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חמ"ל המכון למדיניות נגד טרור
דו"ח אירועים שבועי
24-30/4/2015
ישראל
 רקטה שנורתה מרצועת עזה נחתה בשטח פתוח בעוטף עזה .בתגובה ,תקף חיל האוויר עמדת תצפית
של החמאס באזור כיסופים.
 על -פי דיווחים בתקשורת הזרה ,תקף חיל האוויר הישראלי מספר מטרות בשטח סוריה בשתי
הזדמנויות שונות .מטרות התקיפות ,על-פי הדיווחים ,היו שיירת אמל"ח שעשתה דרכה מלבנון לסוריה
ומחסני טילים ארוכי טווח.
 ארבעה הרוגים ,ביניהם שני ילידי מג'דל שמס ,מירי כלי טיס של חיל האוויר בעת ניסיון הנחת מטען
חבלה על גבול סוריה-ישראל בצפון רמת הגולן.
 שוטר נדקר בצווארו בחברון על-ידי צעיר פלסטיני .הדוקר נורה ונהרג על-יד שוטר מג"ב אחר.
 עימותים בין כוחות הביטחון לפלסטינים בשכונת א-טור בירושלים.
 שלושה פצועים בפיגוע דריסה בירושלים.

סוריה
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאע"ש וחזית אל-נצרה.
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 כוחות מורדים בהובלת חזית אל-נצרה כבשו את העיירה ג'סר א-שורור שבמחוז אדלב .בתגובה ,תקף
משטר אסד את העיר מהאוויר מספר רב של פעמים .נפילת העיר תאפשר למורדים גישה לים התיכון.
משטר אסד מאשים את טורקיה בעזרה ישירה למורדים במהלך הקרבות.

לבנון
 טרם נבחר נשיא ללבנון.
 צבא לבנון ממשיך בפעילות יזומה לסיכול טרור ,הכוללות הצבת מחסומי פתע ובדיקת תעודות זהות
בפרבריה הדרומיים של ביירות ובבעלבּכ .במהלך הפעילות נעצר פעיל ארגון "החזית העממית
לשחרור פלסטין  -המפקדה הכללית" בחשד לתכנון פיגועי טרור ברובע הדאחייה.
 גוברת הביקורת בקרב הקהילה השיעית סביב מספר ההרוגים משורות החיזבאללה בזירות הלחימה
השונות.
 בראיון לתקשורת הלבנונית קרא מפקד כוחות יוניפי"ל לישראל לסגת באופן מיידי מחלקה הצפוני של
רג'ר.

מצרים
 מספר פצועים בפיצוץ מטען חבלה במחסום בעיר בני סויף.
 נבחר מנהיג חדש לאחים המוסלמים במקומו של מוחמד בדיע הנמצא בכלא המצרי.
 הרשויות במצרים האריכו את מצב החירום בצפון חצי האי סיני בשלושה חודשים.
 דיווחים על עימותים בין "מחוז סיני של המדינה האסלאמית" לבין בדואים בצפון חצי האי סיני.
 חמושים פוצצו שני עמודי חשמל ראשיים בדרום המדינה.

ירדן
 פיגוע משולש של דאע"ש במעבר גבול בין עיראק לירדן .בפיגוע ,בו התפוצצו שלוש מכוניות תופת,
נהרגו מספר חיילים עיראקים בנוסף לארבעה לוחמי משמר גבול ירדנים.
 נמשכת סגירת מעבר הסחורות העיקרי בין סוריה לירדן הגוררת פגיעה בכלכלה הירדנית.
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עיראק
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאע"ש.
 מונה מחליף זמני לאבו בכר אל-בגדאדי (שככל הנראה נפצע) .המחליף ,אבו עלאא' אל-עפרי ,שימש
בעבר כמורה לפיסיקה במוסול.
 מפקד דיביזיה וקרוב למאה חיילים עיראקים נהרגו בקרבות סביב פלוג'ה.
 כוחות דאע"ש כבשו סכר ומחנה צבאי במחוז אנבאר.
 עשרות הרוגים מכוחות הביטחון העיראקים בקרבות סביב העיר רמאדי.
 בפיגוע התאבדות בשוק בטארמיה נהרגו ארבעה אזרחים.
 עשרים הרוגים בפיצוץ שתי מכוניות תופת בבירה בגדאד.

