 16יולי2015 ,

חמ"ל המכון למדיניות נגד טרור
דו"ח אירועים שבועי
3-16/7/2015
ישראל
 הותר לפרסום כי השב"כ עצר מספר חשודים בגיוס והשתייכות לדאעש .בין העצורים ,מספר מורים
מהישוב חורה אשר הטיפו את משנתו של ארגון דאעש לתלמידיהם במטרה לגייסם לשורות הארגון.
 פלסטיני נהרג מירי צה"ל לאחר יידוי סלעים אל עבר רכבים צבאיים.
 הותר לפרסום כי החמאס מחזיק בשני אזרחים שחצו את הגדר לרצועת עזה לפני מספר חודשים.
 חייל צה"ל נדקר על-ידי פלסטינאית ונפצע באופן קל-בינוני ליד הישוב נחליאלי שבאיו"ש.
 רקטה נורתה אל עבר שטח ישראל מתוך רצועת עזה .בתגובה ,תקף חיל האוויר עמדת תצפית לא
מאוישת של החמאס.
 דיווחים על-כך שמערכת הביטחון הורתה על התקנת אמצעים נגד טילי נ"מ על כל הטיסות הישראליות
לאילת.

סוריה
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש וחזית אל-נצרה.
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 צבא סוריה וחז באללה ממשיכים את המבצע המשותף כנגד המורדים בעיר הגבול זבדאני .על-פי
הדיווחים ,לשני הצדדים אבדות רבות בקרבות.
 15 לוחמי חזית אל-נצרה הרוגים ,ביניהם חמישה מפקדי שטח ,ולמעלה משלושים פצועים בפיצוץ
מטען חבלה במסגד בעיר הצפונית אריחא.
 המורדים הכורדים כבשו את עין איסא השוכנת בקרבת אל-רקה.
 29 הרוגים ולמעלה מ 40-פצועים בהפצצות חיל האוויר הסורי בחלב.

לבנון
 ניכרת תמיכה של חזבאללה בתנועתו של מישל עוון סביב מחאתו המתגברת נגד הממשל בסוגיית
המינויים הביטחוניים.
 טרם הושגה פשרה בסוגיית זהות הנשיא הבא של לבנון.
 נמשך שלב העדויות בבית הדין המיוחד לרצח חרירי.
 נמשכת הדריכות לאורך גבולה המזרחי של המדינה עקב ניסיונות החדירה של פעילי דאעש וחזית
אל-נצרה.

מצרים
 כוחות הביטחון עצרו  13מחברי תנועת האחים המוסלמים בחשד להנחת מטעני חבלה לאורך גדות
תעלת סואץ ומתקני חשמל.
 ספינת משמר של חיל הים המצרי נפגעה מירי טיל מול חופי סיני .ארגון "מחוז סיני של המדינה
האסלאמית" קיבל אחריות על הפיגוע.
 דאעש קיבל אחריות לפיצוץ מכונית תופת בקרבת הקונסוליה האיטלקית בקהיר .נזק כבד נגרם לבניין
הקונסוליה מהפיצוץ.
 חמישה אזרחים נפצעו מפיצוץ מטען חבלה מחוץ לבית המשפט במחוז בחירה.
 חיל האוויר המצרי ממשיך לתקוף מטרות דאעש בסיני ,בדגש על אזור שיח' זוויד.
 כעשרים שוטרים נפצעו בפיצוץ מטען צד בצפון חצי האי סיני.
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ירדן
כוחות הביטחון עצרו עיראקי בעל אזרחות נורבגית ,החשוד בכוונה לבצע פיגוע במדינה בהנחיית המשטר
האיראני .החשוד ,המשתייך לארגון "בית אל-מקדס" ,נעצר בצפון המדינה כשברשותו  45ק"ג חומר נפץ.

