 16אפריל2015 ,

חמ"ל המכון למדיניות נגד טרור
דו"ח אירועים שבועי
2-16/4/2015
ישראל
 ארגון חמאס ממשיך בירי הניסיוני לכיוון הים.
 הרוג ופצועה קשה בפיגוע דריסה בירושלים.

סוריה
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאע"ש וחזית אל-נצרה.
 נמשכים הקרבות במחנה הפליטים הפלסטיני אל-ירמוּכ בין כוחות דאע"ש לכוחות פלסטינים וסוריים.
 מורדים סוריים תקפו את מפקדת המודיעין של כוחות אסד בעיר חלב.

לבנון
 דיווחים על-כך שארגון החיזבאללה השמיד את בסיס דאע"ש בהר קלמון .על-פי דיווח אחר,
גי'האדיסטים הדפו את לוחמי החיזבאללה מגבעה השולטת על הכפר פליטה.
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 תקריות ירי בין צבא לבנון לחמושים איסלמיסטיים על גבולה המזרחי של לבנון הותירו מספר
חמושים הרוגים.
 אוסאמה מנצור ,פעיל בולט של חזית אל-נצרה בלבנון ,נהרג בקרב יריות עם כוחות הביטחון בעיר
טריפולי.

מצרים
 15 חיילים ושלושה אזרחים נהרגו בתקיפת "המדינה האסלאמית במחוז סיני" בצפון חצי האי סיני.
בתקיפת פצמ"רים נהרגו  11אזרחים ושני שוטרים.
 כוחות הביטחון המצרים הרגו מעל לארבעים חשודים בטרור בסדרת פעולות לוט"ר בצפון חצי האי
סיני.
 מעל ל 14-הרוגים בתקיפה ופיצוץ תחנת המשטרה העיקרית באלg-ריש.
 שוטר הרוג בפיצוץ מטען חבלה על גשר בקהיר.
 שלושה צוערים נהרגו בפיצוץ מטען צד באזור הדלתא.
 דיווחים על-כך שמספר לא ידוע של חיילים וקציני צבא ערקו לשורות "המדינה האסלאמית במחוז
סיני" ומספקים להם מודיעין והדרכות המאפשרים להם לפגוע בכוחות הביטחון.
 איסלמיסטיים תקפו כנסיה בעיר אלכסנדריה במהלך חג הפסחא.
 דיווח על כך שארגון הפת"ח ישתף-פעולה עם כוחות הביטחון המצריים בניהול מעבר רפיח.
 צבא מצרים ממשיך שותפותו בתקיפת מטרות חות'ים בתימן.
 נשיא טורקיה ,ארדואן ,מתנה את שיפור היחסים בין שתי המדינות בשחרורו של מוחמד מורסי.

ירדן
אמ"ל

עיראק
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאע"ש.
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 לפחות תשעה הרוגים בסדרת פיצוצים בבירה בגדאד .בסדרת פיגועים אחרת נהרגו  13אזרחים.
 כוחות דאע"ש כבשו חלקים מהעיר רמאדי.

לוב
 לוחמי דאע"ש הרגו שבעה מלוחמי "פג'ר ליביא" בעיר מִ יסְ ָראתָ ה.
 ארבעה הרוגים בפיצוץ מחבל מתאבד בקרבת מִ יסְ ָראתָ ה.
 מנהיגה הרוחני של ארגון אנצאר אל-שריעה נשבע אמונים לדאע"ש.
 שגרירות קוריאה הדרומית הותקפה על-ידי חמושים המזוהים עם ארגון דאע"ש .בתקיפה נהרגו
מספר אנשי אבטחה.
 מטען חבלה התפוצץ על שער שגרירות מרוקו בבירה .ארגון דאע"ש קיבל על עצמו אחריות לפיגוע.
 דיווחים על תקיפת מתקנים בשדה-התעופה בזנתאן שבמערב לוב על-ידי כלי טיס לא מזוהה .בחלק
מהדיווחים יוחסה התקיפה לישראל.

איראן
 למרות ההגעה להסכם המסגרת בין איראן למעצמות ,הודיעה הרפובליקה האיראנית כי הפסקת
העשרת האורניום מותנית תחילה בהסרת הסנקציות.
 רוסיה הודיעה כי תחדש את עסקת מכירת מערכת טילי הנ"מ .S-300
 שמונה שומרי גבול איראנים נהרגו בקרב מול חמושים על גבול פקיסטן בקרבת מחוז בלוצ'יסטן.

