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חמ"ל המכון למדיניות נגד טרור
דו"ח אירועים שבועי
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ישראל
 צעיר פלסטיני נהרג מפגיעת ג'יפ צה"לי שהתהפך עליו עת ניסה ליידות בקבוק תבערה בקרבת העיר
רמאללה.
 ישראל העבירה מסרי אזהרה לחזית אל-נצרה בסוגיית הפגיעה בתושבים הדרוזים בצד הסורי של
רמת הגולן.
 יו"ר הרש"פ ,מחמוד עבאס ,הודיע על פירוק ממשלת האחדות עם חמאס.
 ארגון חמאס מכחיש כי מתנהלים מגעים עם ישראל להשגת רגיעה בת חמש שנים בתיווך קטאר.

סוריה
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש וחזית אל-נצרה.
 ארגון דאעש הפיל מסוק סורי באזור חלב.
 ארגון חזבאללה טוען כי הרג את אמיר דאעש באזור קלמון ,אבו-בלקיס אל-בע'דאדי .במקביל ,טוען
הארגון כי הגדיל את השטח שתפס בלחימה.
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 המורדים הכורדים כבשו את העיר ומעבר הגבול בתל-אבייד ובנוסף מדווחים כי הקיפו את העיר סולוק
שבשליטת דאעש .שתי הערים מהוות נקודות מפתח בציר האספקה של דאעש בצפון סוריה.
 כוחות צבא אסד כבשו בחזרה את בסיס חיל האוויר בסווידא.
 כוחות חזית אל-נצרה הרגו למעלה מעשרים כפריים דרוזים.
 מכונית תופת ומטען חבלה התפוצצו בעיר חומס.
 שלושים אזרחים הרוגים מירי ארטילרי של המורדים על העיר חלב.

לבנון
 ארגון חזבאללה תקף מטרות דאעש באזור ראס אל-בעלבּכ.
 צבא לבנון הקים נקודות ביקורת מגובות בטנקים ברחובות המרכזיים של העיר ערסאל.
 דיווחים על-כך שערב הסעודית הגישה בקשה לממשל הצרפתי להקפיא את משלוחי הנשק לצבא לבנון
אותם היא מממנת .בנוסף ,ביקשו הסעודים מהצרפתים שלא ליידע את הממשל הלבנוני אודות
הבקשה.
 צבא לבנון העלה את הכוננות בגבולה הדרום-מזרחי של המדינה מחשש לזליגת הלחימה מסוריה
לשטחה.

מצרים
 המּופתי במצרים אישר את גזר הדין ,מוות בתליה ,שהוטל על הנשיא לשעבר ,מוחמד מורסי.
 הרשויות פתחו את מעבר רפיח למשך שלושה ימים להעברת אנשים וסחורות.
 צבא מצרים הרג שבעה חשודים בטרור בצפון חצי האי סיני.

ירדן
אמ"ל
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עיראק
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש.
 דאעש ניסה להבקיע את ההגנות סביב בגדאד בנפת אל-כרמה בעזרת ארבעה רכבי תופת .בתקיפה
נהרגו לפחות  11אנשי כוחות הביטחון.
 עשרה הרוגים בפיצוץ מכונית תופת בשוק בבירה בגדאד.
 למרות כיבוש מרבית עיר המזקקות ביג'י ,נמשכים הקרבות סביבה בין דאעש לצבא עיראק.

לוב
 משרד ההגנה האמריקאי הודה כי תקף יעד טרור באג'דאביה שבמזרח לוב .לפי הדיווח ,היעד היה
מבנה בו שהו מספר מנהיגי ארגוני טרור מקומיים ,כולל מח'תאר בלמח'תאר ,בכיר באל-קאעדה
במגרב האסלאמי ,למרות שעדיין לא נתקבל אישור רשמי לחיסולו.
 הצבא הלובי טוען כי כבש שטחים מידי "פג'ר ליביא" מערבית לבירה טריפולי.
 עשרה עובדי הקונסוליה התוניסאית בטריפולי נחטפו על-ידי חמושים לא מזוהים.
 שלושה הרוגים בפיצוץ מחבל מתאבד בעיר דרנה.
 תשעה הרוגים בקרבות בין דאעש לארגונים אחרים בעיר דרנה.

