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חמ"ל המכון למדיניות נגד טרור
דו"ח אירועים שבועי
22-28/10/2015
ישראל
 ערבי ישראלי בן  23חצה את הגבול לסוריה בעזרת גלשן רחיפה במטרה להצטרף לאחד מארגוני
המורדים במדינה .פעולתו גררה העלאת כוננות ופעילות אווירית וקרקעית מיוחדת של כוחות צה"ל
ברמה"ג.
 ישראל וירדן הסכימו על הגבלת כניסת מתפללים יהודיים להר הבית ,במקביל להצבת מצלמות אשר
ינטרו את הנעשה ברחבת המתחם.
 למרות הסכמים להפסקת האלימות וסידורי ה"סטטוס קוו" בהר הבית ,נמשכים פיגועי הדקירה .מרבית
הפיגועים התרחשו באזור חברון ,גוש עציון וקריית ארבע ,אך גם באריאל .מרבית הנפגעים הינם אנשי
כוחות הביטחון.
 סוכלה העברת בדים ליצור מדים עבור ארגוני חמאס ודאעש ברצועת עזה.
 התאחדות הכדורגל העולמית ,פיפ"א ,אישרה לרשות הפלשתינית לארח את ערב הסעודית באצטדיון
פייסל חוסייני שבאל-ראם אשר בשטחי הרשות ,ב 5-בנובמבר השנה כחלק ממוקדמות הגביע העולמי.
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סוריה
 החל מיום ב' השבוע ,חדלו חילות האוויר של הקואליציה מלתקוף מטרות באזורים שבשליטת דאעש
וחזית אל-נצרה .טרם הובררה הסיבה לכך.
 דיווחים על -כך שחיל האוויר הרוסי השתתף בתקיפת מטרות מורדים ברמה"ג הסורית בסביבות
קוניטרה.

לבנון
טרם הושגה פשרה לגבי מינוי נשיא מדינה או בנושא פינוי האשפה מרחובות הערים.

מצרים
 עשרים חמושים המזוהים עם "מחוז סיני של המדינה האסלאמית" נהרגו במהלך מבצע יזום של צבא
מצרים .מעל לשבעים נוספים נעצרו.
 שוטר הרוג ושלושה פצועים בפיצוץ מטען צד בעיר אל-עריש" .מחוז סיני של המדינה האסלאמית"
לקח אחריות לפיגוע.
 ארבעה פצועים בפיצוץ מטען חבלה בצומת מרכזית בבירה קהיר" .מחוז סיני של המדינה האסלאמית"
לקח אחריות לפיגוע.
 כוחות הביטחון המצריים השמידו  12מנהרות הברחה מחצי האי סיני אל שטחי רצועת עזה.

ירדן
אמ"ל

עיראק
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש.
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 כוחות מיוחדים אמריקאים בשיתוף פעולה עם כוחות כורדים ,פשטו על בית כלא של ארגון דאעש
בקרבת העיר חויג'ה שבצפון המדינה .במהלך הפעולה חולצו כשבעים שבויים כורדים ואנשי כוחות
ביטחון עיראקים ,חוסלו למעלה מעשרים לוחמי ארגון דאעש ושישה מלוחמי הארגון נשבו .כמו כן,
נהרג חייל של הכוחות המיוחדים האמריקאים.
 ארה"ב העבירה מסר לממשלת עיראק פן תחבור אל רוסיה בלחימה מול דאעש .באם עיראק תחל
בשיתוף פעולה מול הכוחות הרוסים ,תפסיק ארה"ב את תמיכתה הצבאית והמדינית במדינה.
 דיווחים לא מאומתים על-כך שעיראק אישרה לרוסיה לתקוף מטרות דאעש בשטחה.

לוב
 תשעה הרוגים מירי פצמ"רים על הפגנה של מתנגדים להצעת הפיוס של האו"ם בעיר בנגאזי.
 12 הרוגים בהתרסקות מסוק מערבית לטריפולי .מהדיווחים עולה כי המסוק ,שהעביר בנקאים בכירים
בנוסף לסכום כסף לא ידוע ,הופל מעל אזור החוף בו ניטשים קרבות עזים בין הפלגים השונים במדינה.
בין ההרוגים גם שלושה בכירים מארגון "פג'ר ליביא".

