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חמ"ל המכון למדיניות נגד טרור
דו"ח אירועים שבועי
26/6-2/7/2015
ישראל
 הרוג ושלושה פצועים בפיגוע ירי אל עבר רכב ישראלי בכביש אלון שביהודה ושומרון.
 חיילת נפצעה קשה מדקירת מחבלת במהלך בידוק בטחוני ליד קבר רחל.
 פלסטיני נהרג מירי כוחות צה"ל בבקעת הירדן עת ניסה לבצע פיגוע ירי כנגדם.
 הותר לפרסום כי השב"כ עצר כארבעים פעילי טרור מארגון החמאס באזור שכם.
 כוחות חיל הים עצרו את הספינה "מריאן" שעשתה דרכה אל עבר רצועת עזה כחלק מהמשט השלישי
לשבירת המצור .ההשתלטות על הספינה נעשתה ללא אירועים חריגים ותחת איפול תקשורתי.
 רקטה ששוגרה אל עבר ישראל נחתה בשטחי רצועת עזה.
 שני אירועי זליגת ירי מהלחימה בסוריה אל עבר רמת הגולן הסתיימו ללא נפגעים.
 הקבינט הביטחוני קיבל החלטה על הקמת גדר ביטחון לאורך שלושים ק"מ על קו הגבול בין ישראל
לירדן .חלק מתוואי הגדר יעבור בתוך שטחי איו"ש.

סוריה
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש וחזית אל-נצרה.
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 נמשכים הקרבות בין צבא אסד וחזבאללה לבין דאעש וחזית אל-נצרה לאורך רכס הרי קלמון.
 צבא אסד וחזבאללה פתחו במתקפה על העיירה זבאדני הנמצאת על צידו המזרחי של הגבול עם
לבנון.
 ארבעים חיילים ,מנאמני המשטר ,נהרגו בתקיפות דאעש על עמדותיהם באזור שייח' הלאל שבמחוז
חמאת.
 דאעש הצליח לכבוש חלקים מהעיר חסּכה שבצפון מזרח המדינה.
 כ 160-אזרחים הרוגים בפשיטת דאעש על העיר קובאני.
 דאעש כבש מחדש את תל אבייד.

לבנון
צבא לבנון הרג חמישה חמושים שניסו לחצות את הגבול באזור ערסאל.

מצרים
 למעלה משבעים חיילים ושוטרים מצריי ם הרוגים בתקיפה משולבת על מספר מוצבים ומחסומים
בסביבות העיירה שייח' זוויד שבצפון חצי האי סיני .עשרות חמושי ארגון "מחוז סיני של המדינה
האסלאמית" תקפו את עמדות הצבא במכוניות תופת ובירי נק"ל .האירוע הוביל לתגובה צבאית מצד
מצרים שכללה בין היתר הפצצות אוויריות בשילוב מטוסי ומסוקי תקיפה .החמושים טוענים כי הצליחו
להפיל שני מסוקי אפאצ'י מצריים.
 תשעה חשודים בטרור נהרגו במהלך פשיטת כוחות הביטחון על דירה בה שהו בקהיר .לטענת
המשטרה ,החשודים היו חמושים ותכננו פיגוע כנגד כוחות הביטחון בעיר .בין ההרוגים עורך דין בכיר
המשתייך לארגון האחים המוסלמים.
 פיצוץ מטען חבלה על פ סי הרכבת בין קהיר לאלכסנדריה הוביל לעצירת תנועת הרכבות בין שתי
הערים.
 התובע הכללי בקהיר נהרג בפיצוץ מטען חבלה ליד ביתו.
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ירדן
הרוג מפגיעת פצמ"ר בשוק בעיר אל-רמת'א שבצפון המדינה .נפילת הפצמ"ר הינה זליגה מהלחימה
בדרום סוריה.

עיראק
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש.
 שמונה הרוגים בפיצוץ שתי מכוניות תופת ,האחת בבירה בגדאד והשנייה בעיירה אל-מחמודיה
הנמצאת דרומית לבירה.
 14 הרוגים ו 24-פצועים בפיצוץ מכונית תופת כנגד מפגש בכירי השבטים הסונים במחוז דיאלא.

לוב
 ארבעה אזרחים הרוגים ותשעה פצועים במתקפת פצמ"רים בעיר בנגאזי.
 14 חיילי צבא ממשלת טוברוק נהרגו בקרבות מול לוחמי "מועצת השורא של המג'אהדין בדרנה".

איראן
הוארך מועד סיום שיחות הגרעין בין איראן למערב עד השביעי ביולי.

ערב הסעודית
 המורדים החות'ים טוענים כי שיגרו טיל סקאד אל עבר בסיס טילים סעודי בקרבת ריאד.
 חיל האוויר הסעודי ממשיך לתקוף מטרות מורדים בתימן.
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תימן
 למעלה מ 1,200-אסירים ,ביניהם אנשי  ,AQAPנמלטו מהכלא בתעז לאחר שהשומרים נטשו
עמדותיהם.
 28 הרוגים ,ביניהם שני בכירים מקרב החות'ים ,בפיצוץ מכונית תופת בבירה צנעא .ארגון דאעש נטל
אחריות לפיגוע.
 חמישה חשודים בהשתייכות לארגון  AQAPנהרגו בתקיפת כטב"מ אמריקאי בקרבת העיר ַרפַ ד
שבמחוז שבווה.
 המורדים החות'ים הפגיזו את המסוף הימי בנמל עדן ופגעו במזקקת נפט הנמצאת במקום.

