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חמ"ל המכון למדיניות נגד טרור
דו"ח אירועים שבועי
12-18/11/2015
ישראל
 נמשך גל הפיגועים ברחבי מדינת ישראל ושטחי איו"ש ,אם כי בהיקפים נמוכים יותר מהשבועות
הקודמים .אב ובנו נהרגו מירי מחבל אל עבר רכבם בסמוך לעתניאל שבאיו"ש .אם המשפחה וארבעה
מילדיה נפצעו אף הם בפיגוע .בנוסף ,אירע פיגוע דריסה ונפתחה אש אל עבר סיור צה"ל.
 שלושה מחבלים נהרגו במהלך פעילות יזומה של כוחות צה"ל להרס בתי מפגעים בקלנדיה.
 השב"כ עצר התארגנות של ערבים-ישראלים מג'לג'וליה שהתכוונו לעבור לסוריה ולהצטרף לשורות
דאעש.
 ממשלת ישראל הוציאה את הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית אל מחוץ לחוק.

סוריה
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש וחזית אל-נצרה .חיל
האוויר האמריקאי מדווח כי תקף  116מכליות נפט בשרות דאעש.
 חיל האוויר הצרפתי תקף מטרות דאעש בשטח העיר אל-רקה .התקיפות בוצעו בתגובה לפיגועי הטרור
של הארגון בפריז.
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 הצי הרוסי שיגר טילי שיוט מהים התיכון אל עבר מטרות מורדים בסוריה.
 צבא אסד כבש מחדש את העיר אל-חאצ'ר ,דרומית לחלב.
 חיל האוויר הרוסי תקף מספר יעדים באזור הרי קלמון שעל גבול סוריה-לבנון .במקביל ,זוהו מסוקים
רוסיים מעל גבולה הצפוני של לבנון באזור עּכאר.

לבנון
 43 הרוגים ו 239-פצועים בפיצוץ שני מחבלים מתאבדים ברובע השיעי אל-צ'אחיה בביירות .ארגון
דאעש לקח אחריות על הפיגוע.
 הפרלמנט הלבנוני התכנס לראשונה מזה כשנה.

מצרים
 תשעה הרוגים בפיצוץ רכב תופת בצפון חצי האי סיני.
 כוחות הביטחון המצריים הרגו  24מחבלים המשתייכים ל"מחוז סיני של המדינה האסלאמית" במרכז
חצי האי סיני.
 אושר סופית כי התרסקות המטוס הרוסי בחצי האי סיני נגרמה כתוצאה ממטען חבלה שהוטמן על
סיפונו על-ידי דאעש.

ירדן
אמ"ל

עיראק
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש.
 עשרות הרוגים בסדרת פיגועי תופת בבירה בגדאד.
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 כוחות כורדיים ויזידיים בסיוע חיילות האוויר של הקואליציה כבשו מחדש את העיר סנג'אר .בנוסף,
חזרו הכוחות הכורדיים להחזיק בציר המרכזי המחבר את מוסול לסוריה.

לוב
 16 הרוגים בקרבות בעיר בנגאזי.
 שלושה הרוגים בפיצוץ מכונית תופת במחסום בקרבת העיר ח'ומס.
 נחשפו תכתובות דוא"ל המעידות כי איחוד האמירויות הפר את אמברגו הנשק על לוב.
 חיל האוויר האמריקאי תקף והרג בכיר דאעש בלוב.

איראן
הרשויות בפקיסטן הגישו תלונה לטהרן בטענה כי כוחות משמר הגבול האיראניים יורים אש מרגמות אל
תוך נפת צ'אגאי שבשטח פקיסטן.

ערב הסעודית
אמ"ל

תימן
 סוללת פטריוט של איחוד האמירויות המוצבת במחוז מַ א ִרּב יירטה שני טילי סקאד שנורו על-ידי
המורדים החות'ים אל עבר מטרות הקואליציה הערבית באזור.
 נשיא תימן המוגלה ,עבד רבו מנצור האדי ,חזר לארמונו בעדן ,בירתה הזמנית של תימן.

מדינות המפרץ הפרסי
אמ"ל
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צפון אפריקה
אמ"ל

סומליה
 תשעה הרוגים בקרבות בין פלגים יריבים בתוך ארגון אל-שבאב.
 15 הרוגים ו 25-פצועים בתקיפת ארגון אל-שבאב על מחנה צבאי ימי באזור קיסמאיו.

ניגריה
 לפחות  25הרוגים בפשיטת ארגון בוקו חראם בניז'ר.
 צבא ניגריה שיחרר  61חטופים והרג ארבעה מחבלים מארגון בוקו חראם במדינת בורנו.

אפגניסטן
 דיווחים על הפגנות ברחבי המדינה במחאה על המצב הביטחוני המתדרדר.
 15 מחבלים המזוהים עם דאעש נהרגו בקרבות עם כוחות הביטחון במחוז ננגרהאר.
 12 הרוגים בתקיפת כטב"מ אמריקאי במחוז ננגרהאר.
 עשרות הרוגים בחילופי אש בין כוחות הביטחון לחמושי הטליבאן במחוז הלמנד.
 אזרח הרוג ו 12-פצועים בפיצוץ מחבל מתאבד על שיירת נאט"ו במחוז הלמנד.

פקיסטן
 22הרוגים בתקיפת חיל האוויר הפקיסטני על שישה יעדי טרור בצפון וזיריסטן.

טורקיה
ארבעה חשודים בהשתייכות לארגון דאעש נהרגו בחילופי אש עם כוח צבאי בקרבת הגבול הסורי.
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תת היבשת ההודית
אמ"ל

שונות
 131הרוגים ומעל ל 350-פצועים בפיגוע משולב בבירה הצרפתית ,פריז .שמונה מחבלים חמושים ברובי
סער מסוג קלצ'ניקוב וחגורות נפץ ,תקפו מספר יעדים ברחבי העיר .היעדים כללו את האצטדיון הלאומי
בו התנהל משחק ידידות בין צרפת לגרמניה במעמד נשיא צרפת (המחבל המתאבד לא הצליח להיכנס
לאצטדיון ופוצץ עצמו בכניסה) ,מספר מסעדות ובתי קפה בהם פתחו המחבלים בירי אל עבר הסועדים
ואולם הופעות בו שלושה מהמחבלים טבחו במעל לשמונים מהנוכחים.
בעקבות הפיגועים התנהל מצוד אחר מעורבים נוספים בפרבריה של צרפת ובבריסל .אחת הפשיטות
המשטרתיות התפתחה למצור שכלל ירי מאות כדורים ופיצוץ מחבלת מתאבדת .ממשלת צרפת החלה
ליישם חוקי חירום צבאיים המאפשרים לה לסגור את גבולותיה ,בנוסף לביצוע מעצרים מנהליים.
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