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ע יק ר י ה א יר וע ים
במרחב אדלב נשמרת בדרך כלל הפסקת האש ,שנכנסה לתוקף ב 15-במרץ  2020בעקבות ההסכם בין
רוסיה לתורכיה .בכמה מקומות אירעו תקריות מקומיות ,כשכל אחד מהצדדים היריבים מאשים את השני
באחריות להפרת ההסכם.
המטה לשחרור אלשאם ,וכנראה גם ארגוני מורדים נוספים ,פתחו במערכה לשיבוש תנועת הפטרולים
המשותפים של רוסיה ותורכיה על כביש ) M-4כביש חלב-לאד'קיה( ,עליהם הוחלט בהסכם הרוסי-תורכי.
במסגרת זאת יזם המטה לשחרור אלשאם הפגנות מחאה של אזרחים בקרבת הכביש .כמו כן ,הניחו פעיליו
דוקרנים וסלעים על חלקים מהכביש ופוצצו גשר הנמצא כ 20-ק"מ מדרום מערב לאדלב .בשלב זה לא ברור
לנו מהי תגובת רוסיה ותורכיה לניסיונות לשיבוש תנועת הפטרולים.
בעמק הפרת נמשכו ההתקפות של דאעש ,שהתמקדו השבוע בחיסול אנשי מודיעין מקומיים של הSDF-
במרחב אלמיאדין-אלבוכמאל .בעיראק התאפיינה פעילות דאעש בהפעלת מטענים וירי מנק"ל לעבר כלי
רכב של כוחות הביטחון העיראקיים ,בתקיפות מחנות של צבא עיראק ובירי צלפים.
מחוזות דאעש בחו"ל המשיכו בפעילותם השגרתית :בחצי האי-סיני נעשה ניסיון התנקשות בחייו של
מפקד משטרת ביר אלעבד )המפקד ניצל ,חייל שהיה עימו נהרג(; בניגריה נמשכו התקפות של פעילי דאעש
על מחנות צבא במדינת בורנו ,שבצפון מזרח המדינה; בניז'ר תקפו פעילי דאעש בסיסים של צבא ניז'ר באזור
הגבול עם מאלי .על פי דיווח דאעש נהרגו בתקיפות אלו עשרות חיילים ניז'רים וצרפתיים; בסומליה חיסלו
פעילי דאעש איש משטרה בצפון מזרח המדינה; בתימן נמשכו התקיפות נגד עמדות של המורדים החות'ים
ובפיליפינים ניהלו פעילי דאעש חילופי אש עם צבא הפיליפינים באי ג'ולו ,שבדרום המדינה.

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
ב 5-במרץ  2020נחתם הסכם הפסקת אש במרחב אדלב ,שנכנס לתוקפו ב 15-במרץ  .2020ככלל נשמרת
הפסקת האש והצדדים היריבים נמנעים מחידוש היוזמות ההתקפיות .עם זאת נמשכות הפרות מקומיות של
ההסכם ע"י הצדדים היריבים ,כשכל אחד מהם מאשים את השני באחריות לכך .בשיחות שהתקיימו ביניהן
הסכימו רוסיה ותורכיה על הקמת מרכזי תיאום משותפים במרחב אדלב )אנדולו 13 ,במרץ .(2020
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ב 12-במרץ  2020הודיעו מקורות סורים רשמיים ,כי פעילי המטה לשחרור אלשאם וארגוני המורדים
הקשורים אליהם ,המשיכו להפר את הפסקת האש .על פי ההודעה שיגרו ארגוני המורדים פצצות מרגמה
לעבר עמדות של צבא סוריה ,שלושה וחצי ק"מ מהעיר מערת אלנעמאן ) 36ק"מ מדרום מערב לאדלב( .צבא
סוריה השיב באש לעבר מקורות הירי .בהודעה נאמר כי ארגוני המורדים הפרו  33פעמים את הסכם הפסקת
האש מאז נכנס לתוקפו ,באמצעות ירי ארטילרי לעבר מקומות ישוב ועמדות של צבא סוריה )סאנא 12 ,במרץ
.(2020
מנגד ,דיווח המטה לשחרור אלשאם ,כי ב 12-וב 15-במרץ  2020ביצע צבא סוריה ירי ארטילרי לעבר כמה
מקומות ישוב במרחב אדלב וממערב לחלב .פרט לכך נשמר שקט מתוח בעשרת הימים הראשונים ,שחלפו
מאז ההסכם הרוסי-תורכי )אבאא' 12 ,במרץ  ;2020מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם 5 ,במרץ .(2020

