גל התקפות נקם מתואמות ומתוזמנות ,שביצע
דאעש ברחבי העולם:
תמונת מצב והערכת המשמעויות
 14באפריל 2019

תמונת המצב הנוכחית )עדכנית ל 14-באפריל (2019
במשך ארבעה ימים ,בין ה 8-ל 11-באפריל ,ביצעו מחוזות דאעש השונים בסוריה ,עיראק וברחבי העולם גל
פיגועים כנקמה על המכה שספג הארגון בסוריה .דאעש דיווח ,כי שמונה מחוזותיו ביצעו למעלה מ92-
פיגועים ,ביותר משמונים אזורים .הפיגועים הללו לוו בקמפיין תקשורתי והודעות קבלת אחריות תחת
הכותרת" :פשיטות הנקם של מחוז אלשאם )סוריה( המבורך" )להלן :התקפות הנקם(.
להלן התפלגות הפיגועים על פי הודעת דאעש :את מספר הפיגועים הגבוה ביותר ביצע מחוז עיראק )37
פיגועים ,כשליש מכלל התקפות הנקם( .אחריו מחוז סוריה )שלושים פיגועים( ,מערב אפריקה )חמישה
פיגועים( ,סיני )חמישה פיגועים( ,סומליה )חמישה פיגועים( ,לוב )שני פיגועים( ,ח'ראסאן )שלושה פיגועים(
והקווקז )פיגוע אחד( .הפיגועים בוצעו ,על פי רוב ,נגד יעדים ביטחוניים במתווים מבצעיים "פשוטים"
יחסית :ירי ,הפעלת מטען חבלה ,חלקם ממארבים ,תקיפת מחנות ומתקנים וחיסול "משתפי פעולה" .מעט
מאוד פיגועי התאבדות או פיגועים מורכבים בוצעו.
דאעש טוען כי בהתקפות הנקם הללו נפגעו והושמדו במשך ארבעה ימים  62כלי רכב ,הושמדו שבעה
בסיסים ומפקדות והוצתו שישה בתי "כופרים" .בפיגועים הללו ,נטען ע"י דאעש ,נהרגו ונפצעו  362בני אדם
)הערה :יש לקחת בחשבון שהודעת דאעש הינן מגמתיות ונועדו לצרכי תעמולה .בהודעותיו דאעש אינו מציין
כמה נפגעים הוא ספג בפיגועים הללו .אולם נראה כי ביסודו של דבר אכן בוצעה ע"י דאעש פעילות צבאית
רחבת היקף ובלתי שגרתית במחוזותיו השונים ברחבי העולם(.

