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חמ"ל המכון למדיניות נגד טרור
דו"ח אירועים שבועי
5-11/6/2015
ישראל
 מספר רקטות שוגרו אל עבר העיר אשקלון והמועצה האזורית אשכול על-ידי ארגון סלפי המזוהה עם
דאעש ברצועת עזה .בהצהרת הארגון נאמר כי הירי בוצע על רקע רדיפתו על-ידי ארגון החמאס.
בתגובה ,תקף חיל האוויר מספר מטרות של ארגון החמאס.
 דיווחים על-כך שגורמי מודיעין ישראליי ם שתלו תוכנת ריגול במלונות בהם שהו צוותי המו"מ בסוגיית
הגרעין האיראני.

סוריה
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש וחזית אל-נצרה.
 קרבות עזים בין צבא אסד לבין דאעש בעיר אל-חסּכה.
" ג'יש אל-פתח" ,קואליציה של ארגוני המורדים בו חברה גם חזית אל-נצרה ,כבשה את העיירה מחמבל
וכפרים נוספים בקרבת אריחא שבצפון מערב המדינה.
 130 פצועים בתקיפה אווירית של חיל האוויר הסורי על שכונת מגורים במחוז אדלב.
 למעלה משמונים הרוגים בתקיפת חיל האוויר הסורי במחוז חומס.

1

 המורדים הסורים תפסו בסיס אווירי מידי צבא אסד במחוז דרעה.
 ארגון דאעש פוצץ את הצינור המרכזי המוביל גז אל תוך הבירה דמשק.

לבנון
 צבא לבנון פתח בהרעשת אזורים מסביב לעיר ערסאל .התקיפה החלה לאחר שחזבאללה פתח
במתקפה משלו על מטרות חזית אל-נצרה ודאעש סביב ערסאל.
 מסוקי חיל האוויר הלבנוני ירו אל עבר מטרות דאעש באזור ראס אל-בעלבּכ .במקביל ,הדף ארגון
החזבאללה תקיפה של ארגון דאעש על עמדותיו בגזרה.
 ארגון החזבאללה העביר מסר ל"קואליציית ה 14-במרץ" שבמידה ומישל עאון לא יבחר לנשיא ,יישאר
ואקום שלטוני.

מצרים
 חילות הים של רוסיה ומצרים פתחו בתרגיל ימי משותף ,ראשון מסוגו ,במימי הים התיכון אל מול חופי
אלכסנדריה.
 שוטר נורה למוות בקרבת הפירמידות בגיזה.
 מחבל מתאבד התפוצץ מול חנות תיירות בקרבת העתיקות בּכ ְַּרנָךְ .שני חמושים נוספים נורו ונהרגו
על-ידי כוחות הביטחון ,ללא נפגעים נוספים.
 שמונה חמושים מארגון "מחוז סיני של המדינה האסלאמית" נהרגו בחילופי אש עם כוחות הביטחון
המצריים בצפון חצי האי סיני.
 הרשויות במצרים החליטו להרחיב את אזור החיץ בין רצועת עזה לחצי האי סיני על-ידי פינוי 10,000
בתים נוספים בעיר רפיח המצרית.
 בית המשפט במצרים ביטל החלטת ערכאה נמוכה יותר שקבעה כי ארגון החמאס הינו ארגון טרור.
 ארגון "מחוז סיני של המדינה האסלאמית" ירה מספר רקטות אל עבר שדה תעופה בסיני הנמצא
בשימוש הכוח הרב לאומי לשמירה על השלום בין ישראל למצרים.
 הממשל במצרים הביע מחאה חריפה סביב ביקור בכירים מה"אחים המוסלמים" בוושינגטון ,ארה"ב.
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ירדן
חברי פרלמנט ירדנים החלו בתהליך חקיקה שישלול את אזרחותם הירדנית של כ 300,000-פלסטינאים
בהתאם למספר תנאים.

עיראק
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש.
 צבא עיראק והמיליציות השיעיות הדפו שתי מתקפות של דאעש במחוז אנבאר.
 צבא עיראק שולט במרבית מעיר בתי הזיקוק ,ביג'י.
 17 הרוגים בפיצוץ מכונית תופת בשוק צפונית-מזרחית לבירה בגדאד.
 דיווחים על-כך שארגון דאעש מקים סכרים הפוגעים באספקת המים לאזורים שבשליטת הממשל.
 הממשל האמריקאי אישר שליחת  450חיילים נוספים על תקן יועצים לחיזוק הצבא העיראקי במחוז
אנבאר.