הסיורים המשותפים לאורך כביש ) M-4כביש חלב-לאד'קיה(
שר התחבורה הסורי הודיע ,כי ב 12-במרץ  2020החל פינוי סוללות העפר ,שהונחו על כביש  .M-4זאת
במסגרת ההכנות לקראת פתיחתו .משרד התחבורה הסורי הודיע על כוונתו להשמיש מחדש ציר זה )אלוטן,
המזוהה עם המשטר הסורי 12 ,במרץ  .(2020ב 15-במרץ  2020החלו רוסיה ותורכיה לבצע את הסיורים
המשותפים בכביש המהיר ) M-4מאזור העיר סראקב ועד לעין אלחור( .מרכזי תיאום רוסי-תורכי אמור לפקח
על הסיורים המשותפים )טאס ,אלג'זירה 15 ,במרץ .(2020
המטה לשחרור אלשאם המתנגד להסכם הרוסי-תורכי פתח במערכה שמטרתה לשבש את הסיורים
המשותפים על כביש  .M-4במסגרת זאת הניחו פעיליו דוקרנים על הכביש ,הגבירו נוכחות בקטעים שונים
והפעילו אזרחים לשיבוש התנועה.

מימין :דוקרנים שפוזרו ע"י המטה לשחרור אלשאם בכביש  .M-4משמאל :פעיל חמוש של המטה לשחרור אלשאם
בסמוך לדוקרנים )חשבון הטוויטר  16 ,vanessa beeley@VanessaBeeleyבמרץ .(2020

ב 11-במרץ  2020אירגן המטה לשחרור אלשאם הפגנת מחאה שבה השתתפו פעילים חברתיים ותושבים
בכביש  M-4באזור העיר ג'סר אלשע'ור ,כ 20-ק"מ מדרום מערב לאדלב .המפגינים הביעו סירוב מוחלט
לפתיחת כביש  M-4ולסיורים של "הכובש הרוסי" )אבאא' 12 ,במרץ  .(2020פעילי המטה לשחרור אלשאם
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ו"ממשלת ההאצלה" )הגוף הממשלי שבשליטת המטה לשחרור אלשאם( ארגנו הסעת מפגינים ,חלוקת
אוהלים וחלוקת מזון ושתייה )מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם 15 ,במרץ .(2020
המטה לשחרור אלשאם וארגוני מורדים אחרים מנהלים מערכה ,שמטרתה לשבש את תנועת הפטרולים
הרוסים-תורכים לאורך כביש  .M-4להלן פעולות ,שננקטו עד כה:
המטה לשחרור אלשאם והאזרחים המופעלים על ידו חסמו את כביש  M-4ב 15-במרץ ) 2020היום
הראשון לסיורים המשותפים( .הסיור המשותף הראשון ,שיצא מסראקב ) 15ק"מ מדרום מזרח לאדלב(
הגיע לאלנירב ) 8.5ק"מ מדרום מזרח לאדלב( ונאלץ לשוב על עקבותיו )מרכז המעקב הסורי לזכויות
אדם 15 ,במרץ  .(2020מקורות סורים רשמיים דיווחו ב 15-במרץ  2020על חסימת כביש  M-4לתנועה
"על-ידי ארגוני טרור הנתמכים על-ידי המשטר התורכי" )סאנא 15 ,במרץ  .(2020משרד ההגנה הרוסי
הודיע ,כי מסלול הסיורים הרוסים-תורכים קוצר בשל פעילות של "ארגונים רדיקליים ,שאינם בשליטת
תורכיה" ,העושים שימוש בנשים וילדים כמגן אנושי )טאס 15 ,במרץ .(2020

הפגנות מחאה על כביש  M-4נגד הסיורים הרוסים-תורכים
) 15 ,Edlib Media Center – EMCבמרץ .(2020

מימין :פעילי המטה לשחרור אלשאם וילדיהם חוסמים את כביש  . M-4משמאל :פעילי המטה לשחרור אלשאם על
הכביש  ,Syria News) M-4המתנגד לארגוני המורדים 16 ,במרץ .(2020
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ב 16-במרץ  2020דווח ,כי ארגוני "הטרור" הרסו גשר על כביש  M-4באזור העיר מחמבל 21 ,ק"מ
מדרום מערב לאדלב ,על מנת להקשות על הסיורים הרוסיים-התורכים )סאנא 16 ,במרץ .(2020