מ ח ו ז ו ת ד א ע ש ב ר ח ב י ה ע ול ם  ,מ ח ו ץ ל " מ ח ו ז ו ת ה ל י ב ה " ) ס ו ר י ה ו ע י ר א ק (
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להערכתנו ,ההתקפותוהקמפיין התקשורתי הנלווה להם ,תואמו ותוזמנו ע"י הנהגת דאעש .התקפות הנקם
נועדו להעלות את מוראל פעילי ותומכי דאעש ברחבי העולם ולהעביר מסר למדינות הקואליציה בהנהגת
ארה"ב ,כי למרות המכה הקשה שספג בסוריה דאעש מתחזק ,ופעיליו "נמצאים על המפה" בעיראק
בסוריה וברחבי העולם .בפועל ,הנהגת דאעש אכן הוכיחה ,כי גם לאחר אובדן מאחז דאעש במורד עמק
הפרת היא ממשיכה לתפקד וביכולתה לרכז מאמץ נרחב ומתוזמן של כלל המחוזות ברחבי העולם.
הפעילות הנרחבת המחישה היטב ,כי דאעש שינה את אופיו והפך לארגון טרור גלובאלי ,אשר שם את
הדגש על פעילות גרילה נגד אויביו הרבים ובמרכזם כוחות הביטחון במדינות בהן הוא פועל )כשבנוסף
לכך נמשכת פעילותו נגד השיעים ונגד קבוצות אוכלוסייה הנתפסות על ידו כ"כופרות"(.
בנוסף לכך ,מעלה הפעילות רחבת ההיקף של דאעש שתי תובנות נוספות:
עצימות הפיגועים במחוזות השונים משקפת להערכתנו את יכולותיו המבצעיות של כל אחד
מהמחוזות .בחינת מספר הפיגועים במחוזות מצביעה על כך ,שמחוז עיראק הפך למרכז פעילות
הגרילה והטרור של דאעש .מנגד ,בסוריה ,ממשיך דאעש לפעול בעיקר במזרח המדינה ובצפונה אך
יכולותיו המבצעיות נופלות מאלו של מחוז עיראק .מחוץ לשני "מחוזות הליבה" המחוז הבולט בנפח
פעילותו הינו מערב אפריקה שם פעיל הארגון בניגריה ובמדינות שכנות .בולט גם מחוז סיני ,אשר
למרות הלחצים המתמשכים של כוחות הביטחון המצרים ,מצליח לייצר רצף פיגועים ,כמה מהם פיגועי
"איכות" .גם מחוז דאעש במזרח אסיה מגלה יכולת עמידה מול הפעילות האינטנסיבית של צבא
הפיליפינים בדרום המדינה.
במהלך גל פיגועי הנקם בלטו בעדרם "פיגועי ההשראה" במערב אירופה ובמדינות נוספות
ברחבי העולם )מחוץ למחוזות דאעש( .יוזכר ,כי גם המערכה נגד מובלעת דאעש במורד עמק הפרת
לא לוותה ב"פיגועי השראה" במערב .גם במהלך התקפות הנקם קרא דאעש לתומכיו בחו"ל לבצע
פיגועים ,בדגש על מדינות המערב ,אך בפועל לא בוצע שום פיגוע .הדבר עשוי להעיד על החלשות
המותג דאעש בקרב הקהילות המוסלמיות במדינות המערב וברחבי העולם ,לפחות באופן זמני
)הגם שמוקדם עדיין להגיע למסקנות נחרצות בעניין זה(.

ה ק מ פ יין ה ת וד ע ת י
גל ההתקפות הנקם לווה בקמפיין תקשורתי ,שכותרתו "פשיטת הנקם של מחוז אלשאם המבורך" ,קרי-
ביצוע התקפות נקם על המכה שספג דאעש בעמק הפרח .רובן הגדול שלהודעות קבלת האחריות פורסם
בטלגרם .חלק מההודעות פורסם גם באתר דאעש שבכת שמוח' ובמידה מועטה יותר באתר אח'באר
אלמסלמין .מכאן ניתן ללמוד כי פלטפורמות אלו הינן המרכזיות להפצת חומרי ההסברה של דאעש.
ב 11-באפריל  2019פורסם בשבועון אלנבא )גליון  (177של דאעש ,אינפוגרף ,שסיכם את פיגועי הנקם
שבוצעו בין  11-8באפריל  :2019מתחת לכותרת האינפוגרף הופיע ציטוט של דברי אבו אלחסן אלמהאג'יר,
אחראי ההסברה של דאעש .המטרה המרכזית של ההתקפות ,העולה מהציטוט ,הינה נקמה על מה שארע
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בסוריה .אלמהאג'ר קורא לפעילי דאעש לנקום את דם אחיהם ואחיותיהם ולבצע פשיטות נקם ,שתעקורנה
מהשורש את ה"כופרים" ו"האתאיסטים" .במסגרת זאת הוא קרא לבצע פיגועי התאבדות ,להפעיל מטעני
חבלה ,לבצע ירי צלפים ולפוצץ כלי רכב תופת )שבועון דאעש אלנבא' 11 ,באפריל  ,2019כפי שפורסם
בשבכת שמוח' 12 ,באפריל .(2019

אינפוגרף של דאעש )בתרגום לאנגלית( לגבי "פשיטת הנקם של מחוז אלשאם המבורך" )אלנבא' 11 ,באפריל .(2019
האינפוגרף פורסם במקור בערבית בשבכת שמוח' 12 ,באפריל .(2019

כרזה שבה נכתב" :פשיטת הנקם של מחוז אלשאם המבורך יוצאת לדרך – המדינה האסלאמית על-פי דרכו של
הנביא ]מחמד[ – פעולות צבאיות של לוחמי הג'האד למען אללה ]כאן מוזכרים פיגוע ההתאבדות בסיני
והשתלטות על העיירה אלפקהאא' ,שבמרכז לוב[ – אללה הוא הגדול ביותר והתהילה לאסלאם" )טלגרם10 ,
באפריל .(2019
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במהלך פעולות הנקם הפיצו תומכי דאעש כרזות שקראו לבצע פיגועים במדינות המערב .בפועל לא
בוצע "פיגוע השראה" בארבעת ימי התקפות הנקם.