איראן
דיווחים על כך שאיראן מחמשת ומממנת את הטליבאן באפגניסטן.

ערב הסעודית
אמ"ל
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תימן
 מנהיג  AQAPומספר שתיים באל-קאעדה ,נאצר אל-וחישי ,נהרג עם שניים מיועציו בתקיפת כטב"מ
אמריקאי בקרבת העיר מּוכלא שבדרום מזרח המדינה .לדוח המורחב אודות משמעויות החיסול.
 31 הרוגים בחמישה פיצוצים מתוזמנים בעיר הבירה צנעא .דאעש נטל אחריות על הפיגועים.
 עשרות נפגעים מהפגזה על העיר עדן.
 כוחות הקואליציה המוסלמית ,בהובלת ערב הסעודית ,תקפו מעוזי מורדים ברחבי המדינה.
 המורדים החות'ים כבשו את חזם ,בירת מחוז ג'וף ,השוכנת בקרבת הגבול עם ערב הסעודית.

מדינות המפרץ הפרסי
אמ"ל

צפון אפריקה
אמ"ל

סומליה
 שלושים הרוגים בקרב חיילי האיחוד האפריקאי במארב שהציבו לוחמי ארגון אל-שבאב באזור ג'אמקו.
 כוחות הביטחון סיכלו פיגוע ירי כנגד כינוס פוליטי בעיר אדאדו.

קניה
עשרה חמושי ארגון אל-שבאב נהרגו על-ידי צבא קניה עת ניסו לחצות את הגבול מסומליה באזור העיר
גאריסה.
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ניגריה
 ארגון בוקו חראם תקף את העיירה בבנגידה שבמדינת יֹובה.
 לפחות ארבעים הרוגים בתקיפת ארגון בוקו חראם על שלושה כפרים במדינת בורנו.
 ארגון בוקו חראם תקף את העיירה דבנגה שבצפון קמרון.
 מעל למאה פצועים ו 27-הרוגים בשני פיגועי התאבדות בנג'מנה בירת צ'אד ,אשר כוונו אל עבר
מפקדת משטרה ובית ספר לשוטרים .ארגן בוקו חראם סומן כחשוד העיקרי.
 63 הרוגים בפיצוץ מטעני חבלה במחנה נטוש של ארגון בוקו חראם.

אפגניסטן
 למעלה מעשרים שוטרים נהרגו בסדרת פשיטות ליליות על נקודות ביקורת במחוז הלמנד.
 ארבעה הרוגים ,ביניהם מושל נפה במחוז תח'אר שבצפון המדינה ,מפיצוץ מטען צד.
 טליבאן העביר מסר גלוי אל דאעש בו הוא מאיים עליו פן יתערב בזירה האפגנית.

פקיסטן
 עשרים הרוגים בתקיפת חיל האוויר הפקיסטני בקרבת הגבול עם אפגניסטן בצפון-מערב האזור
השבטי.
 שני הרוגים וחמישה פצועים בפיצוץ מטען חבלה במעבר הגבול העיקרי בין פקיסטן לאפגניסטן.
 למעלה ממאה לוחמים בלוצ'ים הסגירו עצמם לרשויות בחבל בלוצ'יסטן ונשבעו אמונים לפקיסטן.
 חמושים פוצצו בית ספר יסודי בקרבת הגבול עם אפגניסטן .בעת הפיצוץ לא שהו תלמידים במקום.

טורקיה
 הרשויות בטורקיה פתחו את מעבר הגבול עם סוריה בקרבת תל אבייד בכדי לאפשר לפליטים הכורדים
לקבל מקלט במדינה.
 הממשל הטורקי הביע חשש מהצלחות המורדים הכורדים מול דאעש.
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תת היבשת ההודית
לפני כשבוע פשטו כוחות מיוחדים של צבא הודו על בסיסי טרור במיאנמר .הפעולה עוררה את כעסה של
פקיסטן הרואה בפעולה זו איום כלפי מטרות דומות בשטחה.

שונות
אמ"ל
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