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חמ"ל המכון למדיניות נגד טרור
דו"ח אירועים שבועי
1-7/5/2015
ישראל
ארגון החמאס החל במבצע כנגד הארגונים הסלפים ברצועת עזה .בתגובה ,הציבו האחרונים אולטימאטום
לחמאס ובו איום בנקיטת פעילות צבאית כנגדו.

סוריה
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאע"ש וחזית אל-נצרה.
דיווחים על-כך שבתקיפת הקואליציה בחלב נהרגו למעלה מ 52-אזרחים ,מרביתם נשים וילדים.
ארה"ב מכחישה כי פגעה בבלתי מעורבים.


מחבל מתאבד פוצץ עצמו בשכונה בדמשק בה ממוקמים משרדי ממשלה רבים .חזית אל-נצרה נטלה אחריות
על ניסיון החיסול של הגנרל מוחמד עיד.



נוטרלה מכונית תופת ליד בית החולים אל-חיאת בדמשק.



מספר דיווחים על-כך שניתנה הוראה לעלווים בדמשק להתחיל להתארגן לקראת פינוי לאזור החוף.



ארגוני המורדים השונים פתחו במתקפה כנגד יעדי חזבאללה וצבא אסד במערב הרי קלמון .המתקפה היוותה
למעשה מתקפת מנע שכן חזבאללה וצבא אסד נערכו באזור זה מזה מספר שבועות לקראת "מתקפת האביב".
על-פי מקורות ערביים ,מדובר במתקפה של אלפי לוחמים שנפרשו בקרבת הגבול הלבנוני .העיירות שהושפעו
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הינן :וואדי ב ַַּּרדא ,אל-כפיר ,זבדאני ,סרע'איה והוריירה .לפי הדיווחים ,המורדים השתלטו על שני טנקים של
חזבאללה ועל מספר עמדות שליטה ביעדים שהותקפו .באשר לאבידות ,שני הצדדים מדווחים על עשרות
הרוגים ופצועים לצד היריב .אזורי גבול נוספים בלבנון המושפעים מהלחימה :ג'ריג'יר ועסאל אל-ורד הנמצאים
בקרבת העיר ערסאל .על-פי דיווחים אחרים ,נהרגו חמישה מפקדים בכירים בחזבאללה ,ביניהם מפקד
המבצעים בגזרת קלמון ומחליפו.

 ארגון אחראר אל-שאם כבש נקודת מעבר חיונית בקרבת הגבול עם ישראל ברמה"ג.
 ארגוני המורדים מדווחים כי משטר אסד עשה שימוש בגז כלור במחוז אדלב.
 פיצוץ מאגר תחמושת בדיר-א-זור הביא למותם של  25לוחמי דאע"ש.
 שני משקיפי או"ם נפצעו מירי פצמ"רים של המורדים על גבול סוריה-ישראל.

לבנון
 נמשך שלב מתן העדויות בבית הדין המיוחד לרצח חרירי .חבר הפרלמנט וליד ג'ונבלאט מאשים את
אסד במתן ההוראה לחסל את ראש הממשלה לשעבר.
 כחלק מ"מבצע האביב" ,הלחימה בגזרה הלבנונית מתמקדת בעיירות בריתאל וטופייל שעל גבול
סוריה-לבנון .עמדות צל״ב באזור נמצאות תחת אש צלפים אך הצבא נמנע מלהצטרף למערכה.
בעקבות הגעתן של למעלה מעשרים גופות לוחמים לבעלבּכ ,התפתחו עימותים וחילופי אש בין
השיעים לצל״ב עקב הביקורת על חוסר המעורבות של הצבא בלחימה.
 כוחות הביטחון סיכלו מזימה לפגוע בשורת פוליטיקאים בלבנון ,כולל השגריר הסעודי.

מצרים
 קואליציה של  73שבטים בסיני הציעה פרס על ראשיהם של מנהיגי "מחוז סיני של המדינה
האסלאמית".
 29 חמושים נהרגו בקרבות מול כוחות הביטחון המצריים בצפון חצי האי סיני.
 קצין ושלושה טירונים נהרגו ממטען צד שהופעל לכיוון רכבם באזור אל-עריש.
 שלושה חמושים פלסטינים נהרגו מירי כוחות הביטחון המצריים לאחר שחדרו מרצועת עזה.
 הרשויות במצרים אישרו פריסת רשת מצלמות אבטחה ברחבי המדינה כחלק מהמאבק בטרור.
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ירדן
החל התרגיל הצבאי השנתי הבינלאומי ,"Eager Lion 2015" ,בהשתתפות  19מדינות מהמזרח-התיכון
ונאט"ו.

