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חמ"ל המכון למדיניות נגד טרור
דו"ח אירועים שבועי
13 – 19/2/2015
ישראל
 רא"ל גדי אייזנקוט נכנס לתפקיד הרמטכ"ל ה 12-של מדינת ישראל.
 דיווחים לא מאומתים על-כך שמזל"ט לא ידוע חדר למרחב האווירי של ישראל באזור ראש הנקרה.

סוריה
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאע"ש וחזית אל-נצרה.
 קרבות עזים מתנהלים בין צבא אסד ,משמרות המהפכה האיראניים וארגון החיזבאללה לבין המורדים
בדרום סוריה .בקרבות אבדות רבות לשני הצדדים.
 דיווחים על כך שהכוחות הכורדים שיחררו  261כפרים בסביבות קובאני מידי דאע"ש.
 כוחות סורים כבשו מחדש מספר כפרים סביב חלב.
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לבנון
 דיווחים על-כך שארגון גדודי עבדאללה עזאם מתכננים שורת פיגועים והתנקשויות באישי ציבור ברחבי
המדינה.
 כוחות הביטחון הלבנונים מנהלים מבצע לטיהור קיני מחבלים בגזרת בעלבּכ .למרות התיאום הנרחב
מול ארגון החיזבאללה ,עדיין ישנם אזורים בגזרה אליהם מונע הארגון גישה.
 מזכ"ל החיזבאללה ,חסן נסראללה ,הודה בנאומו כי ארגונו לוקח חלק פעיל בלחימה בעיראק.

מצרים
 הרוג ותשעה פצועים בתקיפה על תחנת משטרה בסיני.
 שישה פצועים בפיצוץ שתי מכוניות תופת בסיני.
 מצרים שוקלת לשלוח כוחות מיוחדים ללוב בתגובה לרצח  12הקופטים.
 מצרים חתמה עם צרפת על עסקת אספקת נשק שתכלול  12מטוסי קרב מתקדמים ושלוש פריגטות.
 כוחות הביטחון חשפו מנהרה להברחת אמל"ח מסיני אל רצועת עזה .המנהרה ,הארוכה ביותר
שנחשפה עד כה ,נמתחת לאורך  1.2ק"מ.
 חיל הים וכוחות הביטחון המצרים מגבירים את ניטור התווך הימי שמזרחית לתעלת סואץ במטרה
למנוע הסתננות פעילי טרור מחצי האי סיני.

ירדן
בכיר באחים המוסלמים נידון ל 21-חודשי מאסר באשמת פגיעה ביחסי הממלכה עם איחוד האמירויות
בעקבות תקיפתו את מדיניותה של האחרונה.

עיראק
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאע"ש.
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 לוחמי דאע"ש כבשו את העיר אל-בגדאדי שבמחוז אנבאר .העיר נמצאת במרחק חמישה ק"מ מבסיס
חיל האוויר אל-אסד המשמש גם את  211היועצים האמריקאים .לפי חלק מהדיווחים ,כוחות דאע"ש
תקפו גם את הבסיס אך נהדפו.
 דאע"ש פרסם הודעה בה דווח כי הוציא להורג  22אנשים בשריפה בעיר אל-בגדאדי.
 ארגון דאע"ש פתח במתקפה על ארביל אך הכוחות הכורדים הצליחו להדוף אותו.

לוב
 חמושים המזוהים עם דאע"ש בעיר סרת הוציאו להורג את  12המצרים הקופטים שנישבו על-ידם,
חלקם בעריפת ראש .החמושים אף איימו שרומא (איטליה) הינה המטרה הבאה .בתגובה לרצח
המצרים ,תקף חיל האוויר המצרי מטרות של דאע"ש לאורך הגבול המצרי-לובי ובעיר דרנה .על-
פי חלק מהדיווחים ,ישנם מעל ל 121-הרוגים ביעדים שהותקפו.
 מטוסים של מיליציית "פג'ר ליביא" ("השחר של לוב") תקפו שדה תעופה בעיר זנתאן .התקיפה
הביאה לביטולה של טיסה אשר הייתה אמורה לפנות אזרחים מצריים ממערב לוב.
 לוב ומצרים הגישו בקשה לאו"ם להסרת אמברגו הנשק מעל המדינה בכדי לאפשר לה להילחם
נגד דאע"ש.

איראן
איראן מכחישה את דבר משלוח המכתב העדכני מהמנהיג הרוחני ,עלי ח'אמנאי ,לנשיא ארה"ב בדבר
שת" פ בלחימה מול דאע"ש .עם זאת ,האיראנים מאשרים שמכתבים אחרים הוחלפו בין המדינות בשנים
האחרונות.