מימין :כרזה של גורם המזוהה עם דאעש שהופצה בטלגרם תחת הכיתוב באנגלית" :אנו ננקום על מה שנעשה
למוסלמים בסוריה" והכיתוב בערבית" :כגוף אחד" בצירוף ההאשטאג של מסע הנקם )טלגרם 10 ,באפריל
 .(2019משמאל :כרזה של גורם המזוהה עם דאעש תחת הכינוי "נור אלתוחיד" )אורו של ייחוד האל( .בכרזה
נראית תחנת מטרו במדינה מערבית )על-פי התמונה מדובר בתחנת הרכבת התחתית במרכז הסחר העולמי בניו
יורק( ,נראה לוחם ג'האד חמוש שלצדו שלט בו נכתב" :בקרוב ]נפעל[ במרכז ארצותיכם" בצירוף האשטאג של
התקפות הנקם ברשתות החברתיות )טלגרם 10 ,באפריל .(2019

ה פ יגוע ים ש ב יצ ע ו ה מ ח וזות ה ש ונים ב מ ס גר ת גל ש ל פ יגוע י
1
ה נק ם
סוריה
בסוריה התמקדו פעולות דאעש נגד הכוחות הכורדים באזורי אלמיאדין ואלרקה שבעמק הפרת ,שבהם
מתנהלת בשגרה פעילות גרילה אינטנסיבית .כמו כן בוצעו פיגועים באזור מנבג' ואלחסכה ,שבצפון סוריה
ומזרחה )בשטחי שליטת הכורדים( .מרבית הפיגועים היו במתווה של הפעלת מטענים נגד כלי רכב של כוחות
 SDFומקצתם פיגועי ירי וחיסול מפקדים ולוחמי .SDF
להלן התקפות שבוצעו נגד כוחות  SDFבאזור אלמיאדין )מחוז אלשאם-אלח'יר ומחוז אלשאם-אלרקה
באמצעות טלגרם(:
התנקשות בחייו של בכיר במנגנון הביטחון  25ק"מ מצפון מזרח לאלמיאדין.
הריגת לוחם כוח העילית של  SDFולקיחת לוחם אחר בשבי ,באלבצירה )כ 14-ק"מ מצפון
לאלמיאדין(.
ירי ופיצוץ שני מטעני חבלה נגד שני כלי רכב של כוחות  ,SDFכ,תשעה ק"מ מצפון לאלמיאדין.
פיצוץ מטען חבלה נגד כלי רכב של כוח  ,SDFבאזור העיירה אלבצירה.
 1פרק זה כולל אך ורק את הפיגועים ,שעליהם הודיע דאעש כי הם בוצעו במסגרת התקפות הנקם ) 11-8באפריל .(2019
פרק זה אינו כולל את פעילות הטרור "השגרתית" המתבצעת ע"י המחוזות השונים .יש לקחת בחשבון כי תמונת המצב
שבידינו איננה מלאה ומספר הפיגועים שבוצעו בפועל במחוזות השונים גבוה יותר.
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תקיפת מחסום של  ,SDFכ 11-ק"מ מצפון לאלמיאדין.
פריצה לבתיהם של שני אנשי המודיעין הצבאי 11 ,ק"מ מצפון לאלמיאדין .השניים נורו למוות.
הריגת חייל צבא סוריה בירי בעת שהיה בחופשה בעיירה אלשתיל ,כתשעה ק"מ מצפון לאלמיאדין.
פיצוץ מטען חבלה נגד כלי רכב של  ,SDFחמישה ק"מ ממזרח לאלמיאדין ,שני לוחמי  SDFנהרגו.
להלן התקפות שבוצעו נגד כוחות  SDFבאזור אלרקה )מחוז אלשאם-רקה באמצעות טלגרם ושבכת
שמוח'(:
ירי לעבר מחסום 36 ,ק"מ ממזרח לאלרקה .שלושה לוחמי  SDFנהרגו וחמישה נפצעו.
פיצוץ מטען נגד כלי רכב ,כ 33-ק"מ ממזרח לאלרקה .שני לוחמי  SDFנפצעו.
פיצוץ מטען נגד כלי רכב ,כ 43-ק"מ ממזרח לאלרקה .שישה לוחמי  SDFנהרגו ונפצעו.
ירי לעבר כלי רכב בסמוך למחסום ,כ 43-ק"מ ממזרח לאלרקה.
ירי לעבר שני לוחמי  ,SDFכשבעים ק"מ מצפון לאלרקה ,באזור שבקרבת הגבול הסורי-תורכי.
השניים נהרגו.
פיצוץ אופנוע שעליו רכבו שני פעילי  SDFממזרח לאלרקה .השניים נהרגו.
פיצוץ ביתו של מפקד בכוחות  SDFבאמצעות מטען חבלה.
להלן פיגועים שבוצעו בעיר מנבג' )טלגרם 11 ,באפריל :(2019
פיצוץ מטען חבלה נגד כלי רכב של כוחות  .SDFשלושה לוחמם נהרגו.
פיצוץ מטען חבלה נגד שני כלי רכב של כוחות  SDFברחוב אלת'לאתין .ארבעה לוחמים נהרגו.

