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חמ"ל המכון למדיניות נגד טרור
דו"ח אירועים שבועי
17-23/12/2015
ישראל
 על -פי מקורות זרים תקף חיל האוויר הישראלי בניין באחד מפרברי דמשק ,סוריה .בתקיפה חוסלה
צמרת ארגון טרור דרוזי שפעל בשם ארגון חזבאללה ומשמרות המהפכה של איראן .בין ההרוגים גם
מנהיג הארגון ,סמיר קונטא ר .בתגובה ,נורו שלוש רקטות משטח לבנון שנחתו בשטחים פתוחים
בישראל .צה"ל הגיב באש ארטילרית אל עבר מקורות הירי.
 שני הרוגים מספר פצועים ישראלים בפיגועי דקירה ברעננה ,ירושלים ,ובאזור חברון.
 ארגון אל-צאברין ,ארגון טרור שיעי הפועל ברצועת עזה ,לקח אחריות על פיצוץ מטען צד בקרבת סיור
צה"ל בגזרת ח'אן יונס .לא היו נפגעים.
 ממשלת ישראל והממשל הטורקי הגיעו להבנות לקראת פיוס.
 הותר לפרסום ששירותי הביטחון הישראליים עצרו חוליית חמאס ממזרח ירושלים שתכננה לבצע פיגוע
התאבדות.

סוריה
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש וחזית אל-נצרה.
 חיל האוויר הרוסי ממשיך לתקוף מטרות מורדים ברחבי סוריה.
 מועצת הביטחון של האו"ם אישרה את מפת הדרכים הראשונית לסיום הלחימה בסוריה.
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לבנון
 סֻ לימאן פרנג'יה הצהיר באופן רשמי על מועמדותו לתפקיד נשיא לבנון.
 ארגון חזבאללה גינה את הצטרפות לבנון לקואליציה הסעודית ללוחמה בטרור.

מצרים
 מטען צד הופעל אל עבר רכבו של סגן שירות המודיעין בצפון חצי האי-סיני .שני אנשי ביטחון ואזרח
נפצעו בפיגוע.
 מטען חבלה התפוצץ בקרבת מלון באל-עריש ,ללא נפגעים.

ירדן
אמ"ל

עיראק
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש.
 צבא עיראק ממשיך את המבצע לכיבוש רמאדי מידי כוחות דאעש והצליח לכבוש בימים האחרונים את
מרכז העיר
 חמושים חטפו מספר בני מלוכה קטארים שעסקו בציד ספורטיבי .בתמורה לשחרורם ,דורשים
החוטפים את שחרורו של השייח נימר אל-נימר ,שיעי הכלוא בערב הסעודית.

לוב
 11הרוגים בקרבות בין תושבים לארגון אנצאר אל-שריעה בעיר אג'דאביא.

2

איראן
אמ"ל

ערב הסעודית
מערך הנ"מ הסעודי ירט טיל ששוגר משטח תימן אל עבר אזור ג'יזאן.

תימן
 למרות הפסקת האש ושיחות השלום המתנהלות בשוויץ ,אירעו מספר תקריות ירי בין הצדדים
הלוחמים במדינה .במחוז חג'ה שעל גבול סעודיה התנהלו חילופי אש כבדים שגבו את חייהם של 75
חיילים משני הצדדים.
 ארבעה חשודים בהשתייכות לארגון אל-קאעדה בחצי האי ערב ( )AQAPנהרגו בתקיפת כטב"מ
אמריקאי על הכביש המחבר בין מחוז שַ ְּבו ַה ו ַביְּצַ'אא'.

מדינות המפרץ הפרסי
אמ"ל

צפון אפריקה
אמ"ל

סומליה
 שלושה הרוגים בפיצוץ מכונית תופת בבירה מוגדישו .ארגון אל-שבאב לקח אחריות על הפיגוע.
 מספר הרוגים ,ביניהם בכיר בארגון אל-שבאב ,בתקיפת כטב"מ אמריקאי בדרום המדינה.
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קניה
 שני שוטרים נהרגו במתקפה של ארגון אל-שבאב על שיירה בה נסעו במפקטוני-לאמו.
 28 נוסעי אוטובוס נהרגו בפיגוע ירי של ארגון אל-שבאב במדינה מנדרה.

ניגריה
 צבא ניגריה הרג מעל ל 12-חמושים מארגון בוקו חראם במהלך פעילות יזומה במדינת בורנו.
 תשעה הרוגים בפיצוץ מחבלת מתאבדת במדינת בורנו.
 27 הרוגים בתקיפת ארגון בוקו חראם בסביבות אגם צ'אד.

אפגניסטן
 מושל מחוז הלמנד מדווח שהמחוז עלול ליפול בקרוב לידיו של הטליבאן.
 גובר השימוש בשידורי רדיו להפצת פתוות (פסקי הלכה) ותעמולה על-ידי ארגון דאעש באפגניסטן.
 עובדת סיוע אמריקאית ,חיילת לשעבר ,נרצחה ביריות בדירתה בקאבול.
 שישה חיילים אמריקאים נהרגו בפיצוץ אופנוע תופת במהלך סיור בכפר ליד בסיס חיל האוויר באגרם.
 דיווח על תקיפת כטב"מ אמריקאי במחוז ננגרהאר .לא ידועים בשלב זה יעדי התקיפה.

פקיסטן
 23חשודים בהשתייכות לארגוני טרור נהרגו בתקיפות חיל האוויר הפקיסטני באזור צפון וזיריסטן שעל
גבול אפגניסטן.

טורקיה
 כחלק ממאמצי הפיוס בין טורקיה לישראל ,נתבקש בכיר החמאס צאלח אל-עארורי לעזוב את המדינה.
 למעלה מ 69-לוחמים כורדים נהרגו במסגרת פעילות התקפית של כוחות הביטחון הטורקיים.
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תת היבשת ההודית
 כוחות הביטחון ההודים עצרו חמישה בחשד להשתייכות לשלוחת אל-קאעדה בתת-היבשת ההודית
(.)AQIS
 הרשויות בבנגלדש טוענות כי ארגון ") "Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (JMBחזר לפעול
בחלקים מהמדינה.
 שישה פצועים במתקפת מטעני חבלה על מסגד בבסיס חיל הים בצ'יטַ גונג שבבנגלדש.
 הרשויות בבנגלדש הודיעו כי יחלו לדרוש מידע ביומטרי מכל מחזיקי כרטיסי סים.

שונות
 משטרת אינדונזיה עצרה חמישה ,ביניהם מחבל מתאבד ,שתכננו לבצע פיגוע בערב השנה האזרחית
החדשה.
 כ 25-מחבלים מארגונו של אבו-סיאף בפיליפינים נהרגו בפעילות יזומה של כוחות הביטחון באי
בסילאן .בפעילות נפצעו גם  12אנשי כוחות הביטחון מפיצוץ מטען ממולכד.
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