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חמ"ל המכון למדיניות נגד טרור
דו"ח אירועים שבועי
25/9-1/10/2015
ישראל
 נמשכים העימותים והפרות הסדר בהר הבית.
 שלוש רקטות שנורו משטח סוריה נפלו בשטח רמת הגולן .בתגובה תקף חיל האוויר מספר עמדות
של צבא אסד.
 נמשך הירי הבודד משטחי רצועת עזה אל עבר ישראל .רקטה שנורתה אל עבר אזור אשדוד יורטה
על-ידי מערכת כיפת ברזל .בתגובה תקף חיל האוויר מטרות חמאס בשטחי רצועת עזה.
 בנאומו מול עצרת האו"ם ,האשים יו"ר הרשות הפלסטינית את ישראל בהתחלת מלחמת דת בהר
הבית .בנוסף ,הודיע אבו מאזן כי כל ההסכמים מול מדינת ישראל בטלים.

סוריה
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש וחזית אל-נצרה.
לראשונה מאז תחילת הפצצות הקואליציה במדינה ,הצטרף חיל האוויר הצרפתי לתקיפות באופן פעיל.
 הושגה הפסקת אש למשך שישה חודשים בעיירות זבדאני ואדלב .הפסקת האש מתייחסת לכלל
הצדדים הלוחמים ,כולל ארגון חזבאללה.
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 לאחר מספר גיחות סיור בשמי סוריה ,החל חיל האוויר הרוסי לתקוף מטרות מורדים באזור חומס.
על-פי הדיווחים ,הודעה בדבר הכוונה לבצע את הגיחות הועברה לידי ארה"ב מבעוד מועד בכדי למנוע
עימותים אוויריים מעל שטח סוריה .מרבית המטרות אותן תקפו הרוסים משויכות למורדים המתונים
הנלחמים במשטר אסד.

לבנון
 דיווחים לא מאומתים על-כך שרוסיה עתידה להעביר  75טנקים לידי ארגון חזבאללה .באם הדיווחים
נכונים ,מדובר בשריון מסוג  T-55ו.T-72-
 נמשכות הפרות הסדר בבירה סביב מספר סוגיות ,ביניהן פינוי האשפה ומשבר החשמל במדינה.

מצרים
 חיל הים המצרי קיבל החלטה לרכוש שתי נושאות מסוקים צרפתיות מדגם מיסטרל .שווי העסקה
מוערך בסכום של כ 950-מיליון אירו וכולל גם הכשרת  400ימאים מצריים.
 שני חיילים מצריים הרוגים ו 16-פצועים בפיצוץ מכונית תופת בצפון חצי האי סיני.
 כוחות הביטחון ממשיכים במבצע הצפת המנהרות בין חצי האי סיני לרצועת עזה לאורך צדו המצרי
של ציר פילדלפי.

ירדן
אמ"ל

עיראק
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש.
 הממשל העיראקי הודיע על שיתוף פעולה ביטחוני ומודיעיני בינו לבין רוסיה ,איראן וסוריה ,על רקע
הלחימה בדאעש.
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 לפחות שבעה חיילים ואנשי מיליציה שיעים נהרגו בפיצוץ רכב תופת בכניסה לבסיס צבאי בעיירה
גרמה במחוז אל-אנבאר .המתקפה לוותה בירי פצמ"רים על הבסיס.
 שבעה הרוגים בפיצוץ רכב תופת בשכונת סעדון שבבירה בגדאד.
 דיווחים על פעילות צלפים הפועלים כנגד ארגון דאעש בעיר מוסול.
 ארגון דאעש פרסם איסור התגודדות של יותר משלושה אנשים במוסול מחשש להתקוממות.

לוב
 ארגון אנצאר אל-שריעה מכחיש כי נשבע אמונים למנהיג דאעש ,אבו בכר אל-בע'דאדי .באותה
הזדמנות הכחיש הארגון נאמנות לארגון "פג'ר ליביא".
 דיווחים לא מאומתים על-כך שיחידה מובחרת איטלקית עומדת מאחורי חיסולו של ראש מערך הברחת
המהגרים דרך לוב.
 ארגון דאעש פרסם קריאה לגיוס פעילים ללחימה בלוב.

איראן
הקואליציה הערבית בהנהגת ערב הסעודית עצרה ספינה איראנית שהובילה נשק לתימן במימי הים
הערבי.