לוב
 מטוסי קרב בשימוש "פג'ר ליביא" תקפו עמדות דאע"ש בסירת.
 ארגון דאע"ש הוציא להורג שני בני ערובה תוניסאים אשר הוחזקו בשבי למעלה משנה.
 בריטניה הודיעה כי תשלח כטב"מים לניטור מצב ההגירה במימי הים התיכון שמול חופי לוב.
 נאט"ו הודיעה כי לא תשלח כוחות להילחם בדאע"ש בזירה הלובית למרות האיום הנשקף לאיטליה.

איראן
כוחות הזרוע הימית של "משמרות המהפכה" אילצו ספינת משא הנושאת דגל של איי מרשל לעגון בנמל
ב נדר עבאס בטענה כי לבעלי הספינה/משלוח חוב כלפי חברה איראנית .בתגובה ,החליטה ארה"ב כי
ספינות הצי החמישי ילוו מעתה כל ספינת משא העוברת דרך מצרי הורמוז.

ערב הסעודית
 כוחות הביטחון טוענים כי סיכלו כוונה של ארגון דאע"ש לפגוע בשגרירות האמריקאית בריאד.
 המלך סלמאן מינה את שר הפנים והממונה על הלחימה בטרור ,הנסיך מוחמד בן נאיף ,ליורש העצר
במקום אחיו שלו.
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תימן
 נמשכות תקיפות מטוסי חיל האוויר הסעודי כנגד מטרות חות'ים ברחבי המדינה .באחת התקיפות
הופצץ מסלול הנחיתה בצנעא לאחר שמטוס איראני הודיע כי בכוונתו לנחות שם ללא הסכמת
הסעודים.
 ספינות מטען בליווי חיל הים האיראני ניסו לשבור את המצור הימי על החות'ים אך נאלצו לסוב על
עקבותיהן עקב נוכחותן של ספינות מלחמה אמריקאיות.

מדינות המפרץ הפרסי
אמ"ל

צפון אפריקה
אמ"ל

סומליה
 ארגון אל-שבאב חיסל שני חברי מועצת העיר וחבר פרלמנט בבירה מוגדישו.
 ארגון אל-שבאב מקיים דיון פנימי בנושא התנתקות מאל-קאעידה והצהרת נאמנות לדאע"ש.

קניה
אמ"ל

ניגריה
 כוחות בוקו חראם כבשו מחדש את העיירה בורנו.
 כוחות בוקו חראם כבשו אי באגם צ'אד .במתקפה שכוונה כנגד מחנה צבאי של ניז'ר נהרגו עשרות
חיילים.
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 מאות אזרחים הרוגים במתקפת ארגון בוקו חראם על העיירה דמאסאק.
 צבא ניגריה טוען ששחרר מעל ל 300-נשים וילדים משבי ארגון בוקו חראם.
 ארגון בוקו חראם הודיע כי שינה את שמו ל"מחוז מערב אפריקה של המדינה האסלאמית".

אפגניסטן
 תשעה שוטרים הרוגים במתקפה של הטליבאן על נקודת ביקורת בצפון-מערב המדינה.
 חמישה הרוגים ,ביניהם קצין משטרה בכיר ,בפיצוץ מטען חבלה במחוז זאבול שבדרום המדינה.

פקיסטן
 חמושים רצחו ביריות פעילת זכויות נשים מוכרת בקראצ'י.
 שלושה הרוגים ועשרים פצועים בפיצוץ אופנוע ממולכד בעיר סיבי שבמחוז בלוצ'יסטן.
 צבא פקיסטן טוען כי חיסל  47מחבלי טליבאן בצפון-מזרח המדינה במהלך יומיים של תקיפות אוויריות.

טורקיה
אמ"ל

תת היבשת ההודית
אמ"ל

שונות
כוחות הביטחון האיטלקים עצרו תשעה והוציאו צווי מאסר לתשעה נוספים בחשד לתכנון פיגועים כנגד
הוותיקן וארה"ב.
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