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חמ"ל המכון למדיניות נגד טרור
דו"ח אירועים שבועי
27/3-2/4/2015
ישראל
 השב"כ התיר לפרסום כי נעצרו מספר תושבי מג'דל שמס בחשד לריגול עבור הממשל הסורי.
 פלסטינים פתחו בירי אל עבר סיור צה"ל באזור כיסופים שצמוד לרצועת עזה .לא היו נפגעים
באירוע.
 חייל צה"ל נדקר על-ידי פלסטיני במחסום אורנית.
 למרות הצהרות הירדנים כי לא ירכשו גז מישראל ,אושרה עסקת מכירת הגז על-ידי ישראל.

סוריה
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאע"ש וחזית אל-נצרה.
 ארה"ב החלה לפזר עלונים נגד דאע"ש מעל רקה כחלק מפעילות לוחמה פסיכולוגית.
 חמושים ממספר ארגונים אסלאמיים כבשו את מרבית העיר אדלב .במקביל ,עלו דיווחים על שימוש
בנשק כימי בעיר.
 ארבעים הרוגים בפשיטת דאע"ש על העיירה מבעוג'ה שבמרכז סוריה.
 ארגון דאע"ש כבש את מחנה הפליטים הפלסטיני אל-ירמוּכ.
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לבנון
 בנאום מוקלט ,גינה מנהיג חיזבאללה ,חסן נסראללה ,את המעורבות והתוקפנות הסעודית בתימן.
 רשויות התעופה בלבנון מתכוונים לעשות שימוש בסורקי טביעת אצבע כחלק ממאמצי תגבור אמצעי
הביטחון בשדה התעופה בבירות.
 צבא לבנון הודיע כי לא ייקח חלק במערכה על קלמון.

מצרים
 חילות הים והאוויר של מצרים הצטרפו לקואליציה הערבית כנגד החות'ים בתימן .דיווחים אחרונים
מלמדים כי ספינות חיל הים המצרי מפגיזות מטרות של החות'ים באזור עדן.
 שמונה פצועים בפיצוץ מטען חבלה בכניסה לאוניברסיטת קהיר.
 הרשויות במצרים משכו את עתירתן כנגד ארגון חמאס ובכך ביטלו את החלטת בית הדין בקביעתו כי
החמאס הינו ארגון טרור.
 שלושה הרוגים ו 21-עצורים בפעילות כוחות הביטחון המצריים כנגד מעוזי טרור בצפון חצי האי סיני.
 משמר הגבול המצרי איתר מנהרה באורך  2.8ק"מ על גבול רצועת עזה.
 ארה"ב הסירה את אמברגו הנשק מעל מצרים ותחדש את משלוחי הסיוע הכוללים מטוסי .F16
 מספר חמושים תקפו בירי נ"ט עמדות של צבא מצרים באזור העיר שיח' זוויד .מהירי וחילופי האש
שהתפתחו נהרגו כ 15-חיילים ו 15-חמושים.

ירדן
הממלכה סגרה את מעבר הגבול נציּב ,בינה לבין סוריה ,עקב המצב הביטחוני באזור.

עיראק
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאע"ש.
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 ארגון "גדודי חזבאללה" פרש מהלחימה בתיכרית עקב המעורבות האמריקאית בלחימה .הממשל
העיראקי טוען כי השתלט מחדש על העיר.
 איראן טוענת כי שניים מיועציה הצבאיים בעיראק נהרגו בתקיפת כטב"מ אמריקאי.
 פיצוץ שתי מכוניות תופת בבירה בגדאד גבה את חייהם של  11בני אדם.

לוב
 כוחות הצבא נסוגו מבסיסיהם סביב מסופי הנפט העיקריים.
 פוטר מתפקידו ראש ממשלת לוב המזוהה עם ארגון "פג'ר ליביא".

איראן
הושג הסכם מסגרת סביב סוגיית הגרעין בין איראן למעצמות.