איראן
 מנהיגה העליון של איראן ,האייתולה עלי ח'אמנאי ,אִ שְׁ ֵרר את הסכם הגרעין עם המערב.
 המשטר האיראני הוזמן להשתתף בשיחות על עתידה של סוריה .הצדדים הנוספים לשיחות הינם
ארה"ב ,רוסיה ומספר מדינות אירופיות.

ערב הסעודית
 דיווחים לא מאומתים סביב הכוונה להחליף את המלך סלמאן בנסיך אחמד בן עבד אל-עזיז .התמיכה
העולה בנסיך אחמד נסובה סביב כוונתו לנקות את מערכת המשפט משחיתות ולהנהיג משטר יותר
ליברלי.
 הממשל הסעודי שוקל לבטל חלק מהסובסידיות על מוצרי אנרגיה בתוך המדינה ,דבר שיגרום לעליה
במחירי הדלק והגז הביתי.
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 שלושה הרוגים ו 19-פצועים בפיצוץ מחבל מתאבד במסגד בעיר הדרומית נג'ראן .ארגון דאעש לקח
אחריות על הפיגוע.

תימן
 ארגון  AQAPממשיך לבסס את אחיזתו בעיר עדן.
 דיווחים על קרבות עזים בסביבת העיר תעז בין הקואליציה הערבית בהנהגת ערב הסעודית לבין
מורדים החות'ים.
 ארבעה לוח מי המשטר התימני נהרגו מפיצוץ מחבל מתאבד בעיר עדן .ארגון דאעש לקח אחריות על
הפיגוע.

מדינות המפרץ הפרסי
אמ"ל

צפון אפריקה
אמ"ל

סומליה
אחד המנהיגים הרוחניים של ארגון אל-שבאב ,עבד אל-קאדר מאְׁ 'מִ ן ,נשבע אמונים לארגון דאעש.
בעקבותיו ,נשבעו אמונים לדאעש מספר פלגים נוספים בתוך הארגון .בעקבות ההתפלגות בתוך ארגון
אל-שבאב ,נעצרו שניים מבכירי הארגון  -האחראי על הכספים ומטיף בכיר ,בגין התקשרות עם מאְׁ 'מִ ן.

קניה
אמ"ל
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ניגריה
 צבא ניגריה מדווח כי חיסל למעלה מ 150-לוחמי בוקו חראם במהלך מבצע צבאי לשחרור חטופים
בצפון-מזרח המדינה.
 שמונה הרוגים במתקפת ארגון בוקו חראם על כפר בקמרון.
 חיל האוויר הניגרי תקף מספר מטרות של ארגון בוקו חראם ביער סמביסה.

אפגניסטן
 47 חמושים נהרגו בתקיפה אווירית במחוז הלמנד.
 דיווחים לא מאומתים על-כך שארגון אל-קאעדה מעביר את מפקדותיו מפקיסטן בחזרה לאפגניסטן,
במקביל לחיזוק מעמדו במדינה.

פקיסטן
 11 הרוגים בפיצוץ מחבל מתאבד במסגד שיעי בדרום-מזרח המדינה.
 כעשרים הרוגים בפיצוץ מחבל מתאבד במהלך תהלוכה שיעית לרגל חג העשוראא' במחוז סינד.
 למעלה מעשרים חשודים בטרור נהרגו בתקיפת חיל האוויר הפקיסטני בצפון-מזרח המדינה על גבול
אפגניסטן.

טורקיה
 שני שוטרים ותשעה מחבלים מארגון דאעש נהרגו בפשיטת כוחות הביטחון הטורקיים על מספר בתים
בדיארבקיר.
 צבא טורקיה תקף מטרות כורדים בסוריה.
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תת היבשת ההודית
הרוג ולמעלה משמונים פצועים בפיצוץ שלושה מטעני חבלה מחוץ למסגד שיעי בדאקה ,בירת בנגלדש.
ארגון דאעש לקח אחריות על הפיגוע.

שונות
אמ"ל
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