אזורים בהם ביצע דאעש פיגועים בעמק הפרת ,במרחבי אלמיאדין אלרקה ומנבג' ,במסגרת התקפות הנקם
).(Google Maps

להלן פיגועים שבוצעו באזור אלחסכה:
פיצוץ מטען נגד כלי רכב של  SDFבפריפריה של אלשדאדי .שני לוחמי  SDFנפצעו )חשבון הטוויטר
@ 10 ,RisboLenskyבאפריל .(2019
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פיגוע ירי נגד ארבעה כלי רכב של  SDFשהסיעו לוחמים באזור אלחסכה .כעשרים לוחמי  SDFנהרגו
ונפצעו ביניהם שני מפקדים )חשבון הטוויטר @ 10 ,RisboLenskyבאפריל .(2019

ע יר א ק
במערב עיראק ובצפונה בוצע גל פיגועים במחוזות השונים .מרבית הפיגועים כוונו נגד כוחות הביטחון
העיראקים )הגם שכמה מהם כוונו נגד אזרחים שיעים( .הפיגועים בוצעו במתווים שונים :הפעלת מטעני חבלה
)המתווה הנפוץ ביותר( ,פיצוץ מטען עלוקה נגד כלי רכב ,תקיפת בסיסים ומפקדות ,פיגועי ירי ,הוצאה להורג
של "סוכנים" ופיצוץ מכונית תופת.
להלן הפיגועים שבוצעו ברחבי מחוז עיראק )על פי טלגרם ושבכת שמוח'(:
הפעלת מטענים נגד שני כלי רכב של צבא עיראק ,במרכז העיר אלקאא'ם ,שבקרבת הגבול עם
סוריה .שמונה חיילים עיראקיים נהרגו ונפצעו.
פיצוץ כלי רכב של מפקד במודיעין הצבאי העיראקי באלקאא'ם באמצעות מטען עלוקה .המפקד
נהרג וכלי הרכב הושמד.
התקפה נגד מפקדה של צבא עיראק בקרבת הגבול עם ירדן .על פי הודעת דאעש  11חיילים
עיראקים נהרגו ונפצעו.
הריגת אזרח שיעי באמצעות פיצוץ מטען חבלה ,כשישים ק"מ צפונית מזרחית לבגדאד.
מעצר פעיל הגיוס השבטי ו"סוכן" של הביטחון הלאומי בפרבר הצפוני של בגדאד.
פיצוץ מטען חבלה והשלכת רימונים לעבר ביתו של שוטרבטארמיה )כשלושים ק"מ מצפון
לבגדאד(.
ירי מנשק קל לעבר קצין מנגנון הביטחון הלאומי באלתאג'י ) 16ק"מ מצפון לבגדאד(.
הריגת אזרח שיעי בעיירה הנמצאת כשבעים ק"מ צפונית מערבית לבגדאד.
תקיפת מפקדה של הגיוס השבטי מזרחית לאלפלוג'ה בנשק קל וברימוני יד .על פי דיווח דאעש
נהרגו עשרה פעילי הגיוס השבטי ביניהם המפקד המקומי.
הפעלת מטען חבלה נגד כלי רכב של משטרת עיראק מזרחית לאלפלוג'ה .שלושה שוטרים שנסעו
ברכב נהרגו ונפצעו.
פיצוץ מטעני חבלה נגד כלי רכב של משטרת עיראק במרכז העיר אלרמאצי'.
פיצוץ מטען חבלה נגד כלי רכב של הגיוס השבטי באזור אלשרקאט )1כמאה ק"מ ממערב לכרכוכ(.