הגשר מדרום מערב לאדלב ,אשר פוצץ ע"י ארגוני המורדים
)סאנא 16 ,במרץ .(2020

ב 17-במרץ  2020הניחו פעילי המטה לשחרור אלשאם סוללות אפר וסלעים על כביש  M-4בקרבת

העיירה נירב ,כ 8-ק"מ מדרום מזרח לאדלב )סאנא 17 ,במרץ  .(2020הפרת
ע יק ר י פ ע יל ות ד א ע ש
מרחב אלמיאדין-אלבוכמאל
נמשכת הפעילות האינטנסיבית של דאעש בעמק הפרת בדגש על חיסול אנשי מודיעין .נראה כי דאעש הגביר
לאחרונה את פעילותו נגד אנשי המודיעין של ה SDF-מדרום מזרח לאלמיאדין ועושה לשם כך שימוש במידע,
שנלקח משבויים טרם הוצאתם להורג.
 15במרץ  :2020פוצצו מספר מטענים ,בביתו של מפקד בכוחות ה SDF-בדרנג' 14 ,ק"מ מדרום מזרח
לאלמיאדין .חלקים של בית זה נהרסו )טלגרם 16 ,במרץ  .(2020דאעש פרסם סרטון בו נראו פעיליו מכינים
את המטענים לפיצוץ ופעיל דאעש המאיים על חיי הכורדים )טלגרם 17 ,במרץ .(2020
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פעיל דאעש מכין את המטענים לפיצוץ
)טלגרם 17 ,במרץ .(2020

 13במרץ  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר לוחם כוחות  SDFבעיירה אלג'רד'י ,כעשרים ק"מ מדרום מזרח
לאלמיאדין .לוחם  SDFנהרג )טלגרם 13 ,במרץ .(2020
 13במרץ  :2020הוצת כלי רכב של איש מודיעין של כוחות  ,SDFבאזור העיירה אלבצירה 14 ,ק"מ מצפון
לאלמיאדין )טלגרם 13 ,במרץ .(2020
 12במרץ  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר איש מודיעין של כוחות  SDFבעיירה דרנג' 14 ,ק"מ מדרום מזרח
לאלמיאדין .איש המודיעין נפצע )טלגרם 12 ,במרץ .(2020
 12במרץ  :2020פעילי דאעש לקחו בשבי "סוכן" של כוחות  SDFבאזור העיירה אלבצירה 14 ,ק"מ מצפון
לאלמיאדין" .הסוכן" נחקר והוצא להורג )טלגרם 12 ,במרץ .(2020
 11במרץ  :2020פעילי דאעש פרצו לביתו של איש מודיעין של כוחות  SDFבעיירה דרנג' 14 ,ק"מ מדרום
מזרח לאלמיאדין .איש המודיעין נחקר והוצא להורג )טלגרם 11 ,במרץ .(2020
 11במרץ  :2020הופעל מטען נגד כלי רכב של כוחות  29 ,SDFק"מ מצפון לאלמיאדין .שני לוחמי SDF
נפצעו )טלגרם 11 ,במרץ .(2020
 10במרץ  :2020פעילי דאעש הציבו מארב לחיילי צבא סוריה מדרום מזרח לחלב .שבעה חיילים נלקחו
בשבי והוצאו להורג )טלגרם 11 ,במרץ .(2020

אזור אלרקה
 11במרץ  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר איש מודיעין של כוחות  SDFבעיירה אלסביעאת ,כ 35-ק"מ מדרום
מזרח לאלרקה .איש המודיעין נפצע קשה )טלגרם 11 ,במרץ .(2020

