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 חמ"ל המכון למדיניות נגד טרור

 דו"ח אירועים שבועי

8-21/5/2015  

 

 ישראל

  ידי שוטר מג"ב שנכח במקום.-עלבפיגוע דריסה בירושלים. הדורס נורה ונהרג  נפצעושני שוטרים 

 בני נוער. ו שלושהעבפיגוע דריסה אחר בצומת גוש עציון נפצ

  אדומים. בצומת מישורצעיר ישראלי נפצע מדקירות סכין 

 

 סוריה

 נצרה.-חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאע"ש וחזית אל  

 "העיר העתיקה תדמור מידי כוחות צבא סוריה. ש השלים את כיבושארגון דאע 

  ביתשימש  ,. לפי חלק מהדיווחיםשבמחוז אדלב שע'ור-לג'סר אבהחולים -ביתהסתיים המצור סביב-

במקביל, נפל לידי  זבאללה.חו קצינים בכירים מצבא סוריה, איראןובמקום שהו החולים כמפקדה 

 .המסטומ-המורדים הבסיס הצבאי באל

  מר שבמזרח ע  -באל סיאף, במהלך פשיטה של כוחות מיוחדים אמריקאים-בכיר דאע"ש, אבוחוסל

 היה אמון בין היתר על מכירת משאבי הנפט והגז של הארגון.יאף ס-אבו. המדינה

 2015, מאי 21



 

  2   

 

 זבאללה להדוף חים, מצליחים כוחות משטר אסד וחנמשכים הקרבות באזור הרי קלמון. לפי חלק מהדיוו

ם מלמדים שלמרות הצלחות ארגון נצרה מעמדותיהם. דיווחים אחרי-אלאת כוחות דאע"ש וחזית 

ין נאמני דאע"ש בנוסף, מתרבים הדיווחים על קרבות ב .זבאללה בלחימה, הוא סופג אבדות קשותח

 .לאבקרבת העיירה הלבנונית ערס צרהנ-לנאמני חזית אל

 

 ןלבנו

  ניסה לעבור במחסום צבאי ליד  אשרכוחות הביטחון הלבנונים עצרו מפקד שטח של ארגון דאע"ש

 הכפר הצפוני לבווה.

 ל.אצבא לבנון ממשיך לתקוף מטרות מחבלים מחוץ לערס 

 הדף את  ,סראללה, הצדיק בנאומו את פעילות הארגון בלחימה בהרי קלמוןזבאללה, חסן נמזכ"ל הח

 מחיר הדמים אותו משלם ארגונו.הביקורות והכחיש את 

 

 מצרים

  מבריחים הרגו שני שוטרים מצרים בחצי האי סיני. צבא מצרים הרג שלושה מבריחים פלסטינים

 שניסו להיכנס לחצי האי מרצועת עזה בעזרת מנהרה.

 .שבעה הרוגים, ביניהם ארבעה חיילים, בפיצוץ מספר מטעני חבלה בעיר רפיח המצרית 

  גזר את דינו של נשיא מצרים המודח, מוחמד מורסי, למוות.בית המשפט במצרים 

 דינו של הנשיא  רעריש מספר שעות לאחר הקראת גז-שה שופטים נרצחו מירי חמושים באלשלו

 המודח, מוחמד מורסי.

 

 ירדן

 כי הינה מסרבת לכל צמצום בסיוע של אונר"א לפליטים בירדן. הירדנית הודיעהממשלה ה 

  פליטים דיווח על עליה משמעותית באבטלה בקרב האוכלוסייה הירדנית באזורים בהם שוכנים

 סורים.
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 עיראק

 .חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאע"ש 

  חוסל עפרי-אל 'עלאא-אבו ,בע'דאדי-בכר אל-אבוסומן כמחליפו של שמספר שתיים בדאע"ש ומי ,

 מטוסי הקואליציה בצפון עיראק. בתקיפת

  בה הוא קורא לכלל המוסלמים בעולם להצטרף  בע'דאדי-בכר אל-אבופורסמה הקלטת שמע של

 ללחימה בעיראק וסוריה.

 ד.אמערבית לבירה בגדאר הממוקמת דאע"ש השלים את כיבוש העיר רמאדי, בירת מחוז אנב  

 אם בפרבריה המזרחיים של מוסול. לפי הכורדים מדווחים כי הרגו מספר פעילי ארגון בוקו חר

 ידי דאע"ש.-הדיווח, לוחמי הארגון שהו במוסול כחלק מהכשרתם הצבאית על

 22 בפיגוע כפול במסגד בצפון מזרח המדינה.נהרגו ים מתפללים שיע 

 .חודשו הקרבות סביב מזקקות הנפט בביג'י 

  ר.אלמלחמה בדאע"ש במחוז אנבהממשל העיראקי החל להכשיר לוחמים מהשבטים הסוניים 

 

 לוב

 התכוונה לעגון בדרנה שתחת שליטת קף מהאוויר ספינת סחר טורקית עת חיל האוויר הלובי ת

 דאע"ש. בתקיפה נהרגו שלושה מלחים.

