעש שלוש רקטות לעבר שדה התעופה הצבאי בגראם ,שבו מרוכזים
חיילי צבא ארה”ב )טלגרם 22 ,בפברואר .(2020
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בעודם בחיים והיא ממיתה אתכם] .לכן [,טעמו את פרי מעלליכם ]קרי :שאו בתוצאות מעשיכם["
)טלגרם 23 ,במרץ .(2020

כרזה בה מוצגת מגפת הקורונה מוצגת כנקמה על הקרב באלבאע'וז
)טלגרם 23 ,במרץ .(2020
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