ערב הסעודית
 חיל האוויר הסעודי ממשיך בתקיפת מטרות חות'ים ברחבי תימן.
 יושרו ההדורים בין שבדיה לממלכה הסעודית.
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תימן
 חוסל המופתי של ארגון  ,AQAPאיבראהים אל-רובייש ,בתקיפת כטב"מ אמריקאי.
 ארגון  AQAPכבש את העיר אל-מוּכאלה  ,העיר החמישית בגודלה בתימן ,שבמחוז חצרמוות.
 האו"ם הטיל אמברגו נשק על המורדים החות'ים.
 המורדים החות'ים קרובים לסיום כיבוש עיר הנמל הדרומית ,עדן.
 צבא ארה"ב מספק סיוע לוגיסטי לקואליציה התוקפת מטרות חות'ים.
 כוחות  AQAPתקפו עמדה של משמר הגבול הסעודי בקרבת מנְווח' שבמחוז חצרמוות.

מדינות המפרץ הפרסי
חיל האוויר של איחוד האמירויות ממשיך לתקוף מטרות חות'ים בתימן.

צפון אפריקה
 כוחות מיוחדים צרפתיים הצליחו לחלץ בן ערובה הולנדי שהוחזק על-ידי ארגון  AQIMבמאלי.
 אלג'יריה ותוניסיה הודיעו כי בכוונתן להקים גדר אלקטרונית לאורך הגבול עם לוב.

סומליה
 חיל האוויר הקנייתי תקף מחנות אימונים של ארגון אל-שבאב בדרום סומליה.
 ארגון אל-שבא ב תקף את משרדי משרד החינוך הממוקמים בתוך מתחם ממשלתי בבירה מוגדישו.
בתקיפה נהרגו מעל ל 15-איש.

קניה
בתגובה לפיגוע באוניברסיטה בגריסה ,סגרו הרשויות בקניה חברות סומליות העוסקות בהעברות
כספים.
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ניגריה
 ארגון בוקו חראם הרג תשעה מחיילי צ'אד.
 עשרים הרוגים כתוצאה ממתקפה של ארגון בוקו חראם באמצעות מחבל מתאבד באזור גומבה.

אפגניסטן
 חמישה הרוגים בפיצוץ מטען צד בקרבת הבירה קאבול.
 מפקד בכיר בטאליבן נהרג בידי כוחות הביטחון במזרח המדינה.
 עשרה הרוגים בתקיפת משרדי התובע הכללי בצפון המדינה.
 שלושה אזרחים הרוגים בפיצוץ מכונית תופת על שיירה של כוחות נאט"ו.
 11 פצועים בפיצוץ מטען חבלה במחוזר ּפרוואן.
 18 חיילים נהרגו בתקיפת הטאליבן בצפון-מזרח המדינה.

פקיסטן
 מתכנן הפיגוע במומביי בשנת  2008שוחרר מהכלא הפקיסטני.
 עשרה הרוגים בתקיפת חיל האוויר הפקיסטני בצפון וזיריסטן.
 שבעה חמושים הרוגים בתקיפת כטב"מ אמריקאי בצפון וזיריסטן.
 מעל לעשרים פועלים נרצחו בשנתם על-ידי חמושים במחוז בלוצ'יסטן.

טורקיה
 ראש ממשלת טורקיה הודיע כי המדינה תהפוך למשטר נשיאותי.
 טורקיה מאיימת כי תחל להעביר סחורות למדינות המפרץ דרך איראן באם לא ייחתם הסכם סחר
חדש עם הממשל המצרי.
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תת היבשת ההודית
 כוחות מיוחדים של בנגלדש עצרו ארבעה איסלמיסטים בחשד למעורבות בטרור בעיר צ'יטגונג.
 הרשויות בבנגלדש הוציאו להורג את מנהיג האופוזיציה המזוהה עם האיסלמיסטים לאחר שהורשע
בפשעי מלחמה .בתגובה להוצאה להורג ,אירעו מספר הפרות סדר בהם נהרגו לפחות שני מפגינים.

שונות
 כוחות הביטחון במלזיה עצרו  17חשודים בחשד לתכנון פיגוע טרור במדינה.
 משטרת מלזיה מנטרת נוכחות של דאע"ש בקרב כוחות הביטחון של המדינה.
 ארה"ב הסירה את קובה מרשימת המדינות התומכות בטרור.
 אימאם סורי הנמנה עם מתנגדי המשטר ומזוהה עם מסגד קיצוני בלונדון ,נורה למוות במכוניתו ,ככל
הנראה על-ידי סוכנים סורים.
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