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חמ"ל המכון למדיניות נגד טרור
דו"ח אירועים שבועי
12/12 – 18/12/2014
ישראל
הרשות הפלסטינית הגישה למועצת הביטחון של האו"ם הצעת החלטה הקוראת לחתימה על הסכם תוך
שנה וסיום הכיבוש עד שנת  . 7102בית הדין האירופאי לצדק הוציא את ארגון החמא"ס מרשימת ארגוני
הטרור מסיבות טכניות היות וההחלטה להכניסו לרשימה נעשתה ללא בסיס משפטי .הסנקציות על
הארגון יישארו במקומן עד להגשת הערעור .הפרלמנט האירופאי מצטרף לשורת מדינות אירופאיות
המכירות עקרונית במדינה הפלסטינית .במסגרת חגיגות  72שנה להיווסדו ,ערך החמאס תהלוכה
צבאית ברחבי רצועת עזה שכללה גם מטס כטב"מ איראני מסוג אבאיל .מספר ימים לאחר מכן ,ערך
החמא"ס תרגיל לילי רחב היקף שדימה פשיטה על מחנה צבאי .כוחות צה"ל הרגו מבוקש פלסטיני
בקלנדיה כאשר האחרון פתח באש ,עת ניסיון מעצר .ארגון סלאפי לקח אחריות על הפיצוץ במרכז
התרבות הצרפתי ברצועת עזה.

סוריה
כוחות הקואליציה בראשות ארה"ב ממשיכים לתקוף מטרות דאע"ש ברחבי סוריה .בשבוע האחרון בוצעו
עשרות תקיפות של יעדי טרור .מורדים ג'יהאדיסטים הצליחו להשתלט על שני בסיסים צבאים במחוז
אידליב תוך הרג של לפחות  711חיילים סורים .חיל האוויר הסורי החל לתקוף מטרות מורדים בקרבת
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הגבול הישראלי בעזרת חביות נפץ המושלכות ממסוקים .התקיפות מבוצעות בשעות היום והלילה .צבא
סוריה כבש מחדש שטחים צפונית לעיר חומס.

לבנון
ארגון החיזבאללה טוען כי חשף מרגל ישראלי בשורותיו .לפי הדיווח מדובר בבכיר ביחידת מבצעי חו"ל
של הארגון ,יחידה " ."001לבנון עברה את יום ה 711-ללא נשיא .דיווחים על הערכות כוחות ג'האבת א-
נוסרה לקראת פשיטה אל תוך לבנון משטח סוריה באזור ארסל.

מצרים
לפחות עשרה הרוגים בתקיפת חיל האוויר המצרי דרומית לאל-עריש .כוחות הביטחון טוענים כי סיכלו
מזימה לפגוע בשגרירויות מערביות בקהיר .השגרירות הבריטית נפתחה מחדש לקבלת קהל.

ירדן
ירדן תגברה את כוח האבטחה שבמסגד אל-אקצה ב 27-שומרים.

עיראק
כוחות הקואליציה בראשות ארה"ב ממשיכים לתקוף מטרות דאע"ש ברחבי עיראק .בשבוע האחרון
בוצעו עשרות תקיפות של יעדי טרור .דאע"ש פשט על תחנות משטרה במחוז אנבר .הארגון ניתק את
כל התקשורת הקווית למוסול ואסר על אנשים לעזוב את העיר .דאע"ש השמיד שש נקודות מעבר על
גבול עיראק-ירדן .הכורדים פתחו במבצע לכיבוש מחדש של סינג'אר .דיווחים על-כך שסין מעוניינת
להצטרף ללחימה נגד דאע"ש.
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לוב
הצבא הלובי נערך לפשוט על דרנה הנמצאת בשליטת ארגונים שנשבעו אמונים לדאע"ש .מסוף הנפט
הגדול במדינה נסגר בעקבות תקיפתו על-ידי ארגון "השחר הלובי" .קרבות פרצו בין קבוצות הנאמנות
למשטר הלובי לבין ארגוני מורדים בקרבת הגבול התוניסאי .בריטניה דוחקת בממשל הלובי להגיע
להסכם עם "האחים המוסלמים ".ארגון "השחר הלובי" ביצע מספר תקיפות אוויריות על כוחות הממשל
המגנים על שתי עיירות המכילות מתקני נפט ,סידרא וארס לאנוף.

איראן
בתום ביקור בן ארבעה ימים במקסיקו ,טוען יו"ר המועצה לביטחון לאומי ויחסי חוץ האיראני כי מקסיקו
הביעה עניין בכטב"מים תוצרת איראן לצורך לחימה בקרטלי הסמים .יש לציין שזהו ביקור ראשון מסוגו
מאז שנת  .0020ה FBI-האמריקאי מזהיר חברות אמריקאיות מכך שפצחנים (האקרים) איראניים ינסו
לגנוב מהן מידע ולפגוע במערכותיהן .חודשו שיחות הגרעין מול המערב.

