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חמ"ל המכון למדיניות נגד טרור
דו"ח אירועים שבועי
29/10-4/11/2015
ישראל
 על-פי דיווחים זרים ,חיל האוויר הישראלי תקף שיירת אמל״ח בסוריה שיועדה לארגון חזבאללה.
 נמשך גל הפיגועים ברחבי מדינת ישראל ושטחי איו"ש .מרבית הפיגועים הינם פיגועי דקירה
המתמקדים בכוחות הביטחון ,אך במקביל אירעו שני פיגועי דקירה כנגד אזרחים ישראליים
בראשל"צ ובנתניה .בנוסף ,אירעו שני פיגועי דריסה באזור גוש עציון.

סוריה
 חילות האוויר של הקואליציה חזרו לתקוף מטרות באזורים שבשליטת דאעש וחזית אל-נצרה ,אם כי
בהיקפים נמוכים יותר מאשר בעבר.
 ארה״ב שוקלת הכנסת כוחות מיוחדים אל תוך הזירה הסורית.
 ארגון דאעש כבש עיירה במרכז חומס והחל להתקדם אל עבר עיירה נוספת במרחב.
 חיל האוויר הטורקי תקף מטרות דאעש בצפון המדינה.
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לבנון
צבא לבנון הרג שלושה חמושים בקרבת העיירה ערסאל שעל גבול סוריה.

מצרים
 הרשויות במצרים האריכו בשלושה חודשים נוספים את מצב החירום בצפון חצי האי סיני.
 שישה שוטרים נפצעו מפיצוץ מטען צד בקרבת אל-עריש.
 שישה הרוגים בפיצוץ מכונית תופת בצפון חצי האי סיני.
 מטוס נוסעים רוסי שהמריא משארם א-שייח התרסק בחצי האי סיני .ארגון דאעש פרסם הצהרה כי
הוא עומד מאחורי ההתרסקות .חקירת האירוע עדיין בעיצומה ולא ניתן לקבוע בשלב זה באם
ההתרסקות נבעה מכוונת זדון.

ירדן
אמ"ל

עיראק
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש.
 דיווחים על-כך שארגון דאעש הניח צינור נפט סודי בין עיראק לטורקיה.
 מעל לעשרים הרוגים במתקפת רקטות על מחנה פליטים של גולים איראנים בבגדאד.
 כוחות הצבא העיראקי השלימו את כיבוש עיר בתי הזיקוק ,ביג׳י.
 ארבעה מאנשי כוחות הביטחון הכורדים נהרגו במהלך חילופי אש עם חמושי דאעש בעיר דִ ּבס,
דרומית לאִ רביל .מחבל מתאבד פוצץ עצמו על שער מתחם העירייה ולאחריו פרצו שלושה חמושים
שהשתלטו על המבנה .שלושת המחבלים נהרגו במהלך חילופי האש.
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לוב
 מטוסי קרב לא מזוהים תקפו מטרות דאעש בעיר סירת.
 ממשלת לוב בטריפולי ("הקונגרס הלאומי הכללי") שלחה איום לאיחוד האירופי לפיו במידה
והממשלה לא תוכר על-ידי האיחוד ,היא תשלח עשרות עד מאות אלפי פליטים לשטח האיחוד.

איראן
אמ"ל

ערב הסעודית
התאחדות הכדורגל הסעודית משכה את השתתפותה ממוקדמות גביע העולם לשנת  2018בכדי
להימנע מלשחק בשטחי הרשות הפלסטינית ב 5-בנובמבר.2015 ,

תימן
 נמשכות התקיפות האוויריות של כוחות הקואליציה הערבית כנגד מעוזי מורדים ברחבי תימן.
 ציקלון חריג בעוצמתו הכה בחופיה הדרומיים של תימן והוריד כמות משקעים השווה ל 3-4שנים
בשלושה ימים.

מדינות המפרץ הפרסי
אמ"ל

צפון אפריקה
אמ"ל
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סומליה
 12 הרוגים ומעל לעשרים פצועים בתקיפה משולבת של ארגון אל-שבאב על מלון במרכז מוגדישו.
מהדיווחים עולה כי המחבלים פוצצו את שער המלון בעזרת רכב תופת ,רכב תופת נוסף פוצץ
בכניסה למלון ולאחר מכן חדרו מספר חמושים אל תוך המלון ופתחו בירי אל עבר אורחיו.
 15 חיילים נהרגו במארב של ארגון אל-שבאב באזור שּבֵּילֵּי-תחתית ,דרומית לבירה מוגדישו.

קניה
אמ"ל

ניגריה
 צבא ניגריה הרג מעל לשלושים מלוחמי ארגון בוקו חראם ושיחרר מעל לשלוש מאות חטופים
בקרבת יער סמביזה.
 שני חיילים ו 11-חמושי ארגון בוקו חראם נהרגו באזור ימת צ׳אד ,עת לוחמי הארגון תקפו את
עמדות הצבא באזור.
 14 אזרחים הרוגים בתקיפת ארגון בוקו חראם על כפר בניז׳ר.

אפגניסטן
 הטליבאן כבש את נפת דרקד שבמחוז תח'אר הגובל עם טג׳יקיסטן.
 ארבעה חשודים בהשתייכות לארגון טליבאן הפקיסטני נהרגו בתקיפת כטב״מ אמריקאי במחוז
נאנגרהאר.
 שישה הרוגים וארבעה פצועים במתקפת רקטות על מסגד במחוז נאנגרהאר .הירי מיוחס לארגון
דאעש הפועל במדינה.
 12 חשודים בהשתייכות לארגון טליבאן נהרגו בתקיפה אווירית במחוז ע'זני.
 הגיע לסיומו מבצע רחב כנגד אחד ממחנות אל-קאעדה הגדולים ביותר באפגניסטן ,הנמצא בנפת
שוראבק שבמחוז קנדהאר .המבצע ,שארך כמעט חודש ימים ,כלל למעלה משישים תקיפות אוויריות
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ושילב כ 200-חיילים מהכוחות המיוחדים האפגניים .במהלך המבצע ,שכוון כנגד שלוחת הארגון
בתת-היבשת ההודית ( ,)AQISנהרגו כ 160-חשודים בהשתייכות לארגון. .

פקיסטן
שישה הרוגים בפיצוץ מטען צד בדרום-מערב המדינה ,ביניהם אחד ממנהיגי השבטים המקומיים.

טורקיה
מפלגתו של נשיא טורקיה ,AKP ,זכתה ברוב הקולות בבחירות לפרלמנט ,דבר המאפשר לה להרכיב
את הממשלה הבאה מבלי לחלוק את השלטון עם מפלגות אחרות.

תת היבשת ההודית
אמ"ל

שונות
אמ"ל
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