 21אוקטובר2015 ,

חמ"ל המכון למדיניות נגד טרור
דו"ח אירועים שבועי
15-21/10/2015
ישראל
 נמשך גל הטרור והפרות הסדר של ערביי ישראל ואיו"ש .להלן תקציר האירועים:
 oב 16/10-נפצע חייל צה"ל פצעים בינוניים מדקירות סכין ליד קריית ארבע .המחבל נורה ונהרג.
 oב 17/10-אירעו ארבעה פיגועי דקירה ,שניים בחברון ,אחד בירושלים ואחד נוסף ליד רמאללה.
בפיגועים נפצעו שלושה ושלושה מחבלים נהרגו.
 oב 18/10-אירע פיגוע ירי בתחנה המרכזית בבאר שבע .המחבל ,תושב חורה ,ירה והרג חייל,
חטף את נשקו ופתח בירי אל עבר שוטרים וחיילים שנכחו במקום .מהירי נפצעו  .11המחבל
נהרג מירי כוחות הביטחון.
 oב 20/10-אירעו ארבעה פיגועים ,שני פיגועי דקירה ושני פיגועי דריסה .באחד מפיגועי הדריסה
נהרג אזרח ישראלי בן חמישים .ביתר הפיגועים נפצעו ארבעה חיילים ואזרחית .ארבעה
מחבלים נהרגו מירי כוחות הביטחון.
 oב 21/10-אירעו שני פיגועים ,האחד דריסה והשני דקירה .בפיגועים נפצעו שניים ,ביניהם
חיילת במצב אנוש מדקירות סכין בצווארה .הדוקר נורה ונהרג.
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סוריה
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש וחזית אל-נצרה.
 מנהיג קבוצת ח'ראסאן ,המכונה "סנאפי אל-נצר" ,חוסל בתקיפה אווירית אמריקאית באזור חלב.
 מתרבים הדיווחים על-כך שאיראן שיגרה למעלה מ 1,500-חיילי משמרות המהפכה לסוריה בשבועות
האחרונים.
 נשיא סוריה ,בשאר אל -אסד ,דן עם נשיא רוסיה בנעשה בארצו בביקור פתע במוסקבה.
 ארה"ב ורוסיה הגיעו להסכם בנוגע לשימוש במרחב האווירי הסורי והימנעות מתקריות אוויריות בין
חילות האוויר של שתי המדינות.
 כוחות רוסים ,סורים ,איראנים ,וחזבאללה החלו במתקפה לשחרור חלב.

לבנון
חיל האוויר הלבנוני תקף מטרות של מורדים סורים סביב העיירה ערסאל .בתקיפה נהרגו שמונה ונפצעו
 11חמושים מארגון חזית אל-נצרה.

מצרים
 חייל ואזרח נהרגו מפיצוץ מטען צד בעיר אל-עריש שבצפון חצי האי סיני.
 במצרים התקיימו בחירות לפרלמנט ,לראשונה מאז עלייתו של א-סיסי לשלטון .גורמי ממשל מדווחים
על אחוזי הצבעה נמוכים במיוחד.

ירדן
אמ"ל

עיראק
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש.
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 צבא עיראק כבש מחדש את מזקקות הנפט בביג'י.

לוב
הממשלה החוקית של לוב דחתה את הצעת האו"ם לחלוקת השלטון עם הגורמים האסלאמיסטיים
במדינה.

איראן
משמר הגבול האיראני ירה מספר פצצות מרגמה אל עבר עיירה בנפת ּפאנג'ור שבמחוז בלוצ'יסטן
בפקיסטן.

ערב הסעודית
 הממשל מעכב תשלום לקבלנים ממשלתיים עקב הירידה במחירי הנפט.
 חמישה הרוגים ותשעה פצועים במתקפת ירי על שיעים בעיר סיהאת .הפיגוע יוחס לארגון דאעש.

תימן
 ארגון  AQAPכבש מתחם ממשלתי בזינג'יבאר ,בירת מחוז אבין.
 עשרה חיילים הרוגים במתקפה של ארגון  AQAPעל מפקדת המודיעין בעיר חדידה.
 ערב הסעודית מאשרת את הגעתם של מאות חיילים סודנים לתימן כחלק מהקואליציה הערבית-סונית
נגד החות'ים.
 הממשלה התימנית אישרה את הזמנת האו"ם לשיחות עם המורדים החות'ים.
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מדינות המפרץ הפרסי
חיל הים האמריקאי החזיר לארה"ב את נושאת המטוסים האמריקאית הנמצאת באופן קבע במימי המפרץ
הפרסי והים הערבי .מדובר במהלך זה הינו תקדימי שלא התרחש בשנים .נושאת מטוסים אחרת אמורה
לעשות דרכה למימי המפרץ רק בעוד מספר חודשים.

צפון אפריקה
צבא אלג'יריה חיסל שלושה חמושים המזוהים עם  AQIMבקרבת הבירה.

סומליה
 צבא סומליה כבש מחדש שני כפרים בדרום אזור שאבלה תחתית.
 ארגון בוקו חראם המזוהה עם דאעש פנה לארגון אל-שבאב המזוהה עם אל-קאעדה במטרה לשכנעם
להעביר את נאמנותם לדאעש.

קניה
כוחות הביטחון העלו את הכוננות בבירה מחשש למתקפה של ארגון אל-שבאב.

ניגריה
 ארה"ב שלחה לקמרון כוח של  90מתוך  300חיילים למטרות איסוף מודיעין נגד ארגון בוקו חראם.
 26 הרוגים בפיצוץ מטען חבלה במסגד במידוגורי.

אפגניסטן
 22 שוטרי משמר הגבול נהרגו בקרבות במחוז הלמנד.
 נשיא ארה"ב החליט להשאיר באפגניסטן כ 5,500-חיילים גם אחרי שנת .2016
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פקיסטן
 שבעה הרוגים ועשרה פצועים בפיצוץ מחבל מתאבד במשרדו של חבר פרלמנט פקיסטני בעיר דירה
ע'אזי ח'אן שבמרכז המדינה.
 11 הרוגים בפיצוץ מטען חבלה באוטובוס בעיר קוויטה שבמחוז בלוצ'יסטן.
 ארה"ב מקיימת מגעים עם הממשל הפקיסטני בנוגע לצמצום ארסנל הגרעין שלה.

טורקיה
חיל האוויר הטורקי הפיל כטב"מ שחדר לשטח האווירי הטורקי משטח סוריה .הכטב"מ הופעל ככל הנראה
על-ידי חיל האוויר הרוסי.

תת היבשת ההודית
מחלקת המדינה האמריקאית חידדה את אזהרת המסע לבנגלדש כאמתית ומוחשית.

שונות
אמ"ל
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