ה זיר ה ה ע יר א ק ית
פ ע יל ות ד א ע ש מ צ ו מ צ מ ת ב א ו פ ן י ח ס י ב מ ה ל ך ה ש ב וע
מחוז דיאלא
 17במרץ  :2020הופעל מטען נגד כלי רכב של כוחות של ממשלת עיראק ללוחמה בטרור בכפר שיח'י ,כ15-
ק"מ מצפון מזרח לבעקובה .שני לוחמים נהרגו )טלגרם 17 ,במרץ .(2020
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 17במרץ  :2020הופעל מטען נגד שיעי באזור אלעבארה ,שמצפון מזרח לבעקובה .כתוצאה מכך ,הוא
נפצע )טלגרם 17 ,במרץ .(2020
 16במרץ  :2020בוצע ירי צלפים לעבר שני לוחמי הגיוס השבטי בכפר חד אלאח'צ'ר ,כ 15-ק"מ מצפון
מזרח לבעקובה .שני הלוחמים נפצעו ) 17במרץ .(2020
 13במרץ  :2020בוצע ירי מקלעים לעבר מפקד בגיוס השבטי ,כ 20-ק"מ מדרום מזרח לבגדאד .המפקד
נהרג )טלגרם 14 ,במרץ .(2020
 11במרץ  :2020בוצע ירי צלפים לעבר מחנה של צבא עיראק ,כ 60-ק"מ מצפון לבעקובה .חייל אחד נהרג
)טלגרם 13 ,במרץ .(2020
 11במרץ  :2020פעילי דאעש הציבו מארב וביצעו ירי נשק קל לעבר כלי רכב ,שהסיע לוחמים של הגיוס
השבטי ,כ 60-ק"מ מצפון לבעקובה .אחד הלוחמים נפצע )טלגרם 13 ,במרץ .(2020

מחוז צלאח אלדין
 12במרץ  :2020פעילי דאעש לקחו בשבי חייל בצבא עיראק ,כ 35-ק"מ מצפון לבגדאד .החייל הוצא להורג
)טלגרם 13 ,במרץ .(2020

מחוז אלאנבאר
 16במרץ  :2020פעילי דאעש תקפו מפקדה של צבא עיראק כ 40-ק"מ ממזרח לאלרטבה ,במערב עיראק.
במהלך ההתקפה התנהלו חילופי אש בין פעילי דאעש לצבא עיראק .חייל אחד נהרג ונוספים נפצעו .כמו כן,
נתפסו אמצעי לחימה ותחמושת )טלגרם 17 ,במרץ .(2020

אמצעי לחימה ,תחמושת וציוד ,שנתפסו על-ידי דאעש בהתקפה נגד מפקדה של צבא עיראק 40 ,ק"מ ממערב
לאלרטבה )טלגרם 17 ,במרץ .(2020

 16במרץ  :2020פעילי דאעש לקחו בשבי איש מודיעין עיראקי ממזרח לאלרטבה .איש המודיעין נורה למוות
בירי מקלעים )טלגרם 17 ,במרץ .(2020
 14במרץ  :2020הופעל מטען נגד מח'תאר העובד למען מנגנון הביטחון הלאומי העיראקי בעיר אלרטבה,
במערב מחוז אלאנבאר .המח'תאר נפצע )טלגרם 15 ,במרץ .(2020
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 14במרץ  :2020פעילי דאעש תקפו מחנה של צבא עיראק בעיר הית ,שבמערב עיראק .במהלך ההתקפה
התנהלו חילופי אש בין פעילי דאעש לצבא עיראק .לטענת דאעש ,חמישה חיילים עיראקים נהרגו .כמו כן
נתפסו אמצעי לחימה ותחמושת )טלגרם 15 ,במרץ .(2020
 14במרץ  :2020הופעל מטען נגד כלי רכב של צבא עיראק בקרבת גבול עיראק-סעודיה .ארבעה חיילים
עיראקים נהרגו )טלגרם 15 ,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 צלאח אלדין
 15במרץ  :2020כוחות הביטחון העיראקים ניהלו מבצע נגד דאעש ,כ 6-ק"מ ממערב לסאמראא' .לעבר
הכוח בוצע ירי נק"ל ושוגרו רקטות קטיושה .מספר פעילי דאעש נפצעו והיתר נמלטו .במבצע הושמד בית
הארחה של דאעש ) 15 ,al-hashed.netבמרץ .(2020

מימין :פעיל הגיוס העממי מבצע ירי מתותח נ"מ לעבר פעילי דאעש ממערב לסאמראא' .משמאל :שיגור רקטות
קטיושה לעבר פעילי דאעש ממערב לסאמראא' ) 15 ,al-hashed.netבמרץ .(2020