 .שמונה הרוגים מירי רקטות אל עבר העיר בנגאזי 

  ּבהק  -אלהרוג ושבעה פצועים בפיצוץ מכונית תופת בעיר המזרחית. 

 

 איראן

 .מהומות באזור הכורדי של איראן 

 .חיל הים האיראני פתח בירי אזהרה אל עבר מכלית סינגפורית בקרבת מיצרי הורמוז 

  ספינות קרב איראניות מלוות ספינת סוחר איראנית העושה דרכה לתימן בטענה להעברת סיוע

 הומניטרי.
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  מהגרים אפגנים וסוגיות לטהרן לשיחות בנושא  ההגיע אפגניסטןב טליבאןארגון המשלחת של

 איסלאמיות.

 

 ערב הסעודית

 תימן.בערב הסעודית הכריזה על הפסקת אש בת חמישה ימים 

 

 תימן

  בארגוןאלה, נהרגו ארבעה בכירים ּכבעיר הדרומית מו כטב"מ אמריקאיבתקיפת AQAP. 

  נמשכות תקיפות מטוסי הקואליציה הערבית כנגד מטרות של המורדים החות'ים ברחבי תימן, בדגש

 F-16מטוס  ,ככל הנראה ,הגובלים עם ערב הסעודית. במהלך התקיפות הופל ,וצעדהן אזעל מחוז ג'

חיל האוויר המרוקאי. תקיפות הקואליציה הופסקו למשך חמישה ימים כחלק מהפסקת אש של 

 ית.הומניטר

 

 מדינות המפרץ הפרסי

 אמ"ל

 

 צפון אפריקה

 ראּב-אחד ממנהיגי ארגון אל טון נשבע אמונים לדאע"ש בשם הארגון. עם זאת, מנהיג הארגון, מ 

 אר, התנער מכך וטען שהמהלך נוגד את מועצת השורא של הארגון.מח'תבל מח'תאר

  להוציא לפועל פיגוע טרור תכננו צבא אלג'יריה חיסל למעלה מעשרים חמושים אסלאמיסטיים עת

 בבירה.

 

 סומליה

 יו.אלקאחמושים הרגו חבר פרלמנט בג 
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 שבאב משתי עיירות מערבית לבירה -כוחות הביטחון הסומליים הצליחו להדוף את לוחמי ארגון אל

 מוגדישו.

 ספינתם נאלצה לעגון בנמל דייגים איראנים עת  14שבאב שבה -האיראנים מדווחים כי ארגון אל

 לצורך תיקונים.דהיר 

 שבאב לתעופה -ארה"ב פרסמה אזהרת טיסה במרחב האווירי הסומלי עקב האיום שמהווה ארגון אל

 האזרחית.

 

 קניה

 במתקפות נוספות כמו זו בגאריסה. אייםשבאב חילק מנשרים בהם -ארגון אל

 

 ניגריה

 נהרגו שמונה והושמדו שלושים מבנים. ,ארגון בוקו חראם תקף אזור כפרי בקמרון. בתקיפה 

 כר שקאו, נמלט מניגריה אל אחת המדינות במזרח ב-כך שמנהיג ארגון בוקו חראם, אבו-דיווחים על

 בה יש לדאע"ש אחיזה. ,או צפון אפריקה

  במחוז בורנו. בוקו חראםארגון עשרים הרוגים בתקיפת 

  במידוגורי.בוקו חראם על בסיסו צבא ניגריה הדף מתקפה של ארגון 

 מזרח המדינה.-ארבעה הרוגים בפיצוץ מחבל מתאבד בתחנת אוטובוס בצפון 

 .ארגון בוקו חראם כבש מחדש את העיירה מארט 

 

 אפגניסטן

 14  במלון במרכז קאבול.ירי הרוגים בפיגוע  

 .שלושה הרוגים בפיצוץ רכב תופת אל עבר שיירה בקרבת שער הכניסה לשדה התעופה בקאבול 

  ח'וסתתשעה הרוגים, ביניהם שישה שוטרים, בפיצוץ מטען חבלה בעיר. 