לוב
 הרשויות במצראתה אוסרות על כניסת זרים לתחומה ,עקב החשש ממתקפות של חמושי דאעש.
 ארבעה הרוגים בתקיפת ארגון דאעש על הכניסה המזרחית לעיר מצראתה.
 85 מהגרי עבודה מאריתריה נחטפו על-ידי לוחמי דאעש.
 דאעש השלים את השתלטותו על העיר הַּ ַּראוַּה הממוקמת מזרחית לסירת.
 ארגון "מועצת השורא של המג'אהדין בדרנה" הכריז ג'האד כנגד דאעש עקב הריגתו של מנהיגם.
בקרבות שהתפתחו בין שני הארגונים נהרגו למעלה מעשרים חמושים.

איראן
אמ"ל
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ערב הסעודית
המורדים החות'ים שיגרו טיל סקאד אל עבר ח'מיס מושייט שבדרום המדינה .לטענת הסעודים ,הטיל יורט
על-ידי מערכת טילי הפטריוט.

תימן
 חילות האוויר של הקואליציה הסונית ,בהובלתה של ערב הסעודית ,תקפו שיירה של המורדים החות'ים
ונאמני הנשיא המודח צאלח באזור גי'זאן .בתקיפות נהרגו קרוב ל 300-לוחמים.
 שלושה חשודים בהשתייכות לארגון  AQAPנהרגו בתקיפת כטב"מ אמריקאי בקרבת העיר אל-מֻ ּכַּלא.
 מספר הרוגים בקרבות בין החות'ים למתנגדיהם במחוז מַּ אְ 'רב.

מדינות המפרץ הפרסי
אמ"ל

צפון אפריקה
 ארגון  AQIMנטל אחריות על הטמנת מטען צד שפגע והרג קצין בדרגת אל"מ בצבא אלג'יריה .בפיגוע
נפצעו שניים נוספים.
 צבא אלג'יריה העלה את הכוננות לאורך הגבול המשותף עם לוב ,עקב השתלטות גורמים המזוהים
עם דאעש על אזורים הצמודים לגבול.

סומליה
אמ"ל
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קניה
שלושה הרוגים בתקיפת ארגון אל-שבאב בקרבת העיר גאריסה.

ניגריה
 45 הרוגים בתקיפה ראשונה של ארגון בוקו חראם על העיר יֹולה ,בירת מחוז אדאמאווה.
 16 הרוגים בפיגוע התאבדות בשוק בברונו.

אפגניסטן
 ארבעה הרוגים בפיצוץ מחבל מתאבד במחסום משטרתי במחוז הלמנד.
 17 לוחמי טאליבן נהרגו בשתי תקיפות כטב"מ אמריקאיות במחוז ננגרהאר.
 דיווחים על כך שלוחמי דאעש באפגניסטן ערפו את ראשיהם של עשרה אנשי טאליבן במחוז ננגרהאר.
 מאות לוחמי טאליבן כבשו את נפת י ַּמְ גאן שבמחוז בדח'שאן ,בצפון-מזרח המדינה.
 שישה הרוגים מפיצוץ מטען צד במחוז קנדהאר.
 12 עובדי פרוייקט פינוי מוקשים נחטפו על-ידי לוחמי טאליבן במחוז לוגאר.

פקיסטן
 12 חמושים הרוגים בתקיפת חיל האוויר הפקיסטני בצפון-מערב המדינה.
 שבעה חמושים הרוגים בתקיפת כטב"מ אמריקאי בצפון-מערב המדינה.
 ארבעה שוטרים נהרגו מירי ממארב בדרום-מערב המדינה.

טורקיה
מפלגת השלטון של נשיא טורקיה ,ארדואן ,איבדה מכוחה בבחירות האחרונות ואינה יכולה להרכיב את
הממשלה לבדה.
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תת היבשת ההודית
 מספר תקיפות על רקע דתי אנטי-נוצרי במערב בנגלדש .באחת התקיפות ,נהרס בית ספר מיסיונרי.
 הוכרז ארגון גג "חזית השחרור המאוחדת למערב דרום-מזרח אסיה ( ,")UNLFWלארגונים "חזית
השחרור אסאם"" ,המועצה הסוציאל-לאומית של נאגלנד"" ,ארגון שחרור קמאטפור" ,ו"החזית
הדמוקרטית לאומית של בורלנד".

שונות
הרשויות בבלגיה עצרו  16בני אדם בחשד לתמיכה בדאעש ,חלקם חזרו לאחרונה מסוריה.
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