ערב הסעודית
 קצין משמר הגבול הסעודי בדרגת גנרל נהרג מירי מורדים חות'ים על גבול סעודיה-תימן.
 למעלה מ 1,150-מתפללים נרמסו למוות במהלך תפילות החג' במכה.
 חייל סעודי וחמוש החשוד בהשתייכות לדאעש נהרגו בקרב יריות באזור חאא'ל שבצפון המדינה.
 דיווחים על-כך ש ערב הסעודית משכה כשבעים מיליארד דולר ממוסדות פיננסיים ושווקים ברחבי
העולם עקב גידול בגרעון התקציבי שלה.
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תימן
 נשיא תימן ,עבד רבו מנסור האדי ,חזר למדינה ולעיר עדן לראשונה זה שישה חודשים.
 29 הרוגים בפיגוע התאבדות במסגד בבירה צנעא .ארגון דאעש לקח אחריות לפיגוע.

מדינות המפרץ הפרסי
אמ"ל

צפון אפריקה
אמ"ל

סומליה
 קרבות עזים בין כוחות קניתים לחמושים מארגון אל-שבאב בכפר דאמאסה שדרום מחוז גדו.
 כוחות האיחוד האפריקאי מדווחים כי הרגו עשרות לוחמי ארגון אל-שבאב בתקיפות אוויריות בדרום
המדינה.
 בריטניה הודיעה כי תשלח כשבעים חיילים בכדי לתגבר ולהדריך את כוחות האיחוד האפריקאי
הפועלים בסומליה כנגד ארגון אל-שבאב.

קניה
אמ"ל

ניגריה
 ארגון בוקו חראם תקף שלושה כפרים במדינת אדמאווה שבניגריה.
 15 הרוגים בתקיפת ארגון בוקו חראם על כפר בניז'ר.
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 כמאתיים לוחמי ארגון בוקו חראם נכנעו לכוחות צבא ניגריה.
 ארגון בוקו חראם תקף ושרף כשישים בתים באדאמווה.
 כתריסר הרוגים בתקיפת ארגון בוקו חראם בקמרון.

אפגניסטן
 ארגון הטליבאן כבש את מחוז קונדוז .בתגובה תקף חיל האוויר האמריקאי מטרות של הארגון במחוז,
במקביל למתקפה קרקעית של צבא אפגניסטן.
 דיווחים על כך שארגון דאעש מעמיק את אחיזתו ברחבי המדינה .על-פי אחד הדיווחים ,נרשמה נוכחות
הארגון ב 25-מתוך  34המחוזות.
 לפחות  67חמושים הרוגים בפעילות יזומה של כוחות הביטחון האפגנים ברחבי המדינה.
 חייל אמריקאי נהרג במתקפת רקטות על בסיס חיל האוויר בגראם.
 תשעה הרוגים כתוצאה מפיגוע התאבדות במהלך משחק כדור-עף.

פקיסטן
סגן מפקד בית הסוהר בפשאוור חוסל מירי חמושים.

טורקיה
 חיל האוויר הטורקי ממשיך לתקוף מחנות אימונים של ארגון ה PKK-בשטח עיראק .באחת התקיפות
נהרגו למעלה מ 55-חשודים בהשתייכות לארגון.
 33 לוחמי ארגון ה PKK-ושני שוטרים הרוגים בפשיטת כוחות הביטחון על מעוז של הארגון בשטח
עיראק.
 לפחות ילדה אחת הרוגה ועוד מספר פצועים מירי רקטות של ארגון ה PKK-בדרום-מזרח המדינה.
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תת היבשת ההודית
 שישה חשודים בהשתייכות לארגון "ג'מאעת אל-מג'אהדין" בבנגלדש ,נעצרו בעיר אסאם כשברשותם
כלי נשק.
 אזרח איטלקי נורה למוות על-ידי חמוש בודד על אופנוע באזור הדיפלומטי של בירת בנגלדש ,דאקה.
ארגון דאעש לקח אחריות לפיגוע.

שונות
ארה"ב פרסמה אזהרה מפני פיגוע טרור באזור התיירותי של קואלה לומפור ,מלזיה .בהקשר זה,
השלטונות במלזיה עצרו שלושה חשודים בהשתייכות לארגון דאעש.
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