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חמ"ל המכון למדיניות נגד טרור
דו"ח אירועים שבועי
2/1 – 8/1/2015
ישראל
מזכ"ל האו"ם הודיע כי "פלסטין" תתקבל כחברה לבית הדין הבינלאומי ב 1-באפריל .5112 ,השב"כ
התיר לפרסום כי עצר בחברון שלושה חשודים בטרור המזוהים עם דאע"ש.

סוריה
חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות של אזורים בשליטת דאע"ש וג'האבת א-נוסרא.
בתקיפת הקואליציה נהרג המופתי של ארגון דאע"ש .ארגון ג'האבת א-נוסרא טוען כי הצליח לכבוש
עמדות של חזבאללה בעיירה פליטה שבקרבת הגבול עם לבנון .דיווחים לא מאומתים על ניסיון חילוץ
כושל של הטייס הירדני המוחזק על-ידי דאע"ש .על-פי הדיווח ,היה ניסיון כושל להנחית מספר מסוקים
בקרבת הבית בו הוא הוחזק בעיר רקה .האו"ם הודיע על פתיחת חקירה לגבי שימוש חדש בגז כלור
כנגד המורדים.
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לבנון
קרבות עזים בקרבת העיר ערסאל בין צבא לבנון לבין חמושים ג'האדיסטים .סיור יוניפי"ל הותקף על-ידי
תושבים מקומיים בכניסה לכפר ראמאיה שבדרום לבנון .מזכ"ל האו"ם האריך את תוקף בית הדין
המיוחד לרצח חרירי בשלוש שנים .דיווחים על-כך שארגון החזבאללה נאלץ לקצץ בשכר פעיליו
ובהוצאות השוטפות עקב בעיות בתזרים המזומנים הנובעות מהירידה במחירי הנפט והסנקציות על
פטרונה ,איראן.

מצרים
תושב עזה נורה על-ידי חיילים מצריים בצדו העזתי של הגבול .צבא מצריים החל בהרחבת רצועת
הביטחון בין סיני לרצועת עזה .שני שוטרים מצריים נהרגו מחוץ לכנסיה קופטית דרומית לקהיר.

ירדן
ירדן הקפיאה את מימוש הסכם יבוא הגז מישראל .לטענתה ,ההקפאה בוצעה לאור החלטת הממונה על
ההגבלים העסקיים בישראל .דיווחים על כוונת ירדן לחמש את השבטים הסונים בעיראק וסוריה כחלק
מהמאבק בדאע"ש.

עיראק
חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות בשליטת דאע"ש .דיווחים על-כך שחיילים
אמריקאים המוצבים במערב המדינה נתונים למתקפת פצמ"רים יומית .רשויות הבריאות במדינה
מדווחות כי אנשי דאע"ש שרפו את גופות החשודים כחולי אבולה .דיווחים מפי מקורות דאע"ש כי
תקציבם לשנת  5112יעמוד על  5מיליארד דולר עם עודף של  521מיליון דולר.
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לוב
הפסקות חשמל נרחבות בבנגאזי עקב הקרבות בעיר .לפחות עשרים נוצרים קופטים מצריים נחטפו
בעיר סירטה שבמרכז לוב .חיל האוויר הלובי תקף מכלית יוונית מול דרנה כתוצאה מבעיות בתיאום.
המכלית נשאה דלק לתחנת הכוח באזור אך הממשל טען שלא ידע על-כך .הממשל אף טען כי המכלית
סירבה לעצור ולאפשר חיפוש חמושים על סיפונה 11 .חיילים לובים הוצאו להורג בדרום המדינה על-ידי
כוחות המזוהים עם דאע"ש .הופסקו כל הטיסות הבינ"ל ללוב .הממשל הלובי אסר כניסת פלסטינאים,
סודנים וסורים למדינה עקב התראות טרור.