שני פעילי הגיוס העממי במהלך המבצע ממערב לסאמראא'
) 15 ,al-hashed.netבמרץ .(2020

 12במרץ  :2020כוח של צבא עיראק ,שביצע סריקות באזור מח'מור ,כ 50-ק"מ מדרום-מערב לארביל,
איתר מקום מסתור של דאעש .במקום נמצאו למעלה מ 100-מטעני חבלה וקרוב ל 90-פסי דריכה להפעלת
מטענים .כמו כן הושמדו שתי מנהרות )דף הפייסבוק של משרד ראש ממשלת עיראק 12 ,במרץ .(2020
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מימין :חיילי צבא עיראק בסמוך לציוד החבלה ,שאותר במהלך הסריקות .משמאל :חייל צבא עיראק בסמוך לפתח
מנהרה של דאעש )דף הפייסבוק של משרד ראש ממשלת עיראק 12 ,במרץ .(2020

מחוז אלאנבאר
 14במרץ  :2020כוחות הביטחון העיראקים ערכו מבצע רחב היקף במדבר מערב מחוז אלאנבאר .לא
נמסרו פרטים אך צוין כי המבצע השיג את מטרותיו ) 14 ,al-hashed.netבמרץ .(2020

כוחות הביטחון העיראקים במהלך מבצע רחב היקף נגד דאעש
) 14 ,al-hashed.netבמרץ .(2020

 12במרץ  :2020כוח של צבא עיראק ,שפעל בנפת אלפלוג'ה ,כ 45-ק"מ ממערב לבגדאד ,איתר מקום
מסתור של דאעש .במקום נמצאו עשרות רבות של מטענים וציוד חבלה .המטענים אלו נוטרלו באופן מבוקר
)חשבון הפייסבוק של משרד ההגנה העיראקי 12 ,במרץ .(2020

מטענים העשויים מחומר נפץ פלסטי מסוג  ,C4שהתגלו ממערב לבגדאד
)חשבון הפייסבוק של משרד ההגנה העיראקי 12 ,במרץ .(2020
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מחוז נינוא
 13במרץ  :2020כוח של צבא עיראק איתר מאגר של אמצעי לחימה של דאעש כ 100-ק"מ ממערב למוצול.
המאגר הכיל  180פצצות מרגמה ועשרות מטענים ופגזי ארטילריה )חשבון הפייסבוק של משרד ההגנה
העיראקי 13 ,במרץ .(2020

מטעני חבלה ופצצות מרגמה שאותרו ע"י כוחות הביטחון של עיראק ממערב למוצול
)חשבון הפייסבוק של משרד ההגנה העיראקי 13 ,במרץ .(2020

מחוז אלסלימאניה
 13במרץ  :2020כוחות הביטחון העיראקים שפעלו יחד עם כוחות ביטחון הפנים הכורדים לכדו במחוז זה
שישה פעילי דאעש ,שהיו מבוקשים בגין ביצוע פיגועים )אלסומריה 13 ,במרץ .(2020