ערב הסעודית
הממלכה בתהליכים לקראת חתימה על הסכם רכישת טילים בליסטיים מסין.
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תימן
 ארגון  AQAPתפס בסיס צבאי במחוז שבווה שבדרום תימן .במקביל בוצעה פריצה לכלא ושוחררו
שישה מחברי הארגון במחוז.
 אנשי חלק מהשבטים במחוז מאעריב מנעו מ AQAP-לתקוף בסיס צבאי במחוז.
 מועצת הביטחון של האו"ם קוראת למורדים החות'ים להחזיר את השליטה לפרלמנט הנבחר.
 כוחות הנאמנים לנשיאה לשעבר של המדינה כבשו חלקים מעיר הנמל עדן.
 עוד שגרירויות מערביות סגרו את שעריהן במדינה ,כולל שגרירות יפן ,לאחר השתלטות החות'ים על
המדינה והידרדרות המצב הביטחוני.
 קצין חיל האוויר התימני בדרגת אל"מ חוסל בירי על-ידי ארגון .AQAP

מדינות המפרץ הפרסי
 בחריין שלחה טייסת מטוסי קרב לירדן כחלק מהקואליציה נגד דאע"ש.
 קטר החזירה את שגרירה ממצרים עקב תקיפות חיל האוויר המצרי בלוב.

סומליה
 כוחות הביטחון בחבל פונטלנד תקפו מעוזים של ארגון אל-שבאב והרגו  26חמושים.
 חמושים מארגון אל-שבאב תקפו כוחות של צבא סומליה והאיחוד האפריקאי בקרבת העיר באראווה.
 פיגוע ירי בבירה מוגדישו גבה את חייהם של ארבעה פקידי ממשל.

ניגריה
 מחבלת מתאבדת פוצצה עצמה בתחנת אוטובוס בעיר דמאטורו שבצפון המדינה .בפיצוץ נהרגו עשרה
ולמעלה משלושים נפצעו.
 כוחות הביטחון בניגריה הדפו מתקפה של ארגון בוקו חראם על העיר גומבה שבצפון המדינה.
 צבא ניגריה בשיתוף חיל האוויר המקומי פתח במתקפה על מעוזי בוקו חראם בצפון המדינה .על-פי
הדיווחים ,הצליחו כוחות הביטחון להרוג מעל ל 111-מאנשי הארגון.
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 ארגון בוקו חראם תקף מחנה צבאי בקמרון בקרבת העיר וואזה .צבא קמרון הדף את המתקפה והרג
כ 16-מאנשי הארגון.
 עשרות מתומכי בוקו חראם נעצרו בניז'ר.

אפגניסטן
 כוחות הביטחון הרגו  22חמושים של הטליבאן ,ביניהם מפקד בכיר ,במחוז הלמנד.
 פיצוץ בבית בקנדהאר גבה את חייהם של שישה שוטרים.

פקיסטן
 חמושים של הטליבאן תקפו מסגד שיעי בצפון-מערב המדינה והרגו מעל לעשרים מתפללים.
 בפיגוע מחוץ למרכז דת שיעי בעיר רוואלפינדי שבצפון המדינה נהרגו שני אנשים ונפצעו שבעה.
 מחבל מתאבד התפוצץ והרג חמישה בתחנת משטרה בלאהור.

טורקיה
ב פיצוץ מטען חבלה בנקודת ביקורת משטרתית על גבול סוריה בקרבת העיר סורוק ,נפצעו שלושה אנשים.

תת היבשת ההודית
 הודו הכריזה על דאע"ש כארגון טרור.
 רשויות המודיעין בהודו איתרו שלושים החשודים בגיוס בני נוער לשורות דאע"ש.
 הועלתה הכוננות בקרב הכוחות הימיים של הודו בעקבות מידע על כוונת ארגון לשקאר-א-טייבה לבצע
פיגוע דרך התווך הימי.
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שונות
 פיגוע ירי בקופנהגן ,דנמרק .צעיר מוסלמי פתח בירי אל עבר בית קפה בו נכחו אחד ממאיירי הנביא
מוחמד ושגריר צרפת במדינה .מהירי נהרג אחד ונפצעו שניים .בשעות הלילה של אותו היום ,תקף
החמוש בית כנסת בעיר ,הרג את המאבטח ופצע שני שוטרים .לאחר מרדף בתחנת רכבת בקרבת
מקום ,נורה ונהרג המפגע.
 צרפת ואיטליה העלו את הכוננות עקב איומי דאע"ש לפגוע במדינותיהם .דאע"ש בלוב קורא להציף
את איטליה במהגרים ולגרום על-ידי כך ל'גיהנום עלי אדמות".
 מאבק בין טורקיה לערב הסעודית על הקמת מסגד בקובה.
 בוושינגטון ,בירת ארה"ב ,החל כנס הבית הלבן ללוחמה בטרור בהשתתפות שישים מדינות .לבנון
שאף היא הוזמנה ,ביטלה את השתתפותה בגלל השתתפות נציגים מישראל.
 בגרמניה בוטל קרנבל רחוב בעיר בראונשווייג עקב מידע על כוונת אסלאמיסטים לבצע בו פיגוע המוני.
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