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חמ"ל המכון למדיניות נגד טרור
דו"ח אירועים שבועי
6 – 12/2/2015
ישראל
 כוחות הביטחון חשפו כי לפני שלושה שבועות עצר חיל הים סירה שניסתה להבריח לרצועת עזה טון
חומר נוזלי לייצור רקטות.
 כוחות הביטחון עצרו מספר מסתננים מרצועת עזה אל ישראל.
 כתבה בעיתון ערבי היוצא בלונדון טוענת כי בחיזבאללה תכננו להתנקש בראש הממשלה לשעבר,
אהוד אולמרט ,לאחר ההתנקשות בעימאד מוע'ניה.

סוריה
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאע"ש וחזית אל-נצרה.
 בדאע"ש טוענים כי בת הערובה האמריקאית ,קיילה מולר ,נהרגה בתקיפות הירדניות באזור רקה.
 כוחות צבא סוריה חברו לכוחות החיזבאללה בלחימה ברמה"ג הסורית .על-פי הדיווחים ,הכוחות חברו
בצומת דרעא ,דמשק ,וקוניטרה ,והלחימה מנוהלת על-ידי ארגון החיזבאללה.
 התקשורת הערבית מדווחת על מחסור במחבלים מתאבדים בקרב דאע"ש כתוצאה מעריקות והצלחות
הכורדים בצפון סוריה.
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 דיווחים על כך שדאע"ש מסיג את חלק מכוחותיו באזור חומס.
 עשרות הרוגים בתקיפות משטר אסד על מטרות מורדים מסביב לדמשק.

לבנון
 ארה"ב העבירה משלוח חדש של למעלה משבעים תותחי  022מ"מ 56 ,מיליון יחידות תחמושת ,החל
בתחמושת נק"ל וכלה בתחמושת ארטילרית ,ומספר רב של רכבי האמר חמושים במקלעים כבדים.
בחודש אפריל השנה צפוי להגיע משלוח של נשק צרפתי שיכלול מסוקי סער ,רכבים משוריינים,
תותחים ,וכטב"מי ריגול.
 לבנון החלה להסיר כרזות פוליטיות בביירות שנשארו תלויות ממלחמת האזרחים במטרה להוריד את
החיץ בין העדות והפלגים השונים.

מצרים
 כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות הלוט"ר כנגד קיני מחבלים בצפון חצי האי סיני .בתקיפה אווירית
נהרגו  52חשודים בטרור .התקשורת המצרית טוענת כי במהלך שלושה ימי לחימה נהרגו למעלה מ-
 021חמושים .במקביל נעצרו תשעה חברי ארגון האחים המוסלמים.
 דיווחים סותרים לגבי זהותו של אחד ההרוגים בתקיפת חיל האוויר המצרי בסיני .בעוד המצריים
טוענים כי מדובר במפקד בכיר בגדודי עז א-דין אל-קאסם של ארגון החמא"ס ,משפחתו טוענת כי
נהרג בלחימה בלוב.
 ארגון "המדינה האסלאמית  -מחוז סיני" פרסם סרטון בו נראית עריפת ראשם של עשרה החשודים
בריגול עבור מצרים וישראל.
 בפעם ה 52-פוצץ צינור הגז באל-עריש.
 מצרים וצרפת בשיחות לגיבוש עסקת נשק שתכלול ספינות ומטוסי קרב.
 הושג הסכם בין מצרים לרוסי ה לגבי הקמת תחנת כוח גרעינית אזרחית על חוף הים התיכון באל-
צ'בעה.
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ירדן
 המטיף הקיצוני ,המתנגד לדאע"ש ,מחמד אל-מקדסי ,שוחרר שוב מהכלא הירדני.
 חיל האוויר הירדני ממשיך לבצע עשרות גיחות תקיפה כנגד מטרות דאע"ש בתגובה להוצאתו להורג
של הטייס הירדני.
 חמושים פתחו בירי פצמ"רים משטח סוריה אל עבר העיר א-רמת'א בצפון ירדן .מהירי נפצעו שניים.
 דיווחים מתוך ירדן אודות העברת אלפי חיילים לגבול ירדן-עיראק .ההעברה בוצעה בכדי למנוע
הסתננות לוחמי דאע"ש לממלכה וכ"הפגנת שרירים".