מדינות המפרץ הפרסי
 27הרוגים ולמעלה מ 220-פצועים בפיגוע התאבדות במסגד שיעי בכווית .ארגון דאעש נטל אחריות
לפיגוע.

צפון אפריקה
 38הרוגים ,מתוכם שלושים אזרחים בריטים ,בפיגוע ירי על חופי תוניסיה .המפגע ,תוניסאי בן  ,23פתח
בירי נק"ל אל עבר נופשים בחוף הים של העיר סוסה ונהרג מירי שוטרים עת ניסה להימלט .ארגון דאעש
נטל אחריות על הפיגוע .לפי הדיווחים ,עולה כי בידי מערכת הביטחון התוניסאית היה מידע על כוונה
לבצע פיגוע ,אך לא נעשו כל פעולות על בסיס מידע זה.

סומליה
 כחמישים חיילים מבורונדי השייכים לכוח האיחוד האפריקאי נהרגו בפשיטה של ארגון אל-שבאב על
בסיסם הממוקם כמאה ק"מ צפונית-מערבית לבירה מוגדישו .לאחר מספר ימים ,כבש צבא סומליה
את הבסיס מידי ארגון אל-שבאב.
 12 הרוגים ,ביניהם מספר אזרחים ,נהרגו במתקפת ירי של ארגון אל-שבאב על בסיס צבא סומליה
בקרבת הגבול עם קניה.
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קניה
אמ"ל

ניגריה
 15 לוחמי ארגון בוקו חראם נהרגו בקרבות בניז'ר.
 שני מחבלים מתאבדים פוצצו עצמם בשער הכניסה לבית החולים במיידגורי .בפיגוע נהרגו שני שומרים
ומספר אזרחים נפצעו .מחבל שלישי נתפס והועבר לחקירת כוחות הביטחון.
 חמישה שוטרים ושישה חשודים בהשתייכות לארגון בוקו חראם נהרגו על-ידי שני מחבלים מתאבדים
בפשיטת המשטרה בבירת צ'אד.

אפגניסטן
 צבא אפגניסטן כבש מחדש נפה במחוז נוריסטן .בקרבות מול הטליבאן נהרגו למעלה מעשרה אנשי
כוחות הביטחון.
 לפחות  12שוטרים נהרגו ממארב במחוז הלמאנד.
 כעשרים אנשי טליבאן נהרגו בתקיפת חיל האוויר האפגני במחוז קונדוז.
 עשרה הרוגים ,ביניהם שבעה לוחמי טליבאן ,בתקיפת הטאליבן מחסום משטרתי בנפת ח'וואג'ע'אר
שבמחוז תח'אר.
 שתי תקיפות אוויריות אמריקאיות כנגד מטרות טרור על גבול אפגניסטן-פקיסטן .הראשונה כנגד
מטרות טליבאן במחוז נוריסטן והשנייה כנגד רשת חקאני במחוז פקטיקה.
 דיווחים על-כך שבכיר אל-קאעדה ,אבו עזאם אל-סובחי ,חוסל בתקיפת כטב"מ אמריקאי.
 שני הרוגים ולמעלה מארבעים פצועים בפיגוע משאית תופת בקנדהאר.
 שני אזרחים מקומיים הרוגים בפיגוע התאבדות כנגד שיירת נאט"ו בקאבול.
 14 הרוגים בתקיפת כטב"מ אמריקאי כנגד חשודים בטרור במחוז ננגרהאר.
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פקיסטן
 עשרים הרוגים בתקיפות אוויריות של חיל האוויר הפקיסטני בצפון-מערב המדינה.
 22 חמושים נהרגו בקרבות בין שני ארגונים יריבים בנפות קוהלו ודרה בוגטי שבמחוז בלוצ'יסטן.
 כוחות הביטחון הפקיסטניים חיסלו ארבעה מפקדי שטח של שלוחת "אל-קאעדה בתת-היבשת
ההודית" בלאהור ,עת תכננו לבצע פיגוע.

טורקיה
 לוחמי המחתרת הכורדית ,ה ,PKK-פתחו באש אל עבר בסיס צבאי במחוז סיאירט שבדרום-מזרח
המדינה.
 נשיא טורקיה ארדואן ,הצה יר כי אין בכוונתו לאפשר למדינה כורדית לקום בסוריה לאורך הגבול עם
מדינתו.

תת היבשת ההודית
אמ"ל

שונות
הרוג ומספר פצועים בפיגוע טרור במפעל ליצור מוצרי גז דרומית-מזרחית לליון שבצרפת .המפגע ,צרפתי-
מוסלמי בעל קשרים לגורמים קיצוניים בליון ,פרץ עם רכבו את שער המפעל והתנגש במכלי גז אשר חלקם
התפוצצו מעוצמת הפגיעה .לפני הפריצה למפעל ,ערף המפגע את ראש מעסיקו בחברת ההובלות בה
עבד .במקום נמצאו דגלים המאפיינים את הג'האד העולמי .ארגון דאעש נטל אחריות לפיגוע.
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