עיראק
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש.
 15 הרוגים בפיצוץ מטעני חבלה בשכונות שיעיות סביב הבירה בגדאד.
 דאעש כבש מחדש חלקים מהעיר ביג'י.
 חמישה הרוגים ושישה פצועים בפיצוץ מטען חבלה בשוק במחוז דיאלא.
 צבא עיראק החל במבצע לשחרור מחוז אל-אנבאר.
 45 לוחמי דאעש נהרגו במוסול מאכילת מזון מורעל.
 17 חיילים ו 47-לוחמי דאעש נהרגו בקרבות מזרחית לבגדאד.
 חמישה הרוגים בפיצוץ מכונית תופת בעיירה אל-ח'אלס.

לוב
 דאעש קיבל אחריות על תקיפת בסיס חיל האוויר במצראתה והשמדת מספר מטוסי קרב על הקרקע.
 חמישה חיילים נהרגו ו 27-נפצעו בפיצוץ מטען חבלה בבנגאזי.
 עשרה אזרחים נהרגו בפיצוץ שלוש מכוניות תופת ברחבי העיר בנגאזי.
 דיווחים על-כך שאבו-עיאץ' ,מייסד ארגון "אנסר אל-שריעה בתוניסיה" ,נהרג בתקיפה אמריקאית
בלוב.
 שמונה הרוגים מירי ארטילרי אל עבר בנגאזי.
 ארגון דאעש הודה כי איבד את השליטה על העיר דרנה.
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איראן
הושגה פשרה ונחתם הסכם בין איראן למעצמות סביב סוגיית הגרעין .בעוד תוכנית הגרעין האיראנית
תהא נתונה לפיקוח המעצמות והסוכנות לאנרגיה גרעינית ,יוגבל בנוסף אחוז האורניום המועשר שבידי
המשטר האיראני ויוסרו בהדרגה כל הסנקציות הכלכליות מעל איראן ומעל אישים במשטר.

ערב הסעודית
 מספר חיילים נהרגו מירי ארטילרי של המורדים החות'ים באזור נג'ראן וג'יזאן.
 חיל האוויר הסעודי ממשיך לתקוף מטרות מורדים בתימן ,למרות שהוכרזה הפסקת אש לרגל
הרמדאן.
 הממשל הסעודי מתכוון להתקין מצלמות אבטחה במסגדים ברחבי המדינה.

תימן
 ארבעה חשודים בהשתייכות לארגון  AQAPנהרגו בתקיפת כטב"מ אמריקאי על בסיס צבאי שנכבש
בדרום מזרח המדינה.
 עשרה חשודים בהשתייכות לארגון  AQAP-נהרגו בתקיפת כטב"מ אמריקאי בנמל מוּכאלא .יעד
התקיפה היה מכולת נשק אשר הושמדה.

מדינות המפרץ הפרסי
אמ"ל

צפון אפריקה
 שישה חיילי או"ם נהרגו וחמישה נפצעו קשה במארב על שיירתם בצפון מאלי .ארגון "אנצאר אל-דין"
קיבל אחריות לפיגוע.
 כוחות מיוחדים צרפתיים חיסלו מפקד בכיר בשלוחת מאלי של ארגון .AQIM
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 בריטניה פרסמה אזהרת מסע הקוראת לכל אזרחיה לצאת מתוניסיה לאלתר עקב התראות לפיגועים
נוספים.
 תוניסיה החלה בהקמת חומת הפרדה לאורך גבולה עם לוב.

סומליה
 לפחות ארבעה הרוגים בפיגוע כנגד שני מלונות בבירה מוגדישו .אנשי ארגון אל-שבאב השתמשו
ברכבי תופת טרם הסתערו בירי נק"ל על המלונות.
 ארבעה חיילים נהרגו בתקיפת ארגון אל-שבאב על בסיסם במרכז המדינה.