 15 םהאפגאנייבמהלך פעילות יזומה של כוחות הביטחון הטליבאן פצועים לכוחות  19-הרוגים ו 

 .המדינהבדרום 
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 פים.תמשתפים פעולה, בדגש על אימונים משו והטליבאןענים כי דאע"ש ובכירים בממשל האפגני ט 

 13  שבמזרח המדינה. ננגרהארנהרגו בתקיפת כטב"מ אמריקאי במחוז טליבאן חמושי 

 .שבעה הרוגים בתקיפת חמושים מתחם ממשלתי בדרום המדינה 

 במזרח המדינה. פאקטיקהן על דרך ראשית במחוז אה של הטליביטעשרות נחטפו בפש 

  מחוץ לבניין משרד המשפטים בבירה קאבול. המטען חבלחמישה הרוגים בפיצוץ 

 

 פקיסטן

 בקראצ'י.  י אל עבר אוטובוס עולי רגל שיעיםאחריות על פיגוע יר נטלהפקיסטני  ליבאןארגון הט

 מנוסעי האוטובוס. 47בפיגוע נהרגו 

  חיל האוויר  רסקות מסוקהם של דיפלומטים אחרים, נהרגו בהתוהפיליפינים, ונשותי נורבגיהשגרירי

, שטס לכיוון הפקיסטני. המסוק היה חלק ממבנה בן שלושה מסוקים, שכלל גם את נשיא פקיסטן

 הפיל את המסוק בעזרת טיל כתף.זה שן הפקיסטני טוען כי הוא אליב. ארגון הטלטקס גילגיט

 בצפוןן נהרג יחד עם עוד חמישה עת הופעל מטען צד אל עבר רכבם ליבאראש שבט המתנגד לט-

 מערב המדינה.

 זיריסטן בעזרת כוחות אוויריים ליבאן בצפון ופקיסטן פתחה במבצע צבאי רחב היקף כנגד הט

 וקרקעיים.

  מערב המדינה.-בצפוןחמישה הרוגים בתקיפת כטב"מ אמריקאי 

 

 טורקיה

 הממשל הטורקי חתם עם מספנה מקומית על חוזה לבניית נושאת מסוקים/מטוסים. 

 הממשל בדמשק בעוד  ,הטורקי טוען כי מטוסיו הפילו מסוק סורי שחדר לשטח טורקיה חיל האוויר

 טוען כי מדובר היה בכטב"מ ביון.

 מנת לבקר בקבר עותמאן, ללא אישור המשטר -ראש ממשלת טורקיה נכנס אל תוך שטח סוריה על

 הסורי.
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 תת היבשת ההודית

ארגון  השלישי במספר בששת החודשים האחרונים.רצח זה הינו בנגלדש. בבלוגר אתאיסט נוסף נרצח 

AQI אחריות על הרצח.נטל היבשת ההודית( -קאעידה בתת-)אל 

 

 שונות

 .משטרת אוסטרליה טוענת כי סיכלה כוונתו של צעיר להטמין ולהפעיל מטען חבלה צפונית למלבורן 

 .ארה"ב העלתה את הכוננות בפני פיגוע טרור בבסיסיה ברחבי המדינה 

 

 אישים ח"דו

התבדו לאור קלטת שמע  בע'דאדי-אלבכר -אבושמועות אודות פציעתו הקשה של מנהיג ארגון דאע"ש, 

-אלמתייחס  ,ידי מוסד התקשורת של דאע"ש בה שומעים את קולו של המנהיג. בקלטת זו-שהופצה על

-בספק הדיווחים כי אל יםלנושאים אקטואליים שהתרחשו לאחר מועד הפציעה המיוחס ולכן מוטלבע'דאדי 

 1בע'דאדי לא יכול עוד לכהן כמנהיג ארגון המדינה האסלאמית.

-עלאא' אל-אבובע'דאדי, דיווחים שונים עלו בדבר מינוי סגנו בעיראק, -בעקבות השמועות על פגיעתו של אל

טוענים כי  ( למנהיג הארגון. עם זאת, בימים האחרונים, במשרד ההגנה העיראקי(Abu-Alaa' al-Afari עפרי

במהלך הפצצה אווירית של כוחות הקואליציה  ,יחד עם עוד כמה עשרות חמושים, ככל הנראהעפרי נהרג -אל

 2014.2ידי דאע"ש ביוני -עלנכבשה אשר בצפון עיראק,  (Iyadhiya-alעיאצ'יה )-על מסגד בעיירה אל

בקרב יריות לאחר  (Abu-Sayyafסיאף )-אבובמבצע של הכוחות המיוחדים של ארה"ב בסוריה, נהרג 

סיאף, דמות בכירה בדאע"ש, היה אמון בין היתר על מכירת משאבי הנפט והגז של -שהתנגד לתפיסתו. אבו

הנחשבת אף היא לפעילה בארגון, נלקחה בשבי ומוחזקת כיום  ,Umm-Sayyaf)סיאף )-הארגון. אשתו, אם

 3בעיראק.