איראן
איראן ועיראק חתמו על מזכר הבנות על שיתוף פעולה ביטחוני שיכלול תמיכה צבאית בעיראק .איראן
פנתה באופן לא רשמי לסעודיה במטרה שהאחרונה תפעל לשימור מחיר הנפט .סגן מפקד משמרות
המהפכה ,האלוף חוסיין סאלאמי ,טוען כי כוחות הקשורים למהפכה הפועלים בעיראק ,תימן וסוריה,
מונים פי עשרה יותר לוחמים מאלה של החזבאללה בלבנון.

ערב הסעודית
המלך הסעודי ,בן ה ,01-סובל מדלקת ריאות .כוח סיור סעודי הותקף בסוויף שעל גבול סעודיה-עיראק
באזור ערער .לאחר חילופי אש בין התוקפים לכוח הסעודי ,מחבל מתאבד הפעיל את חגורת הנפץ
שנשא ,הרג שני חיילים ופצע אחר.

תימן
מנהיג החוטים מאיים לכבוש את מחוז מעאריב .כוחות הביטחון עצרו מספר חשודים בטרור ,ביניהם
בלגי ובולגרי .לפי מקורות תימנים ,המורדים החוטים שולטים ב 01%-מהציוד של צבא תימן .פיגוע
מכונית תופת מחוץ לבית הספר לשוטרים בצנעא גבה את חייהם של שלושים וגרם לפציעתם של
למעלה מחמישים.
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מדינות המפרץ הפרסי
אמ"ל

סומליה
במהלך מבצע כנגד ארגון אל-שאבאב שנערך בצפון-מזרח המדינה ,נהרגו  21חמושים ונפצעו 10
נוספים .בקרב כוחות הביטחון נמנו חמישה הרוגים .בפיגוע מכונית תופת בקרבת שדה התעופה
הבינלאומי במוגדישו ,נהרגו ארבעה בני אדם.

קניה
אמ"ל

ניגריה
חמושי בוקו חאראם השתלטו על בסיס צבאי בעיירה באגה שעל אגם צ'אד .מנהיג הארגון פרסם וידאו
בו הוא משגר איום כנגד ממשלת קמרון על פעילותה נגד הארגון .במתקפה אחרת ,נחטפו כארבעים
ילדים ובני נוער לשימוש כחיילים.

אפגניסטן
 18לוחמי טאליבן נהרגו בתקיפת נאט"ו במחוז פקטיקה שבדרום מזרח המדינה 11 .שוטרים נהרגו
במתקפה של הטאליבן במחוז לוגאר שבמזרח המדינה.

פקיסטן
בתום מרדף ימי בו ניסה חיל הים ההודי לעצור סירת דייג פקיסטנית בחשד להברחת אמל"ח ,פוצצו
האחרונים את סירתם .בתקיפות חיל האוויר הפקיסטני באזור קייבר הגובל לוואזריסטאן נהרגו כ11-
חמושים מהטאליבן .בתקיפת כטב"מ אמריקאית בצפון וואזריסטן נהרגו שבעה חשודים.
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טורקיה
מתחזק שיתוף הפעולה בין תעשיות הנשק של טורקיה ופקיסטן ,בדגש אל מערכות אופטיות ,תקשורת
ומערכות מודיעין .חייל טורקי נחטף על-ידי דאע"ש עת שחצה את הגבול הסורי.

שונות
בבוסניה הוגש כתב אישום כנגד מטיף מוסלמי באשמת גיוס פעילים לשורות דאע"ש.
שישה חיילי או"ם מניז'ר נפצעו עת רכבם עלה על מטען צד בצפון מאלי.
שלושה רעולי פנים פתחו בירי נק"ל אל עבר מערכת עיתון הסאטירה הצרפתי "שארלי הבדו" בפריז.
מהירי נהרגו  ,15ביניהם שלושה שוטרים .לפי הדיווחים עולה כי הפיגוע בוצע כנקמה על הפגיעה בשמו
של הנביא מוחמד .באירוע אחר בפריז ,נורו ונהרגו שוטרת ואזרח על-ידי חמוש לבוש באפוד מגן.
הועלתה הכוננות בטיסות מהודו לאפגניסטן בעקבות התראה לחטיפת מטוס על-יד אל-קאעדה או תומכי
דאע"ש.
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