קניה
 14 עובדי מכרה הרוגים בפיגוע ירי בקניה בקרבת הגבול עם סומליה .ארגון אל-שבאב קיבל אחריות
לפיגוע.
 ארגון אל -שבאב קיבל אחריות להפעלת מטען צד וירי אל עבר שיירת רכבים במחוז לאמו שבקניה.
ניגריה
 עשרות הרוגים בפיצוץ שבוצע על-ידי שישה מחבלים מתאבדים בכפר ליד מיידגורי.
 11 הרוגים ולמעלה מעשרים פצועים בפיצוץ מטען צד ומחבלת מתאבדת ליד הכפר מלארי.
 שישה הרוגים בפיצוץ מטען חבלה בכנסיה בעיר ג'וס.
 למעלה מ 44-הרוגים בפיצוץ מטעני חבלה במסגד ובמסעדה בעיר ג'וס.
 25 הרוגים ו 32-פצועים בפיצוץ מטען חבלה בעיר זאריה.
 לפחות  14הרוגים בפיצוץ מחבל מתאבד בשוק בבירת צ'אד.
 ארגון בוקו חראם קיבל אחריות על הריגת  25אזרחים ושריפת הכפר מיינוק.

אפגניסטן
 ממשלת אפגניסטן הודתה כי הינה מנהלת מגעים ישירים מול הטליבאן ,לראשונה מאז .2001
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 למעלה מ 25-חשודים בהשתייכות לדאעש נהרגו בשתי תקיפות כטב"מ במחוז ננגרהאר .בין ההרוגים,
גם מי שנחשד כמספר שתיים בשלוחת הארגון באפגניסטן.
 כוחות מיוחדים אפגניים פשטו על בית חולים של "רופאים ללא גבולות" במחוז קונדוז בחיפוש אחר
חשודים בהשתייכות לטליבאן.
 מפקד כוחות הטליבאן במערב המדינה ,חאג'י וזיר ,נהרג בפשיטת כוחות ביטחון אפגניים על בית
המסתור בו שהה.
 שבעה שוטרים נהרגו בתקיפת הטליבאן על מחסום משטרתי דרומית לבירה קאבול.
 13 הרוגים בתקיפת כטב"מ אמריקאי במזרח המדינה.
 שלושה אזרחים אפגניים הרוגים בפיצוץ מכונית תופת בסמוך לשיירה של כוחות נאט"ו בקאבול.
במקביל ,סוכל ניסיון של הטליבאן לפשוט על מתקן של המודיעין האפגני בבירה.
 11 הרוגים בקרבות בין הטליבאן לנאמני דאעש בנפת נאזיאן שבמחוז ננגרהאר.
 33 הרוגים בפיגוע התאבדות בקרבת בסיס אמריקאי במזרח המדינה.
 שלושים הרוגים בפיצוץ מטען במסגד במחוז בע'לאן.

פקיסטן
 שלושה חיילים הרוגים ושישה פצועים בפיצוץ מטען צד בצפון וזיריסטן.
 הרוג ו 16-פצועים בפיצוץ מטען צד במחוז בלוצ'יסטן.
 14 חמושים נהרגו בתקיפה אווירית של חיל האוויר הפקיסטני על גבול אפגניסטן.

טורקיה
 צבא טורקיה מתגבר את כוחותיו על הגבול עם סוריה.
 כוחות הביטחון עצרו עשרות החשודים בהשתייכות לדאעש.
 הממשל הטורקי החליט לאפשר לארה"ב להפעיל כטב"מים משטחה.
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תת היבשת ההודית
 כוחות הביטחון בבנגלדש עצרו  12חשודים בהשתייכות לארגון ( AQISארגון אל-קאעדה בתת-היבשת
ההודית) ,ביניהם מתאם הארגון במדינה.
 דיווח על כך ששני אינדונזים בעלי ניסיון טיסה מסחרי הצטרפו לשורות דאעש.

שונות
 מועצת זכויות האדם של האו"ם קיבלה החלטה הקובעת שאין לשייך ארגוני טרור לדת כלשהי.
 חמוש בודד פתח בירי נק"ל אל עבר שני מרכזי גיוס במדינת טנסי שבארה"ב .מהירי נהרגו ארבעה
חיילי מארינס ונוספים נפצעו .המפגע נהרג מירי שוטרים.
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