עיראק
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאע"ש.
 הפנטגון פרס מסוקי חילוץ והצלה בצפון עיראק בכדי לקצר את זמן התגובה במקרה של נטישת טייס
כחלק מהפעילות נגד דאע"ש.
 פיגוע של מחבל מתאבד במסעדה בצפון בגדאד גבה את חייהם של .01
 בבגדאד הוסר עוצר לילי בן עשר שנים.

לוב
 בפיגוע מכונית תופת בבנגאזי נהרגו שניים ונפצעו עשרים נוספים.
 חמושים תקפו את שדה הנפט אל-מברוק ,הרגו  05ושבו שבעה ,כולל שלושה אזרחים מהפיליפינים.

איראן
שר החוץ האיראני מזהיר כי כישלון בהשגת הסכם על תוכנית הגרעין מול המערב יפגע קשות במעמדו
של נשיא איראן ,רוחאני ,הנחשב מתון בעיני מדינות המערב.
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ערב הסעודית
אמ"ל

תימן
 המורדים החות'ים פיזרו את הפרלמנט התימני והכריזו על הקמת ממשלה חדשה תחת שליטתם.
 חמישה חשודים בהשתייכות לארגון  AQAPנהרגו וכעשרה נוספים נפצעו בתקיפת כטב"מ אמריקאי.
 שגרירויות ארה"ב ,בריטניה ,וצרפת נסגרו ,צוותיהם פונו ,והממשלות קוראות לאזרחיהן במדינה לעזוב
בהקדם עקב המצב הביטחוני המתדרדר.

מדינות המפרץ הפרסי
 איחוד האמירויות חידש את תקיפות חיל האוויר נגד דאע"ש מתוך שטח ירדן.
 ערוץ "אל-ערב" ,אשר הושק שבוע שעבר בבחריין ,נסגר בעקבות ראיון עם מנהיג אופוזיציה שיעי.

סומליה
 ארגון אל-ש באב קיבל על עצמו אחריות לתקיפת נקודת ביקורת בצפון מזרח המדינה.
 ארה"ב אסרה את כלל העברות הכספים מארה"ב לסומליה מחשש למימון טרור.
 נרצח חבר פרלמנט סומלי בבירה מוגדישו על-ידי ארגון אל-שבאב.
 מעל ל 211-עצורים במהלך פעילות לוט"ר בבירה מוגדישו.
 ארגון אסלאמי מתון" ,אהל אל-סנה ואל-ג'מאעה" ( ,)Ahl Assunah wal Jama'ahהמתנגד לארגון
אל-שבאב ,הצליח לכבוש עיירה במרכז סומליה מידי כוחות הביטחון.
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ניגריה
 ארגון בוקו חראם תקף כפרים בתוך ניז'ר אך נהדף על-ידי הצבא המקומי תוך איבוד  012מלוחמיו
שנהרגו .בתקיפה אחרת בעיירת הגבול דיפה ,שעל גבול ניגריה-ניז'ר ,פוצצו שתי מחבלות מתאבדות
את חגורות הנפץ אותן לבשו.
 למעלה ממאה אזרחים נרצחו בשנתם במתקפה של הארגון על הכפר פוטוקול בצפון קמרון.
 הוקם כוח משימה רב-לאומי ללחימה בארגון המונה מעל ל 0,211-חיילים .בכוח המשימה נמנות
ניגריה ,ניז'ר ,צ'אד ,בנין וקמרון.
 עקב הלחימה בארגון בוקו חראם נדחו הבחירות בניגריה בשישה שבועות.
 חמושים מארגון בוקו חראם חטפו אוטובוס בקמרון והוציאו להורג  05מנוסעיו.

