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חמ"ל המכון למדיניות נגד טרור
דו"ח אירועים שבועי
26/11-2/12/2015
ישראל
 דיווחים על-כך שחיל האוויר הישראלי תקף מטרות צבא סוריה וחזבאללה באזור הרי קלמון על גבול
סוריה-לבנון.
 נמשכים ניסיונות פיגועי הדקירה ברחבי איו"ש וירושלים ,בדגש על אזור חברון וגוש עציון.

סוריה
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש וחזית אל-נצרה.
הפרלמנטים של גרמניה ובריטניה אישרו את השתתפות חילות האוויר שלהן בתקיפת מטרות דאעש
בסוריה.
 חיל האוויר הרוסי ממשיך לתקוף מטרות מורדים ברחבי סוריה ,בדגש על אזור חלב והר הטורקמנים
שעל גבול טורקיה .בנוסף ,פרס הצבא הרוסי מערכת הגנה אווירית מסוג .S-400
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לבנון
 ממשלת לבנון וארגון חזית אל-נצרה ביצעו עסקת חילופי שבויים .העסקה בוצעה במבואות העיר
ערסאל .בין המשוחררים גם גרושתו של מנהיג דאעש ,אבו בכר אל-בגדאדי .לפי חלק מהדיווחים עולה
כי קטאר ממנה חלק מהעסקה.
 צבא לבנון עצר פעיל דאעש בטריפולי שתכנן לבצע פיגוע התאבדות במדינה.
 חבר הפרלמנט מישל עוון הביע את התנגדותו למינוי סלימאן פרנג'יה לנשיא לבנון.
 צבא לבנון פתח באש ארטילרית אל עבר עמדות חזית אל-נצרה בחוצות העיר ערסאל.

מצרים
 כוחות הביטחון המצריים איתרו מנהרה באורך  200מ' המובילה מרצועת עזה אל תוך חצי האי סיני.
המנהרה הייתה בנויה מברזל בעובי  40ס"מ.
 ארבעה שוטרים הרוגים בפיגוע של "מחוז סיני של המדינה האסלאמית" בגיזה ,דרומית לקהיר.

ירדן
שני שוטרים ירדנים נהרגו מירי על רכבם במהלך סיור לאורך הגבול עם סוריה באזור צפון אירביד.

עיראק
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש.
 כוחות הביטחון העיראקים פרסמו אזהרה לתושבי רמאדי להתפנות מהעיר ,ככה"נ על רקע מתקפה
שלהם על כוחות דאעש בעיר.
 מנהיג סוני חוסל ביריות על רכבו בעיר כרכוכ.
 שבעה הרוגים בפיצוץ מכונית תופת בטוז ח'ורמאתו שבצפון המדינה .ארגון דאעש לקח אחריות על
הפיגוע.
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לוב
 שישה אזרחים הרוגים ו 14-פצועים בפיצוץ רכב תופת במחסום ליד חומס ,מזרחית לטריפולי.
 דיווחים על כך שכוחות דאעש נעים צפונית לסירת במטרה לתפוס את מסופי הנפט באזור.
 קצין נהרג ומספר חיילים נפצעו מירי רקטות על העיר בנגאזי.

איראן
דיווחים על-כך שמפקד משמרות המהפכה ,קאסם סלימאני ,נפצע קלות במהלך הלחימה באזור חומס,
סוריה.

ערב הסעודית
 שלושה חיילי משמר הגבול הסעודי נהרגו בחילופי אש עם מורדים חות'ים על גבול תימן.
 בעקבות הודעת הממשל הסעודי כי בכוונתו להוציא להורג חמישים מורשעים בטרור ,פרסם ארגון
 AQAPאזהרה לבל ייושם גזר הדין.

תימן
 כוחות הקואליציה הערבית בהובלת סעודיה תקפו סירות שהובילו אמל"ח למורדים החות'ים בתימן.
 15 הרוגים עת כוחות  AQAPכבשו מחדש ,למספר שעות ,את העיר ג'עאר שבמחוז אַ בְּין מידי נאמני
המשטר התימני.

מדינות המפרץ הפרסי
אמ"ל
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צפון אפריקה
שלושה הרוגים במתקפת רקטות על בסיס האו"ם בצפון מאלי .ארגון  Ansar Dineנטל אחריות על הירי.

סומליה
אמ"ל

קניה
שני שיעים בעלי קשרים לאיראן נעצרו בחשד שתכננו לפגוע במטרות מערביות במדינה.

ניגריה
 11 הרוגים בפיגוע התאבדות של ארגון בוקו חראם בקמרון.
 שמונה הרוגים בפשיטת ארגון בוקו חראם על כפר בניז'ר.
 21 הרוגים בפיגוע התאבדות של ארגון בוקו חראם במהלך תהלוכה שיעית.

אפגניסטן
 מנהיג הטליבאן האפגני נפצע קשה מחילופי אש פנימיים בארגון במהלך פגישת הנהגה.
 שני חיילים נהרגו וחמישה נפצעו בפיצוץ מטען צד על סיור צבאי במחוז ארוזגאן.

פקיסטן
 מפקד בכיר בטליבאן הפקיסטני חוסל בתקיפת כטב"מ אמריקאי במחוז ח'וסת.
 17 חמושים הרוגים בתקיפת חיל האוויר הפקיסטני באזור ח'יבר.
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טורקיה
 חמישה פצועים בפיצוץ מטען צינור בתחנת הרכבת של ביירמּפאשא.
 רוסיה הטילה סדרה של סנקציות כלכליות ואזהרות מסע לטורקיה בעקבות הפלת מטוס הקרב הרוסי
בשבוע שעבר.

תת היבשת ההודית
אמ"ל

שונות
 כוחות הביטחון הפיליפינים הרגו שמונה פעילי טרור ,ביניהם אינדונזי החשוד במעורבות בפיגוע בבאלי
בשנת  ,2002במהלך פעילות מבצעית באי הדרומי ,מינדנאו.
 מטען חבלה אותר ברכב מסחרי בשטח שדה התעופה סופיה שבבולגריה.
 דיפלומט ונצואליאני טוען כי מדינתו מכרה דרכונים מזויפים לארגון חזבאללה.
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