על פי הודעת דאעש נפצעו מפקד המשטרה בדרגת עקיד )אל"מ( ושניים ממלוויו.
פיצוץ מטען חבלה נגד כלי רכב של הגיוס העממי ,כשלושה ק"מ ממערב לח'אנקין .שישה לוחמי
הגיוס העממי נהרגו ונפצעו.
פיצוץ שני מטעני חבלה נגד כלי רכב של צבא עיראק ונגד ריכוז כוחות של שיעים )"כופרים"(,
כשלושים ק"מ ממערב למוצול .שני חיילים מצבא עיראק נהרגו ונפצעו.
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פיצוץ מטען חבלה נגד סיור רגלי של משטרת עיראק ,כעשרה ק"מ מצפון לבעקובה .שלושה שוטרים
נפצעו.
פיצוץ ארבעה מטעני חבלה נגד שני כלי רכב של משטרת החירום והגיוס השבטי ,כעשרים ק"מ
מדרום לאלפאלוג'ה .שישה אנשים שהיו בכלי רכב אלו נהרגו ונפצעו.
פיצוץ מכונית תופת נגד שיירה של מיליציית בדר השיעית ,מצפון לביג'י .לוחמים שהיו בשיירה נהרגו
ונפצעו ,כולל אחד המפקדים.
זריקת רימון יד לעבר עמדה של צבא עיראק ,בעיר העתיקה במערב מוצול .חייל צבא עיראק נהרג
ואחר נפצע.

ח צ י -ה א י ס ינ י
במסגרת פיגועי הנקם ביצעו פעילי דאעש בסיני מארבים ,הפעילו מטעני חבלה וירי צלפים נגד כוחות הביטחון
המצרים בצפון סיני .חריג באופיו היה פיגוע התאבדות שבוצע בכניסה לשוק באלשיח' זויד ,בו נהרגו אזרחים
ואנשי כוחות הביטחון המצרים.
באלשיח זויד פוצץ עצמו מחבל מתאבד באמצעות אפוד נפץ בכניסה לשוק ,שבמרכז העיר )שבכת שמוח',
 9באפריל  .(2019בפיצוץ נהרגו ארבעה אנשי ביטחון ששהו במקום ושני אזרחים .כ 26-בני אדם נפצעו
) 9 ,France 24באפריל .(2019

אבו האג'ר המצרי ,פעיל דאעש ,שביצע פיגוע התאבדות בשוק העיר שיח' אלזויד.
)שבכת שמוח' 9 ,באפריל .(2019

פיגועים נוספים ,שביצע מחוז סיני במסגרת מתקפת הנקם:
פיצוץ מטען חבלה נגד טנק של צבא מצרים ,מדרום לאלעריש .על פי הודעת דאעש צוות הטנק
נהרג )שבכת שמוח' 9 ,באפריל .(2019
ירי צלפים לעבר מחסום צבא מצרים על הכביש הבינלאומי ברפיח .חייל מצרי נהרג )שבכת שמוח',
 9באפריל .(2019
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פיצוץ מטעני חבלה ממארב נגד כלי רכב של צבא מצרים על הכביש הבינלאומי ממערב לאלעריש.
על פי דיווח דאעש נהרגו ארבעה חיילים מצבא מצרים ,אחד מהם קצין ונפצעו שלושה .הקצין ההרוג
הינו סרן מחמד אסמאעיל )שבכת שמוח' 10 ,באפריל .(2019