אפגניסטן
 00 חמושים נהרגו בקרב עם כוחות הביטחון האפגנים באזור ההררי שבקרבת הגבול עם פקיסטן.
 המפקד העליון של הטליבאן הפקיסטני ( )TTPנפצע בתקיפות של הצבא האפגני ונאט"ו במחוז
ננגראהר.
 מולא עבד אל-ראוף ,סגן מפקד המדינה האסלאמית באפגניסטן ,נהרג בתקיפת כטב"מ במחוז הלמנד
יחד עם עוד שבעה חשודים.

פקיסטן
 בחילופי אש במחוז בלוצ'יסטן נהרגו חייל פקיסטני ו 02-חמושים.
 שלוש כיתות בבית ספר לבנות על גבול אפגניסטן נהרסו מפיצוץ מטען חבלה .למעט ההרס ,לא היו
נפגעים.
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טורקיה
כוחות הביטחון הטורקים עצרו  01חשודים שניסו לחצות את הגבול לסוריה במטרה להצטרף לדאע"ש.
 01מהעצורים הינם זרים שישוחררו למדינות המוצא שלהם בעוד החשוד ה ,01-אזרח טורקיה ,שוחרר
לביתו.

תת היבשת ההודית
 בנגלדש גירשה דיפלומט פקיסטני בחשד שהבריח למדינה שטרות הודים מזויפים במטרה לערער את
יציבותה של הודו ולממן פעילות טרור.
 תשעה אזרחים נהרגו כאשר פעילי אופוזיציה בבנגלדש תקפו אוטובוס ומשאית בעזרת בקבוקי
תבערה .בתגובה לאירועים ,הוחלט לעצור את נסיעת האוטובוסים הבינעירוניים בשעות החשיכה.
 הצבא הבנגלדשי מכחיש את השמועות על כוונתו לבצע הפיכה במטרה להפסיק את האלימות
הפוליטית במדינה.
 הממשל ההודי הורה להתקין ציוד מעקב על כלל סירות הדייג כלקח מהמתקפה במומביי ב.5110-
 באסאם ,הודו ,נמנע פיגוע תופת כאשר כוחות הביטחון מצאו ונטרלו מטען חבלה שהונח על-ידי החזית
הדמוקרטית הלאומית של בודולנד.
 הודו משדרגת את אמצעי הביטחון לאורך גבולה המשותף עם סין.

צפון אפריקה
 ארגון  AQIMקיבל על עצמו אחריות לחיסולו של בכיר בתנועה הלאומית לשחרור אזוואד (.)MNLA
 בתוניסיה נעצרו  15ג'יהאדיסטים בחשד לתכנון פיגועים .לחלקם קשרים לארגוני הטרור הפועלים
בסוריה.

שונות
 המשטרה המלזית עצרה בכיר לשעבר בדאע"ש עת שעבר בשטחה בדרך למדינה אחרת .לא פורסמו
פרטים נוספים למעט כך שהחשוד הוסגר למדינת הלאום שלו.
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 בפיליפינים מדווחים כי המלזי הידוע בכינוי "מרואן" ,אשר חוסל בפעילות לוט"ר בחודש שעבר ,היה
אמון על גיוס פעילים ללחימה בעיראק וסוריה מקרב האוכלוסייה במזרח.
 בסידני ,אוסטרליה ,נמנע פיגוע טרור כאשר כוחות הביטחון פשטו על בית בעיר ועצרו שני חשודים.
במהלך החיפוש בביתם ,נמצאו דגלי דאע"ש ,מצ'טה ,והקלטת וידאו של לקיחת אחריות לאירוע
העתידי ותיאורו.
 בבלגיה נגזרו  05שנות מאסר על מנהיג  ,Sharia4Belgiumארגון הקורא להחלת חוקי השריעה על
בלגיה ותומך בגיוס לוחמים לג'יהאד בסוריה ועיראק.
 נשיא ארה"ב ,ברק אובמה ,קיבל אישור מהקונגרס להיערך ולהפעיל כוחות גדולים יותר כנגד דאע"ש
לפי ההתפתחויות בשטח.
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