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חמ"ל המכון למדיניות נגד טרור
דו"ח אירועים שבועי
10-16/12/2015
ישראל
 12 פצועים בפיגוע דריסה בכניסה לירושלים.
 שלושה חיילים נפצעו בפיגוע דריסה ליד בית אריה.
 שני פצועים בפיגוע ירי ליד אבני חפץ.
 רקטה שנורתה בשטח רצועת עזה התפוצצה בשטח פתוח בישראל .בתגובה תקפו מטוסי חיל האוויר
מטרות טרור ברצועת עזה.

סוריה
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש וחזית אל-נצרה.
 מורדים סורים החלו בפינוי המחוז האחרון שהיה תחת שליטתם בעיר חומס .הפינוי מתבצע כחלק
מהסכם הפסקת האש שהושג עם המשטר הסורי .המורדים מפונים למחוז אידליב אשר עדיין נמצא
תחת שליטתם.
 דיווחים מערביים על כך שאיראן מסיגה את מרבית כוחותיה מסוריה.
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 חמישים הרוגים ומעל ל שמונים פצועים בפיצוץ שלוש משאיות תופת בעיירה תל תמר שבמחוז חסּכה.
ארגון דאעש נטל אחריות על הפיגוע.
 16 הרוגים ועשרות פצועים בפיגוע תופת כפול במרכז העיר חומס .ארגון דאעש נטל אחריות על
הפיגוע.

לבנון
 תשעה לוחמי חזית אל-נצרה נהרגו במארב שהציב ארגון חזבאללה בקרבת העיירה ערסאל .על-פי
חלק מהדיווחים ,הצלחת המארב נבעה משיתוף פעולה של חזבאללה וצבא לבנון.
 חניבעל קדאפי ,בנו של שליט לוב לשעבר מועמר קדאפי ,נחטף למספר שעות בלבנון על ידי חמושים
שיעים בדרישה לקבלת מידע על מוסא אל-צדר .לאחר שחרורו מידי חוטפיו ,נעצר חניבעל לחקירה
על-ידי כוחות הביטחון באשמת חטיפתו של מוסא אל-צדר.
 חמישה חמושים ,ככה"נ מארגון דאעש ,נהרגו מירי צבא לבנון במבואות ראס בעלבּכ.

מצרים
 שוטר מצרי נהרג בפיגוע ירי בבירה קהיר.
 שוטר נהרג בפיגוע ירי בעיר גיזה.
 11 אנשי כוחות הביטחון נפצעו בפיצוץ שני מטעני צד אל עבר שני רכבים צבאיים באזור אל-עריש.
 שלושה חיילים מצרים נהרגו בפיגוע ירי על מחסום בכביש רפיח – אל-עריש.

ירדן
אמ"ל

עיראק
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש.
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 שישה שומרי גבול נהרגו ו 14-נפצעו בפיצוץ מכונית תופת במפקדת משמר הגבול הממוקמת בחפר
זוויה שעל גבול סעודיה באזור מחוז אנבאר.

לוב
אמ"ל

איראן
התקשורת האיראנית מדווחת ששלושה שוטרים נהרגו בפיצוץ מטען חבלה בעיר ניקשהר שבקרבת הגבול
עם פקיסטן.

ערב הסעודית
 17 נשים נבחרו לראשונה כחברות מועצה בבחירות מקומיות.
 ערב הסעודית הודיעה כי  34מדינות מאפריקה ,המזה"ת ואסיה ,ברובן מוסלמיות ,הקימו ברית צבאית
ללוחמה בטרור .בלטו בהיעדרן :איראן ,אפגניסטן ,סוריה ועיראק.

תימן
 נכנסה לתוקפה הפסקת האש בין המורדים החות'ים לבין כוחות הקואליציה הערבית בהובלת ערב
הסעודית.
 פוצצה הכנסייה הקתולית בעדן על ידי גורמים לא מזוהים.
 כוחות תימנים ,בסיוע כוחות הקואליציה בהובלת ערב הסעודית ,כבשו מידי כוחות החות'ים את האי
חניש הגדול אשר נמצא בארכיפלג החולש על מיצרי באב אל-מנדב.
 מספר קצינים בקואליציה הערבית בהובלת ערב הסעודית ,ביניהם אל"מ סעודי ,נהרגו מירי רקטות
של המורדים החות'ים במחוז תעז.
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מדינות המפרץ הפרסי
אמ"ל

צפון אפריקה
אמ"ל

סומליה
 24פצועים בפיצוץ רימון במסגד בבירת אתיופיה ,אדיס אבבה .למרות שאף ארגון לא נטל אחריות ,יש
הטוענים כי הפיגוע בא על רקע מעורבותה של אתיופיה בפעילות נגד ארגון אל-שבאב בסומליה.

קניה
חמישה שוטרים נפצעו מפיצוץ מטען צד במנדרה.

ניגריה
 עשרה הרוגים בפיצוץ מחבל מתאבד בקמרון .ארגון בוקו חראם נטל אחריות על הפיגוע.
 צבא ניגריה שחרר  210בני ערובה והרג חמישה מחבלים מארגון בוקו חראם במהלך בפעילות מבצעית
בצפון המדינה.
 30 הרוגים בתקיפת ארגון בוקו חראם על שלושה כפרים במדינת בורנו.

אפגניסטן
 11 פצועים מירי פצמ"רים בנפת מרג'ה שבמחוז הלמנד.
 שני הרוגים בפיגוע מכונית תופת בגסטהאוס בקרבת השגרירות הספרדית בבירה קאבול.
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 איש ביטחון אפגני נהרג בעת שאישה דוברת רוסית פוצצה את מטען החבלה שנשאה עמה .בפיצוץ
נהרגו גם שלושת ילדיה של המפגעת.

פקיסטן
 חייל נהרג וארבעה נפצעו בפיצוץ מטען צד בקוויטה.
 25 הרוגים ולמעלה מ 45-פצועים בפיצוץ מטען חבלה בשוק עירוני בעיר פאראצ'ינר שבקרבת גבול
אפגניסטן.

טורקיה
 שבעה חמושים כורדים ושוטר נהרגו במהלך חילופי אש בדרום מזרח המדינה.
 כוחות הביטחון עצרו פעיל דאעש שתכנן לפגוע בקונסוליה האמריקאית באיסטנבול.

תת היבשת ההודית
כוחות מיוחדים ממשטרת דלהי עצרו אדם בעל קשרים לארגון אל-קאעדה.

שונות
 משטרת יוון עצרה אדם בעל אזרחות אמריקאית וירדנית בחשד לרכישת אמל"ח עבור ארגון חזבאללה.
אותו אדם הגיע מקהיר לעיר אספרופירגוס שבקרבת הבירה אתונה.
 משטרת שוויץ עצרה שני אזרחים סורים בחשד למעורבות בטרור .ברכבם נמצאו שרידי חומר נפץ.
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