מימין :נקיב )סרן( מחמד אסמאעיל מצבא מצרים ,שנהרג בפיצוץ מטען חבלה של דאעש ,ממערב לאלעריש
)הודעת סוכנות מא'תה ,שפורסמה בשבכת שמוח' 10 ,באפריל  .(2019משמאל :אמצעי לחימה וציוד צבאי,
שנתפסו ע"י אנשי המארב )שבכת שמוח' 11 ,באפריל .(2019

מ ח וז ל וב
במסגרת פיגועי הנקם ביצע מחוז לוב-ברקה פשיטה על העיירה אלפקהאא' ,שבמרכז לוב ) 633ק"מ
מדרום מזרח לטריפולי( .פעילי דאעש פרצו לבתים וערכו חיפושים אחר כאלו המזוהים עם צבא הגנרל
ח'ליפה חפתר .הפעילים הרגו את ראש העירייה ואת מפקד משמר העירייה .בנוסף לכך הם הרגו ושבו כמה
בני אדם נוספים המזוהים עם צבא חפתר והציתו בתים .דאעש הודיע שבמקביל ביצעו פעיליו התקפות נוספות
באזורים שבהם הם פועלים )סוכנות אעמאק ,שבכת שמוח' 9 ,באפריל .(2019
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העיירה אלפקהאא' ,שבמרכז לוב ).(Google Maps

מחוז לוב-אזור פזאן הודיע כי פעילי הארגון הוציאו להורג שישה אנשי מיליציה של הגנרל חפתר .השישה
נשבו בפשיטה שקיימו פעילי הארגון בעיירה ע'דוה ,כ 65-ק"מ מדרום לעיר סבהא שבמרכז לוב )טלגרם11 ,
באפריל .(2019

מחוז מערב אפריקה
נ יג ר יה
במסגרת פיגועי הנקם דיווח דאעש על הפעולות הבאות )שבכת שמוח' 10 ,באפריל :(2019
תקיפת מגורי חיילים של צבא ניגריה בעיר דאמאתורו ,במדינת יובה ,שבצפון מזרח המדינה )9
באפריל  .(2019על פי הודעת דאעש פעילי המחוז הרגו ופצעו מספר חיילים ולקחו שלל )כלי רכב שטח,
נשק ותחמושת(.
"פלוגת הסיוע" של מחוז מערב אפריקה שיגרה פצצות מרגמה ) 9באפריל  (2019לעבר מגורי חיילי
צבא ניגריה בעיירה ג'ונירי ,במדינת יובה ,שבצפון מזרח המדינה .לא דווח על נפגעים.
התנקשות בחייו של ראש המועצה המקומית של העיירה גג'ירם ,במדינת ברנו .זאת בטענה שהוא
משתף פעולה עם "הקואליציה האפריקאית" ).(MNJTF

מוקדי הפיגועים בצפון מזרח ניגריה :העיר דמטורו ,העיירה גונירי והעיירה גג'ירם.

נ יז ' ר
תקיפת בנייני מפקדת משמר הגבול של ניז'ר בעיר דיפה ) ,(DIFFAשבדרום מזרח המדינה )בקרבת הגבול
עם ניגריה( .לשני הצדדים נגרמו אבידות .כמו כן הרגו פעילי מחוז מערב אפריקה את מח'תאר אחד
הכפרים באזור ושרפו את ביתו )שבכת שמוח' 10 ,באפריל .(2019
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העיר דיפה ,שבניג'ר ).(Google Maps

ארבעת הפעילים שביצעו את ההתקפה נגד מפקדת משמר הגבול של ניז'ר בעיר דיפה
)שבכת שמוח' 10 ,באפריל .(2019

ירי רקטות גראד לעבר שדה התעופה של העיר דיפה ולעבר אחד מבסיסי צבא ניז'ר בקרבת שדה
התעופה .על פי הודעת דאעש כעשרים חיילי צבא ניז'ר נהרגו ונפצעו )מחוז מערב אפריקה באמצעות טלגרם,
 9באפריל .(2019
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אחת מרקטות הגראד ,ששוגרו לעבר שדה התעופה של העיר דיפה ובסיס של צבא ניז'ר
)טלגרם 13 ,באפריל .(2019

