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חמ"ל המכון למדיניות נגד טרור
דו"ח אירועים שבועי
17-23/4/2015
ישראל
אמ"ל

סוריה
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאע"ש וחזית אל-נצרה.
 צבא סוריה טוען לכיבוש מספר כפרים במחוז דרעא כחלק מהמאמץ לשבירת קווי האספקה
למורדים.
 שבעים חיילים מכוחות הצבא הסורי נהרגו במתקפה של ארגון חזית אל-נצרה על עמדותיהם באזור
אידליב.
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לבנון
 צבא לבנון קיבל את משלוח הנשק הראשון מצרפת כחלק מעסקת נשק במימון סעודי בשווי שלושה
מיליארד דולר .העסקה כוללת שלוש ספינות קרב ,שישה מסע"רים ,רכבים משוריינים ,טילי נ"ט
ונק"ל.
 צבא לבנון תפס מחסני אמל"ח בשימוש סונים קיצוניים בעיר טריפולי.
 צבא לבנון ממשיך בפעילות יזומה כנגד יעדי טרור בצפון-מזרח המדינה.

מצרים
 נשיא מצר ים המודח ,מוחמד מורסי ,נידון לעשרים שנות מאסר בכלא עקב שימוש מופרז בכוח נגד
מפגינים.
 שני ילדים הרוגים מירי פצמ"רים בעיירה שיח' זוויד שבצפון חצי האי סיני.
 שלושה חיילים מצריים נהרגו מפיצוץ מטען צד בצפון סיני.
 13 חמושים נהרגו בפעילות צבא מצרים באזור העיירה שיח' זוויד.
 במהלך חודש אפריל  ,2015אותרו  69מנהרות המחברות בין חצי האי סיני לרצועת עזה.
 חיל הים המצרי פתח באש אל עבר סירות דייג פלסטיניות אשר התקרבו יתר על המידה אל הגבול
הימי המצרי.
 משרד החינוך המצרי הורה להסיר חלק מהתכנים האסלאמיים שבספרי הלימוד בבתי-הספר.

ירדן
אמ"ל

עיראק
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאע"ש.
 צבא עיראק ,בסיוע חיל האוויר האמריקאי ,שיחרר את מזקקות הנפט בייג'י.
 ארגון דאע"ש קיבל על עצמו אחריות לפיצוץ מכונית תופת בקרבת הקונסוליה האמריקאית בארביל.
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 מתרבים הדיווחים על-כך שמנהיג דאע"ש ,אבו בכר אל-בגדאדי ,נפצע קשה בתקיפה אווירית בחודש
מרץ .2015
 14 הרוגים בתקיפות פצמ"רים ומטעני חבלה ברחבי הבירה בגדד.

לוב
 ארגון דאע"ש בלוב פרסם סרטון הוצאה להורג של שתי קבוצות של אתיופים נוצריים .הקבוצה
הראשונה הוחזקה במחוז ברקה והשנייה במחוז פאזן.
 דיווחים על -כך שכוחות צרפתים הוצנחו בניז'ר בקרבת הגבול הלובי ,כחלק מהמאמץ המלחמתי נגד
גורמים אסלאמיסטיים באזור.
 לפחות  21הרוגים בקרבות סביב הבירה טריפולי.
 דיווחים על-כך שמהגרים מוסלמים השליכו לים מעל לעשרה מהגרים נוצריים בדרכם לאיטליה.
 דיווחים על-כך שארגון "פג'ר ליביא" משמיש מספר מטוסי מיג.25-
 פיצוץ מטען חבלה מחוץ למתחם שגרירות ספרד בטריפולי הסב נזק קל לקיר החיצוני.

