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חמ"ל המכון למדיניות נגד טרור
דו"ח אירועים שבועי
16-22/1/2015
ישראל
 לפי מקורות זרים ,תקף חיל האוויר שיירה בת שני רכבים של החיזבאללה בגזרת קונייטרה
שבסוריה .בתקיפה נהרגו שישה קצינים בכירים בארגון ,ביניהם בנו של עימאד מע'וניה ,מפקד
גזרת הגולן הסורי ,ואחראי על תכנית כיבוש הגליל .בנוסף ,נהרגו גם שישה קצינים איראניים
כולל קצין בדרגת גנרל.
 שב"ח בן  32מטול כרם דקר ופצע  23בני אדם באוטובוס בתל אביב .בחקירתו טען המפגע,
התומך בארגון החמא"ס ,כי ביצע את הפיגוע כנקמה על מבצע 'צוק איתן' והאירועים בהר הבית.
 השב"כ התיר לפרסום כי נעצרו שבעה ערבים ישראלים מצפון המדינה אשר הקימו תא של
דאע"ש בראשותו של אחד מהם ,עו"ד הטוען לרמטכ"לות הארגון ב'פלסטין'.

סוריה
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאע"ש וג'האבת א-
נוסרא.
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 דאע"ש פרסמו דרישת כופר בסך  311מיליון דולר עבור שני חטופים יפניים בכדי למנוע את
הוצאתם להורג.
 עשרות נהרגו בתקיפת חיל האוויר הסורי בשוק באחד הכפרים בשליטת דאע"ש.
 מטוס תובלה סורי ועליו  22חיילים התרסק (או הופל על-ידי ג'האבת א-נוסרא) בקרבת שדה
התעופה הצבאי אבו דאהור.

לבנון
 צבא לבנון ניטרל מכונית תופת בערסל שהכילה מעל  231ק"ג חומר נפץ.
 כוחות הביטחון פועלים בשיתוף פעולה עם הרשויות במחנה הפליטים עין אל-חילוואה במטרה
לעצור חשודים בטרור איסלאמי.

מצרים
 נמשכת פעילות כוחות הביטחון כנגד קיני מחבלים בצפון חצי האי סיני .במהלך הפעילות נהרגו
מעל לעשרה חשודים ונעצרו עשרות נוספים .כוחות הביטחון המצריים איתרו מנהרה באורך
 2311מ' בין רפיח לרצועת עזה אשר הכילה כמות גדולה של חומרי נפץ ופצצות מרגמה.
 מדינת סיני (אנצאר בית אל-מקדאס) לקחו אחריות על פיצוץ צינור הגז בין סיני לירדן בתגובה
למעורבותה של האחרונה בתקיפות האוויריות בסוריה כנגד דאע"ש.
 מצרים סגרה עד להודעה חדשה את מעבר הגבול סאלום המחבר בינה לבין לוב.
 מעבר רפיח נפתח לתנועה למספר ימים.

ירדן
אמ"ל
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עיראק
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאע"ש.
 משטרת האסלאם של דאע"ש ממשיכה בהוצאות להורג של נאשמים בניאוף וביחסים
הומוסקסואליים.
 כוחות מיוחדים קנדיים ניהלו קרב קרקעי עם חמושים מדאע"ש.
 סדרת פיגועים סביב הבירה בגדד הביאה למותם של  21אזרחים.

לוב
 חיל האוויר הלובי תקף ספינת דיג שהובילה דלק לנמל בנגזאי .לפי גורמי ממשל ,עלה החשד כי
הדלק מיועד לגורמים אסלאמיים בעיר.
 מטען חבלה הופעל מחוץ לשגרירות אלג'יר וגרם לפציעתם של שלושה שומרים.
 גורמים המזוהים עם דאע"ש פונים לצפון אפריקאים המעוניינים להצטרף לארגון בהצעה להגיע
ללוב באם המסע לסוריה קשה מדי עבורם.

איראן
הנשיא אובמה הודיע במהלך נאום 'מצב האומה' כי יטיל וטו על כל סנקציות חדשות שיוטלו על איראן
בטענה כי הן יפגעו במו"מ על תכנית הגרעין.

ערב הסעודית
הממלכה הזהירה אימאמים משימוש בכתביהם של סייד קוטב ,חסן אל-בנא ,ומחמד סרור.
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תימן
 המורדים החות'ים השתלטו על ארמון הנשיאות .בעקבות ההשתלטות ,נוהל מו"מ בין המורדים
לנשיא כשבסופו הוסכם כי החות'ים יסיגו את כוחותיהם מבנייני הממשל בתמורה לכך שיבוצעו
שינויים בחוקה והם ישולבו באופן שוויוני בכל מוסדות המדינה.
 דיווחים מתוך תימן מצביעים על כך ש דאע"ש מנהל מסע גיוס פעילים בשלושה מחוזות בדרום
ובמרכז תימן .לפי הדיווחים ,בחלק מהמקומות מתנהל מאבק אלים בין ארגון  AQAPלבין
דאע"ש סביב גיוס הפעילים.

מדינות המפרץ הפרסי
כוחות הביטחון בבחריין עצרו מספר חשודים בהשתייכות לארגונים קיצוניים בסוריה.

סומליה
ארגון אל-שאבאב קיבל אחריות על פיצוץ מכונית תופת בשער הכניסה למלון בו שוהה המשלחת
הטורקית ,יום לפני ביקורו של נשיא טורקיה במדינה.

קניה
אמ"ל

ניגריה
התקיפות האחרונות של ארגון בוקו חאראם הביאו לבריחתם של  21,111תושבים מבתיהם.

אפגניסטן
 ארבעה קציני משטרה נהרגו עת פגעה מכונית תופת בשיירתם במחוז הלמאנד.
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 23 לוחמי טאליבן נהרגו בסדרת פשיטות של צבא אפגניסטן בשיתוף עם יחידות לוט"ר.

פקיסטן
 מקורות מודיעין פקיסטניים מדווחים כי עצרו את מפקד דאע"ש במדינה .העצור ,יוסף אל-
סאלאפי ,פקיסטני ממוצא סורי ,נכנס למדינה לפני חמישה חודשים דרך טורקיה .בנוסף אליו,
נעצרו שניים בחשד לגיוס מתנדבים לשורות הארגון.
 המשטר הפקיסטני הוציא את רשת חאקאני אל מחוץ לחוק.
 בתקיפת כטב"מ אמריקאי בצפון מזרח המדינה נהרגו חמישה חשודים בטרור .בתקיפת כטב"מ
אחרת נהרגו ארבעה חשודים נוספים.
 הודו וארה"ב מזהירות את פקיסטן מתמיכה בפיגוע טרור בהודו במהלך ביקורו של הנשיא
אובמה במדינה.

טורקיה
 טורקיה הודיעה כי תגדיל את מספר חייליה באפגניסטן ל.2,211-
 נמשך גל המעצרים נגד דמויות ציבוריות המבקרות את הנשיא ארדוגאן באופן פומבי.

שונות
הפגנות זעם בעולם המוסלמי עקב פרסום שער מגזין 'שארלי הבדו' הלועג לנביא מוחמד.
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