ערב הסעודית
חיל האוויר הסעודי ממשיך לתקוף מטרות של החות'ים ברחבי תימן .קרבות עזים מתנהלים על גבול
סעודיה-תימן.

תימן
 הקואליציה הערבית ממשיכה לתקוף מטרות של החות'ים ברחבי תימן .בין המטרות שהותקפו ניתן
למצוא את מערך הנ"מ שנפל לידי המורדים החות'ים ,בסיסי חיל האוויר ונמלי הים .בתקיפת מחנה
פליטים נהרגו קרוב לארבעים אזרחים.
 חמושי  AQAPפרצו לבית הכלא בעיר אל-מּוּכלא ושיחררו בין  200ל 300-אסירים ,ביניהם בכירים
בארגון.
 המורדים החות'ים השתלטו על ארמון הנשיאות בעיר הדרומית ,עדן.
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מדינות המפרץ הפרסי
קטאר החזירה את שגרירה למצרים.

צפון אפריקה
אמ"ל

סומליה
 17הרוגים בסיומו של מצור על מלון בבירה מוגדישו .מספר חמושי אל-שבאב השתלטו על המלון
והחזיקו במספר אנשים כבני ערובה .כוחות הביטחון הסומליים ניסו לחלץ את בני הערובה ,אך כשלו.

קניה
 קצין בכיר ביחידת הלוט"ר חוסל בירי בביתו על-ידי ארגון אל-שבאב.
 מספר חמושי אל-שבאב פשטו על האוניברסיטה בעיר גריסה .בתקיפה נהרגו למעלה משבעים
סטודנטים וכמה מאות הוחזקו כבני ערובה טרם שוחררו על-ידי כוחות הביטחון.

ניגריה
 מפקדת ארגון בוקו חראם בגאוזה הושמדה על-ידי צבא ניגריה.
 בבחירות הארציות זכה מנהיג האופוזיציה ,מּוחמדּו ּבּוה ִ
ארי.

אפגניסטן
 שלושה הרוגים בפיגוע התאבדות בבירה קאבול .בפיגוע נפצע גם חבר פרלמנט.
 קרבות בין חמושי הטליבאן לבין כוחות הביטחון הובילו להפסקת אספקת החשמל למחוזות הלמנד
וקנדהאר.
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 16 הרוגים בפיגוע התאבדות במזרח המדינה במהלך עצרת מחאה נגד שחיתות.

פקיסטן
 צבא פקיסטן החל במבצע לטיהור עמק טירה מלוחמי טליבאן .עד כה ,נהרגו עשרות חמושים וחיילים
פקיסטנים.
 ארבעה שוטרים נהרגו מירי טיל על רכבם במחוז בלוצ'יסטן.
 חמישה הרוגים ועשרה פצועים בפיצוץ מטען צד אל עבר אוטובוס משטרתי בקרבת קראצ'י.
 צבא פקיסטן טוען כי הרג למעלה משלושים אנשי טליבאן במחוז ח'ייבר.

טורקיה
 רקטות שנורו מסוריה זלגו אל תוך שטח טורקיה ופצעו חמישה.
 הרשויות עצרו תשעה בריטים שניסו לגנוב את הגבול לסוריה.

תת היבשת ההודית
כוחות הביטחון בהודו חשפו חוליית טרור שתכננה להוציא לפועל סידרת פיגועים ברחבי המדינה ,כולל
בבירה ניו דלהי.

שונות
 משטרת מלזיה סיכלה כוונה לבצע פיגוע כנגד שגרירויות ערב הסעודית וקטאר על-ידי שני עיראקים
המזוהים עם דאע"ש.
 הליגה הערבית הודיעה על הסכמה עקרונית להקמת כוח צבאי משותף.
 באוגנדה נרצחה התובעת במשפט נגד ארגון אל-שבאב בשנת  .2010הרצח בוצע ככל הנראה על-
ידי אנשי הארגון עצמו.
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