עיראק
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאע"ש.
 קרבות עזים מתנהלים בין צבא עיראק לכוחות דאע"ש באזור מזקקות הנפט בעיר ביג'י.
 17 הרוגים בפיגוע כפול בבירה בגדאד.

לוב
 שלושה הרוגים מירי רקטות אל עבר מרכז רפואי בבנגאזי.
 חיל האוויר הלובי תקף מטרות של דאע"ש בעיר דרנה.

איראן
איראן שחררה את ספינת המשא הנושאת דגל איי מרשל לאחר ששולם החוב לו טענה .בעקבות כך,
הפסיקה ארה"ב ללוות ולאבטח את נתיבי השיט העוברים במצרי הורמוז.

ערב הסעודית
 החות׳ים תקפו בירי קטיושות ופצמ״רים את העיר הסעודית נג׳ראן .הלימודים והטיסות בעיר הופסקו.
בתגובה ,ביצעו מטוסי חיל האוויר הסעודי שלושים תקיפות בצפון תימן.
 שלושה חיילים סעודים נהרגו בקרב בו מורדים חות'ים תקפו את עמדותיהם על גבול סעודיה-תימן.
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תימן
 חוסל נאסר בן עלי אל-אנסי בתקיפת כטב"מ אמריקאי .אל-אנסי היה בכיר ב AQAP-אשר נטל אחריות
על פיגוע הטרור במערכת המגזין "שארלי הבדו" בפריז.
 נמשכות תקיפות מטוסי הקואליציה הערבית כנגד מטרות של המורדים החות'ים ברחבי תימן.

מדינות המפרץ הפרסי
מדינות המפרץ מפעילות לחץ על הממשל האמריקאי לקבלת התחייבות כתובה בסוגיית ההגנה מפני
איראן.

סודאן
מקורות תקשורת בסודאן מדווחים כי מטוסים בלתי מזוהים תקפו והשמידו מפעל ליצור טילים ארוכי טווח
בעיר אומדורמאן שבקרבת ח'רטום .מקורות זרים מייחסים את התקיפה לחיל האוויר הישראלי.

צפון אפריקה
אמ"ל

סומליה
שלושה הרוגים בפיגוע של ארגון אל-שבאב כנגד חיילים דרומית לעיר בוסאו.

קניה
אמ"ל
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ניגריה
 מספר דיווחים על נוכחות של לוחמי ארגון בוקו חראם בזימבבואה.
 צבא ניגריה שיחרר כ 250-חטופים נוספים ביער סמביסה.

אפגניסטן
 לפחות שמונה חמושי טליבאן נהרגו בקרבות מול כוחות הביטחון במחוז לע'מאן.
 ארבעה הרוגים בפיצוץ מטען צד במחוז ח'וסת.
 מחבל מתאבד תקף רכב שהסיע את עובדי הפרקליטות האזורית בקאבול.

פקיסטן
חיל האוויר הפקיסטני תקף והרג  44חמושים במחוז ח'יבר.

טורקיה
 בית המשפט הורה לעצור  12שוטרים שחקרו מספר ארגונים אסלאמים בחשד לקשרים עם ארגוני
ג'האד.
 ארבעה תובעים וקצין משטרה ,נעצרו בעוון עריכת חיפוש על משאיות ממשלתיות בדרכן לסוריה.
האירוע התרחש לפני כשנה כאשר כוחות המשטרה איתרו אמל"ח המיועד למורדים בסוריה.

תת היבשת ההודית
 ארגון אל-קאעידה בתת היבשת ההודית נטל אחריות על רציחתם של מספר אנשי רוח בבנגלדש
ופקיסטן בחודשים האחרונים.
 ארגון אל-קאעידה בתת היבשת ההודית פרסם קלטת ובה איום להתנקש בחייו של ראש ממשלת הודו,
נרנדרה מודי.
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שונות
 משטרת גרמניה טוענת כי סיכלה פיגוע טרור בסגנון הפיגוע במרתון בוסטון בשנת  .2013על-פי
הדיווח ,נעצרו שני חשודים ,גבר ואישה ממוצא טורקי ,כאשר בביתם נמצאו מטען חבלה ,נשק,
ותחמושת.
 שני חמושים פתחו באש אל עבר תחרות איורי הנביא מוחמד בעיירה מחוץ לדאלאס ,טקסס .מהירי
נפצע אחד השומרים במקום ,אך שוטרים השיבו אש והרגו את שני החשודים .ארגון דאע"ש נטל
אחריות על ניסיון הפיגוע.
 אחד מבכירי המבוקשים באשמת טרור בפיליפינים נהרג בקרב יריות מול כוחות מיוחדים.
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