ח צ י -ה א י ס י נ י
 14במרץ  :2020הופעל מטען נגד משוריין של צבא מצרים ברפיח .נוסעי המשוריין נהרגו או נפצעו )טלגרם,
 16במרץ .(2020
 14במרץ " :2020פעילי טרור ג'האדיסטים" )קרי ,פעילי דאעש( ביצעו ירי לעבר כלי רכב של מפקד משטרת
ביר אלעבד .חייל מצרי נהרג אך המפקד ניצל מניסיון ההתנקשות .הפיגוע בא כתגובה לפעילות האינטנסיבית
של צבא מצרים נגד דאעש )דף הפייסבוק אנבאא' סינאא' 15 ,במרץ .(2020
 11במרץ  :2020הופעל מטען נגד דחפור של צבא מצרים בקרבת כפר אלעג'רה ,שמדרום מערב לאלשיח'
זויד .הדחפור הושבת )טלגרם 11 ,במרץ .(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
 13במרץ  :2020כוח משותף של צבא מצרים ובני שבטים המסייעים לו בלחימה נגד דאעש פעל באזור
רפיח .הכוח איתר את מפקד דאעש ברפיח ,פארס אלאנצארי ,שנמלט למקום מסתור במדבר ,שמדרום מזרח
לרפיח .אלאנצארי ביצע ירי לעבר הכוח ונהרג במהלך חילופי האש .אלאנצארי נשבע אמונים לדאעש לפני
מספר שנים והיה אחראי לפיגועים רבים )דף הפייסבוק סינאא'  13 ,News 24במרץ  .(2020סוכנות אעמאק
של דאעש הודיעה על מותו )טלגרם 14 ,במרץ .(2020
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הודעת דאעש על מותו של פארס אלאנצארי
)טלגרם 14 ,במרץ .(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
ניגריה
בשבוע שחלף משכו התקפות דאעש על צבא ניגריה במדינת בורנו ,שבצפון מזרח ניגריה:
 15במרץ  :2020פעילי דאעש בלמו התקפה של צבא ניגריה .מספר חיילים ניגרים נהרגו או נפצעו
)טלגרם 15 ,במרץ .(2020
 13במרץ  :2020פעילי דאעש תקפו מחנה של צבא ניגריה .לטענת דאעש מספר חיילים ניגרים
נהרגו ונפצעו )טלגרם 13 ,במרץ .(2020
 12במרץ  :2020פעילי דאעש תקפו מחנה של צבא ניגריה ,כ 80-ק"מ מצפון מערב למידוגורי ,בירת
מדינת בורנו .מספר חיילים ניגרים נהרגו ונפצעו )טלגרם 12 ,במרץ .(2020
 11במרץ  :2020פעילי דאעש הציבו מארב לחיילי צבא ניגריה .מספר חיילים נהרגו או נפצעו .כמו כן
נתפסו אמצעי לחימה ותחמושת )טלגרם 11 ,במרץ .(2020
 10במרץ  :2020פעילי דאעש שיגרו פצצות מרגמה לעבר מחנה של צבא ניגריה .על-פי דיווחי דאעש
נצפו פגיעות במטרה )טלגרם 11 ,במרץ .(2020

ניז'ר
 16במרץ  :2020פעילי דאעש תקפו מחנה של צבא ניז'ר באזור דיפה ,כ 3-ק"מ מגבול ניז'ר-ניגריה .לטענת
דאעש מספר חיילים ניז'רים נהרגו או נפצעו )טלגרם 17 ,במרץ .(2020
 16במרץ  :2020פעילי דאעש שיגרו פצצות מרגמה לעבר מחנה של צבא ניז'ר ,סמוך לגבול ניז'ר-ניגריה.
על-פי דאעש ,זוהו פגיעות במטרה )טלגרם 16 ,במרץ .(2020
 14במרץ  :2020פעילי דאעש תקפו בסיס של צבא ניז'ר באיורו ,שבקרבת גבול ניז'ר-מאלי .על פי דיווח
דאעש 25 ,חיילים ניז'רים נהרגו ונפצעו .כמו כן נתפסו אמצעי לחימה ,תחמושת ומספר כלי רכב )טלגרם14 ,
במרץ .(2020
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 10במרץ  :2020פעילי דאעש שיגרו פצצות מרגמה לעבר מחנה של צבא ניז'ר בעיירה בוסו ,שעל גבול
ניז'ר-ניגריה .על-פי דיווחי דאעש נצפו פגיעות במטרה )טלגרם 11 ,במרץ .(2020

מאלי
 10במרץ  :2020מחבל מתאבד של דאעש בשם עבדאללה אלאנצארי הפעיל מכונית תופת נגד שיירה של
צבאות צרפת ומאלי 64 ,ק"מ מצפון לגבול מאלי-ניז'ר .דאעש דיווח כי עשרות חיילים צרפתים וניז'רים נהרגו
או נפצעו .למחרת ,ב 11-במרץ  2020הופעל באותו אזור מטען נגד אותה שיירה .כלי רכב אחד הושמד וכל
נוסעיו נהרגו )טלגרם 14 ,במרץ .(2020

עבדאללה אלאנצארי ,המחבל המתאבד שהפעיל מכונית תופת נגד חיילי צבא צרפת ומאלי
)טלגרם 14 ,במרץ .(2020

סומליה
 12במרץ  :2020בוצע ירי אקדח לעבר איש משטרת סומליה בקרבת מבנה העירייה בעיר בוסאסו ,שלחופי
מפרץ עדן בצפון מזרח סומליה .איש המשטרה נהרג )טלגרם 12 ,במרץ .(2020

ה פ יל יפ ינ ים
 14במרץ  :2020פעילי דאעש ניהלו חילופי אש עם חיילי צבא הפיליפינים באזור פטיקול ,שבצפון האי ג'ולו'
בדרום הפיליפינים .דאעש דיווח כי עשרה חיילים פיליפינים נהרגו ונוספים נפצעו )טלגרם 14 ,במרץ .(2020