ערב הסעודית
ערב הסעודית מתכוונת לפתוח שגרירות בבגדד לראשונה מאז שנת .0001

תימן
כוחות הביטחון הרגו חמישה חשודים בטרור עת ניסו לחצות את הגבול אל תוך ערב הסעודית .לוחמי
אל-קאעידה תקפו בפעם השנייה בשבועיים את בסיס חיל האוויר התימני ,אל-אנעד ,במחוז לחאג'
המארח כוחות אמריקאים  .חמושים תקפו בסיס של צבא תימן במחוז מאעריב .המורדים החוטים הגדילו
את אחיזתם בבירה צנעה לאח ר קרבות מול שבטים שהותירו עשרות הרוגים .גוברים הדיווחים על
מעורבות איראן בהצלחת החוטים בתימן .על-פי הדיווחים ,איראן מימנה ,חימשה ,והדריכה את
המורדים .קרבות עזים במחוז אל-ביידה בין החוטים ל AQAP-הותירו מעל לעשרה הרוגים בקרב
המורדים החוטים .פיגוע מכונית תופת במחסום בשליטת החוטים באזור רדעא הותיר למעלה מ77-
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הרוגים ,מתוכם  07תלמידי בית ספר ברכב הסעות .ארגון  AQAPתקף את מפקדת הצבא במחוז
חדרמוות.

סומליה
ארגון אל -שאבאב תקף את בסיס האיחוד האפריקאי במוגדישו בירי פצמ"רים .בתקיפה על בסיס של
צבא סומליה נהרגו עשרה חיילים .כ 711-חשודים בטרור נעצרו במוגדישו.

ניגריה
ארגון בוקו חאראם רצח  27בני אדם וחטף  017נשים וילדים צפונית לסייבוק.

אפגניסטן
הטאליבן ירו והרגו את המזכיר הראשי של בית המשפט העליון .מחבל מתאבד ,ככל הנראה בן ,01
הפעיל את חגורת הנפץ במהלך הצגה בבית ספר בניהול צרפתי בבירה קאבול .מהפיצוץ נהרג אזרח
גרמני ונפצעו למעלה מעשרה מקומיים .שני חיילים אמריקאים נהרגו במהלך תקיפה על שיירה צבאית
של נאט"ו במזרח המדינה .קרוב לעשרים הרוגים במספר תקיפות של הטאליבן על כוחות הביטחון
ברחבי אפגניסטן בכלל ובקאבול בפרט .גרמניה מתכוונת לתגבר את כוחותיה במדינה ב 711-חיילים.
בתקיפת כטב"מ אמריקאית במזרח המדינה נהרגו  00חשודים בטרור ,ביניהם ארבעה המשויכים
לטאליבן הפקיסטני.

פקיסטן
שמונה לוחמי טאליבן חמושים בנק "ל וחגורות תופת פרצו לבית הספר הצבאי בעיר פשוואר .המפגעים
ריכזו את התלמידים והמורים בכיתות גדולות ופתחו במסע הרג שבסופו נהרגו  ,027מתוכם  027ילדים.
בשלב מסוים היו דיווחים על  711בני ערובה המוחזקים בבית הספר .פקיסטן טוענת כי עצרה את
שאחיד אוסמן ,בכיר באל-קאעידה תת היבשת ההודית ,בקראצ'י עם ארבעה חשודים נוספים.
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טורקיה
גל מעצרים נרחב כנגד עיתונאים המבקרים את ארדואן בחשד לתכנון הפיכה.

שונות
כלכלת רוסיה קורסת עקב ירידת מחירי הנפט בעולם ומשטר הסנקציות המוטל עליה .הבורסה הרוסית
ירדה ביותר מ 07%-ביום אחד והרובל נשחק אל מול הדולר.
אירוע בני ערובה בסידני אוסטרליה .פליט איראני ,בעל עבר פלילי בתחום עבירות המין וחשוד ברצח
אשתו לשעבר ,השתלט תחת איומי נשק על בית קפה והחזיק כ 07-בני ערובה .המפגע נופף באחד
מדגלי הג'יהאד הגלובלי ודרש דגל דאע"ש ,הכרה בפיגוע כמתקפה של הארגון ,ושיחה משודרת עם
ראש ממשלת אוסטרליה בתמורה לשחרור חלק מבני הערובה .לאחר  01שעות ,בעת ניסיון של אחד
מבני הערובה להשתלט עליו ,פתח המפגע בירי ,דבר שהוביל לפריצת כוחות מיוחדים .בסוף האירוע
נספרו שני בני ערובה הרוגים ,מפגע הרוג ,וכחמישה פצועים.
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