ק מ ר ון
מחוז מערב אפריקה של דאעש הודיע כי פעיליו הציבו מארב לכוח של צבא קמרון בקרבת העיר פוטוקול
) ,(Fotokolשבצפון קמרון )בסמוך לגבול המשותף עם ניגריה ,בצפון מזרח ניגריה( .בעימותים שהתנהלו עשו
פעילי דאעש שימוש בנשק קל ,בינוני וכבד .על-פי מחוז מערב אפריקה של דאעש ,למעלה מעשרים חיילי צבא
קמרון נהרגו ונפצעו ונלקח שלל רב )שבכת שמוח' 8 ,באפריל .(2019

מימין :מיקום העיר פוטוקול ) ,(Fotokolבצפון קמרון ) .(Google Mapsמשמאל :כלי רכב של צבא קמרון הנושא
תותח נ"מ דו-קני ,שנלקח שלל בעיר פוטוקול )שבכת שמוח' 9 ,באפריל .(2019

מ ח וז ח 'ר א ס א ן
מחוז ח'ראסאן של דאעש הודיע ,כי במסגרת פיגועי הנקם הפעילו אנשיו מטען חבלה נגד כלי רכב לגילוי
מוקשים של הצבא האפגאני בג'לאלאבאד .שני חיילים נהרגו וכלי הרכב נהרס .כמו כן קיבל המחוז אחריות על
הריגת שני אנשי טאליבאן )טלגרם 10 ,באפריל .(2019
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מ ח וז מ זר ח א ס יה
מחוז מזרח אסיה הודיע ,כי במסגרת פיגועי הנקם פשטו פעיליו על ריכוז כוחות של צבא הפיליפינים בעיר
פטיקול ,שבאי סולו )בדרום הפיליפינים( .על פי הודעת המחוז עשרים וחמישה חיילים נהרגו ונפצעו )שבכת
שמוח' 13 ,באפריל  .(2019בתקשורת המערבית דווח ,כי במהלך שתי התנגשויות בעיר פטיקול שבאי סולו,
נהרגו תשעה פעילי דאעש .כמו כן נפצעו חמישה חיילים ו] 19-פעילי דאעש[ ) 14 ,ABS – CBN Newsבאפריל
.(2019

העיר פטיקול ,שבאי סולו ).(Google Maps) (Sulu

מ ח וז ס ומ ל יה
מחוז סומליה של דאעש הודיע ,כי במסגרת פיגועי הנקם ירו פעיליו למוות בשוטר סומלי בקרבת מבנה
העירייה של העיר בוסאסו ) ,(Bosasoשלחופי מפרץ עדן ,בצפון מזרח סומליה )מחוז סומליה של דאעש
באמצעות טלגרם 9 ,באפריל .(2019
מחוז סומליה של דאעש הודיע ,כי במסגרת פיגועי הנקם פוצצו פעילי הארגון מטען חבלה נגד כלי רכב
משטרתי של ממשלת סומליה בעיר בוסאסו .שבעה שוטרים שהיו בכלי הרכב נפצעו )טלגרם 10 ,באפריל
 .(2019על פי אתר אינטרנט העוסק בחדשות מסומליה פגע הפיצוץ בכלי רכב משטרה בבואסו .חוסין עלי
מחמד ,מפקד המשטרה )המקומית( ,לא נפגע מהפיצוץ אך שישה משומריו נפצעו )11 ,Mareeg Media
באפריל .(2019
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העיר בוסאסו ,שבצפון מזרח סומליה ).(Google Maps

מ ח וז ק ווק ז
מחוז הקווקז של דאעש הודיע ,כי פעילי המחוז פוצצו דירה בעיר קולומנה ) (Kolomnaברוסיה במסגרת
ההתקפות הנקם )קולומנה נמצאת במחוז מוסקובסקי ,כתשעים ק"מ מדרום מזרח למוסקבה( .בפיצוץ נהרגו
שני נוצרים ונפצעו כמה נוספים )שבכת שמוח' 10 ,באפריל .(2019
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