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חמ"ל המכון למדיניות נגד טרור
דו"ח אירועים שבועי
5-11/11/2015
ישראל
 נמשך גל הפיגועים ברחבי מדינת ישראל ושטחי איו"ש .הפיגועים ,אשר מרביתם מבוצעים באזור
חברון ,הינם פיגועי דקירה ,ירי ודריסה ומתמקדים בכוחות הביטחון.
 האיחוד האירופי העביר החלטה הקוראת לסמן מוצרים המיוצרים באיו"ש ובגולן.

סוריה
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש וחזית אל-נצרה.
 מקורות סורים טוענים כי צבא סוריה ,בתמיכת ארגון חזבאללה ,השתלט מחדש על שדות הנפט באל-
סלאמיה.
 דיווחים על כך שחיל האוויר הרוסי תקף באל-רקה .על-פי הדיווחים ,נהרגו לפחות  47מלוחמי ארגון
דאעש.
 הצבא הסורי ,בסיוע אווירי של רוסיה ,הצליח לשחרר את אחד מבסיסי חיל האוויר באזור חלב.
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לבנון
 כוחות הביטחון טוענים כי עצרו רשת ריגול ישראלית בדרום המדינה.
 תשעה הרוגים וארבעה פצועים בפיצוץ מכונית תופת באזור המסחרי של ערסאל.
 ארבעה חיילים נפצעו מפיצוץ מטען צד אל עבר רכב סיור משוריין ליד ערסאל.

מצרים
 ארבעה שוטרים נהרגו בפיצוץ מטען צד בחצי האי סיני.
 דייג פלסטיני נהרג מירי חיל הים המצרי על הגבול הימי של רצועת עזה.
 הרשויות במצרים טוענות כי חיסלו בכיר דאעש שעמד מאחורי רצח עיתונאי קרואטי ועובד קבלן
אמריקאי במהלך פשיטה בקהיר.

ירדן
שוטר ירדני ירה והרג שני מאמנים אמריקאים וקבלן דרום אפריקאי במחנה אימונים מזרחית לעמאן.
בפיגוע נהרגו שניים נוספים .המניע לירי טרם התברר.

עיראק
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש.
 שישה הרוגים ו 24-פצועים בפיצוץ מטען צד בבגדאד.

לוב
 חמושים חטפו עשרות תוניסאים במערב המדינה במטרה להתמקח על שחרורו של לובי המוחזק
בתוניסיה .לא ידוע על קשרים לארגוני הטרור הפועלים במדינה.
 שני עובדי השגרירות הסרבית נחטפו עת עשו דרכם אל תוניסיה כחלק משיירת שגריר סרביה.
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איראן
 לראשונה מאז המהפכה האסלאמית ,איראן מינתה שגרירה אישה .השגרירה תוצב במלזיה.
 הרשויות באיראן עצרו ארבעים חשודים בטרור .המעצרים בוצעו במחוזות גוליסטן ,מאזנדראן ,טהרן,
ח'וזסטן ,וסיסטן-בלוצ'יסטן.

ערב הסעודית
אמ"ל

תימן
 חילות האוויר של הקואליציה הערבית בהובלת סעודיה ממשיכים לתקוף מטרות חות'ים ברחבי תימן.
 11 אזרחים הרוגים בתקיפות החות'ים בתעז.
 המורדים החות'ים כבשו מחדש חלקים ממחוז לחג'.

מדינות המפרץ הפרסי
 בחריין עצרה  47חשודים בהשתייכות לרשת טרור בעלת קשרים עם איראן .על-פי החשד ,תכננה
הרשת לבצע מספר פיגועי טרור ברחבי המדינה.
 איחוד האמירויות מאיים על בריטניה בביטול עסקת נשק בשווי מיליארדי דולרים ,ביטול השקעות
באנגליה והפסקת השת"פ המודיעיני ,באם האחרונה לא תפעל נגד ארגון "האחים המוסלמים".

צפון אפריקה
אמ"ל
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סומליה
אמ"ל

קניה
אמ"ל

ניגריה
 חיל האוויר הניגרי תקף מטרות ארגון בוקו חראם.
 ארגון בוקו חראם פשט על כפר בדרום מדינת בורנו .אנשי הארגון שרפו את הכפר ,לא לפני שבזזו
ממנו מזון ואספקה.
 צבא ניגריה השמיד תשעה מחנות אימונים של ארגון בוקו חראם במדינת בורנו.
 שני הרוגים בפיצוץ מכונית תופת בצ'אד .ארגון בוקו חראם נטל אחריות לפיגוע.
 חמישה חשודים בהשתייכות לארגון בוקו חראם נעצרו בסנגל.

אפגניסטן
 ארגון הטליבאן הצית בית-ספר לבנות במחוז לוגאר.
 שלושים חשודים המזוהים עם דאעש נהרגו בקרבות עם צבא אפגניסטן במחוז ננגרהאר.

פקיסטן
חמישה חשודים בטרור נהרגו בתקיפת חיל האוויר הפקיסטני באזור השבטים.

טורקיה
 חיל האוויר הטורקי ממשיך לתקוף מטרות  PKKבאזור הכורדי של צפון עיראק.
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 כוחות הביטחון הטורקים עצרו מספר חשודים בהשתייכות לארגון דאעש באנטליה כחלק מההערכות
לקראת ועידת ה.G20-

תת היבשת ההודית
שוטר נהרג ואחר נפצע בתקיפת ארגון דאעש על מחסום משטרתי בקרבת הבירה.

שונות
 השלטונות בשוודיה החליטו להפעיל מחדש ,באופן זמני ,את ביקורת הגבולות עם שכנותיה.
 מומחה חבלה של דאעש ,אשר היה מזוהה בעבר עם ארגון אל-קאעדה ,נלכד בסיציליה עת ניסה
להסתנן לאירופה בספינת פליטים.
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