איראן
אמ"ל

ערב הסעודית
 במהלך השבוע ,הודיעה ערב הסעודית על סיום התקיפות האוויריות בתימן אך כעבור מספר שעות
שבה לתקוף מטרות חות'ים.
 כוחות הביטחון העלו את הכוננות בקניונים ובמתקני הנפט מחשש לפיגוע טרור.
 הותר לפרסום כי הרשויות בממלכה הסעודית עצרו בדצמבר האחרון את מאהר סאלח ,בכיר חמאס
האחראי על מימון הארגון מחוץ לרצועת עזה .סאלח נעצר באשמת הלבנת הון והעברת כספים דרך
ערב הסעודית עבור ארגון הטרור .את סאלח החליף בתפקידו מוחמד נזאל.
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תימן
 ארה"ב הפנתה נושאת מטוסים לחופי תימן במטרה לאכוף את אמברגו הנשק על המורדים החות'ים.
 ארגון  AQAPתפס את אחד ממחסני הנשק הגדולים של צבא תימן במחוז חצרמוות .במקביל ,כבש
הארגון את שדה התעופה ומסוף נפט בקרבת העיר אל-מוכַּאלה.
 שני אנשי  AQAPחוסלו בתקיפת כטב"מ אמריקאי במחוז חצרמוות.
 ארגון  AQAPטוען לביצוע פיגוע התאבדות במחוז אביאן ותקיפת כוחות חות'ים במחוזות אל-ביידא
ולחיג'.
 נמשכו ת תקיפות מטוסי הקואליציה כנגד מטרות חות'ים ברחבי המדינה .בתקיפת בסיס טילי סקאד
נהרגו קרוב לשבעים בני אדם.

מדינות המפרץ הפרסי
אמ"ל

צפון אפריקה
פיגוע התאבדות כנגד בסיס כוחות האו"ם במאלי גבה את חייהם של שלושה .ארגון מוראביטון קיבל על
עצמו אחריות לפיגוע.

סומליה
 ארגון אל-שבאב נטל אחריות לרצח חבר פרלמנט ממחוז פונטלנד.
 שלושה מחיילי כוח האיחוד האפריקאי נהרגו במארב בקרבת העיר ליגו.
 בין שבעה לעשרה הרוגים בתקיפת ארגון אל-שבאב על אוטובוס של האו"ם בצפון המדינה.
 לפחות חמישה הרוגים בפיצוץ מכונית תופת בקרבת מסעדה בבירה מוגדישו.
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קניה
אמ"ל

ניגריה
 ארגון בוקו חראם תקף שני כפרים בצפון קמרון .בתקיפה נהרגו  12אזרחים.
 ארגון בוקו חראם הציב אולטימאטום לדרום אפריקה להפסיק מידית את תקיפת הזרים המתבצעת
בשטחה (דרום אפריקה)  .באם לא יענו דרישות הארגון ,הובטח כי כל אזרחי דרום אפריקה בניגריה
ובמדינות הסובבות את ניגריה ,ירצחו.
 שלושה פצועים בפיצוץ כושל של חגורת נפץ במסגד שיעי בצפון המדינה.

אפגניסטן
 33 הרוגים בפיגוע התאבדות מחוץ לבנק בג'לאלאבד .הפיגוע יוחס לארגון דאע"ש שזוהי פעולתו
הראשונה באפגניסטן.
 דיווחים על מעבר לוחמים זרים משטח פקיסטן לשטח אפגניסטן והצטרפותם לטאליבן.
 שלושה הרוגים ו 17-פצועים בפיצוץ מטען חבלה במחוז קנדאהר.
 ארגון הטאליבן הכריז על פתיחת אופנסיבת האביב כנגד הכוחות האפגנים.

פקיסטן
 סוכל פיגוע כנגד מתקן בקרה אווירית בשדה תעופה אזרחי במחוז בלוצ'יסטן.
 שני חמושים פתחו בירי נק"ל אל עבר בית-ספר קתולי בלאהור.
 בכיר דאע"ש בפקיסטן ,חאפיז מוחמד סעיד ,נהרג בעת הניח מטען צד באזור קייבר שבעמק טירה.
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טורקיה
הממשל בטורקיה נכנס לעימות דיפלומטי עם מספר מדינות סביב הכרתן והתבטאותן בנושא השואה
הארמנית.

תת היבשת ההודית
אמ"ל

שונות
 חוסל מנהיג האמירות האסלאמית של הקווקז ,אבו-מוחמד אל דאגסטני.
 בכיר באל-קאעידה ,יוניס אל מאוריטני ,נידון במאוריטניה לעשרים שנות מאסר בגין תכנון פיגועים
כנגד ארה"ב ,אירופה ואוסטרליה.
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