ת ימ ן
 15במרץ  :2020הופעל מטען נגד כלי רכב של המורדים החות’ים בקיפה ,שבצפון-מערב מחוז אלביצ’אא’
)כ 100-ק”מ מדרום-מזרח לצנעאא’( .נוסעי כלי הרכב נהרגו .מטען נוסף הופעל נגד כלי רכב שהגיע לסייע.
נוסעי כלי הרכב נפצעו )טלגרם 16 ,במרץ .(2020
 11במרץ  :2020פעילי דאעש תקפו עמדות של המורדים החות’ים בקיפה .שני לוחמים חות’ים נהרגו ,שניים
נוספים נפצעו .כמו כן הושמדו שני כלי רכב )טלגרם 12 ,במרץ .(2020
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כלי רכב של המורדים החות'ים שהוצת ע"י פעילי דאעש במהלך התקיפה בקיפה
)טלגרם 14 ,במרץ .(2020

פ ע יל ות ד א ע ש ב מ ד ינות ה מ ע ר ב
ק נד ה
ב 16-במרץ  2020דיווחו מקורות משטרתיים בקנדה ,כי התקפה באמצעות פטיש שאירעה ב 21-בפברואר
 2020בטורונטו בוצעה על רקע תמיכת התוקף בארגון דאעש ,במהלך ההתקפה נרצחה אישה בת  .64התוקף,
סעד אח'תר ) ,(Saad Akhtarבן  ,30תושב טורונטו הינו ממוצא מזרח אסייתי )ככל הנראה פקיסטאני( .התוקף
נהג לפקוד את המסגד באזור מגוריו והמשטרה בודקת מסמכים שככל הנראה קושרים אותו לדאעש
) 16 ,globalnews.caבמרץ .(2020

פ ע יל ות ס יכ ול ומ נע
ק זח ס ט א ן
במהלך מרץ  2020נעצר בקזחסטאן תומך דאעש ,שתכנן לבצע פיגוע בזמן חגיגות האביב המתקרב )נורוז(.
הפיגוע תוכנן להתבצע בעיר אלמטי ) ,(Almatyבדרום קזחסטאן ,בקרבת הגבול עם קירגיסטאן .יצויין ,כי לפני
כחודש נעצרו שני אנשים נוספים החשודים בתכנון פיגוע זה וייתכן שחקירתם הובילה למעצר הנוכחי ), MBS
 14במרץ .(2020

062-20

13

העצור מובל על-ידי אנשי ביטחון קזחים
)טלגרם המתבסס על כוחות הביטחון של קזחסטאן 16 ,במרץ .(2020

ה מ ל ח מ ה ע ל ה ת וד ע ה
ס ר ט ון ש ל מ ח וז ע יר א ק
אזור כרכוכ של מחוז עיראק דאעש פרסם סרטון שכותרתו "מנצחים את אויבם" .בסרטון העביר דאעש מסר
לאויביו ,ובעיקר לארצות הברית ולמשטר העיראקי ,כי הניצחון שטוענים שהשיגו אינו אמיתי וכי לא ניתן לנצח
ע"י הפצצות מהאוויר והריגת פעילים.
הסרטון כולל תיעוד של התקפות דאעש ,רובן הגדול בלילה ,שנערכו ככל הנראה לאחרונה .התקפות שתועדו
בסרטון הינם במתווים שונים :הנחת מטענים נגד כלי רכב של כוחות הביטחון העיראקיים; ירי פצצות-מרגמה;
חיסול משתפי-פעולה; הפעלת מטענים בבתים של משתפי-פעולה והצתת שדותיהם .בסרטון הופיעה קבוצה
של פעילי הארגון באזור כרכוכ .אחד הפעילים איים על תושבי האזור לבל ישתפו פעולה עם השלטונות
העיראקיים )טלגרם 13 ,במרץ .(2020

הפעלת מטען נגד כלי רכב של משטרת עיראק )מימין( ונגד כלי רכב של צבא עיראק )משמאל(
)טלגרם 13 ,במרץ .(2020
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מימין :ירי פצצות-מרגמה .משמאל :הצתות של שדות חקלאיים
)טלגרם 13 ,במרץ .(2020
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