                                              

1
  http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32744070  

2
  http://www.reuters.com/article/2015/05/13/us-mideast-crisis-islamicstate-idUSKBN0NY1TQ20150513  

3
 http://edition.cnn.com/2015/05/16/middleeast/syria-isis-us-raid/ 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32744070
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32744070
http://www.reuters.com/article/2015/05/13/us-mideast-crisis-islamicstate-idUSKBN0NY1TQ20150513
http://www.reuters.com/article/2015/05/13/us-mideast-crisis-islamicstate-idUSKBN0NY1TQ20150513
http://edition.cnn.com/2015/05/16/middleeast/syria-isis-us-raid/
http://edition.cnn.com/2015/05/16/middleeast/syria-isis-us-raid/
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 אישיים במדינה האסלאמית

אוהד / שים במכון למדיניות נגד טרור הפועל במסגרת פרויקט איידי צוות דאע"ש -עלהסקירות הבאות נכתבו 

 .דבוש, קנדיס מרוויס ודניאל הברפלד

 

 (Afari-Alaa' al-Abuעפרי )-עלאא' אל-אבו

 מצטפא רחמן-עבד אל(, הידוע גם בשם Abu-Alaa' al-Afariעפרי )-עלאא' אל-אבו

 מצטפארחמן -עבד אלאו  Abd al-Rahman Mustafa al-Qaduli)אל קאדולי )

 1959או  1957בשנת (, נולד Abdul Rahman Mustafa Mohammedמחמד )

קאי ומורה במקצועו, יבצפון עיראק. בנוסף להיותו פיז ,(Tal-Afarעפר )-בעיירה תל

בק נגד הכופרים על המחויבות של המוסלמים לג'האד והמאב רבות הוא כת

-והצטרף לשורות אל 1988עפרי נסע לאפגניסטן בשנת -במלחמת הקודש. אל

קאעדה -מנהיג אל ,יואזרק-מצעב אל-של אבו נולסגמונה  2004שנת קאעדה. ב

קאעדה -ו"אל זרקאוי-בעיראק וכיהן כאמיר העיר מוצול במחוז נינווה. מדיווחים עולה כי קשריו הטובים עם אל

עפרי -לנציג המקשר בין הסניף בעיראק להנהגה בפקיסטן. אל בהיבחרוהמרכז" באותן שנים באו ליד ביטוי 

יחד עם זאת, גורמי כוח אחרים במועצת  4הארגון בעיראק.לאדן לאמיר -ידי אוסמה בן-אף היה מועמד על

, הצטרף לכוחות 2012בשנת  בע'דאדי.-אלבכר -מינויו של אבואת קאעדה בעיראק העדיפו -השורא של אל

 14-בעיראק. ב בע'דאדי-אלסגנו של כ)המועצה המייעצת( של הארגון ו" שוראמועצת ה"וכיהן כיו"ר  דאע"ש

מיליון דולר. מדיווחים  שבעהעל סך אודותיו, פרס על מידע  ארה"בהוציאה מחלקת המדינה של  2014 ,מאיב

עפר. -בהתקפה אוירית של כוחות הקואליציה על מסגד בתל ,ככל הנראה ,עפרי נהרג-אחרונים עולה כי אל

 5.בע'דאדי-אללהחליף את  ,ככל הנראה ,היה מיועד ,כמנהיג כריזמטי סהנתפעפרי -אל
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 http://observer.com/2015/05/the-next-bin-laden-meet-isis-new-top-dog/ 

5
 http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32726646  

http://www.longwarjournal.org/archives/2015/05/us-military-denies-it-targeted-islamic-states-deputy-emir-in-airstrike-on-mosque.php  
https://www.rewardsforjustice.net/english/abd_al_qaduli.html 
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 Sayyaf-(Abuסיאף )-אבו

 

 Fathi Ben Awn (Benתונסי )-, הידוע גם בשם פתחי בן עון בן ג'לדי מראד אלAbu Sayyaf)סיאף )-אבו

Tunisi-Jildi Murad al6  נולד ככל הנראה בתוניסיה. מעט ידוע על גלגולו להיות דמות חשובה לארגון

ניהול הכלכלי של הנפט והגז. במבצע של את הדאע"ש, אך מדיווחים עולה כי תפקידו המרכזי כלל בעיקר 

-אם ,סיאף בקרב יריות לאחר שהתנגד לתפיסתו. אשתו-בסוריה, נהרג אבו ארה"בהכוחות המיוחדים של 

 7הנחשבת אף היא לפעילה בארגון, נלקחה בשבי ומוחזקת כיום בעיראק. ,(Sayyaf-Umm)סיאף 

 

                                              

6
 http://thehill.com/policy/defense/242512-report-us-reveals-name-of-isis-leader-killed-in-syria-raid 

7
 http://edition.cnn.com/2015/05/16/middleeast/syria-isis-us-raid/ 
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