חמ"ל
המכון למדיניות נגד טרור
דו"ח אירועים שבועי

דו"ח אירועים

24/10-30/10/2014

ה מכ ו ן למ ד ינ י ו ת נ ג ד ט רו ר ( ) IC T
w w w. ict .or g. il

ישראל
נמשכים העימותים במזרח ירושלים .מספר רב של תקריות יידויי אבנים ובקת"בים על עבר כוחות
הביטחון ואזרחים יהודיים .פיגוע ירי אל עבר פעיל הימין יהודה גליק .גליק נפצע קשה והרג היורה
מאיים להחריף את העימותים .הכרזת הממשלה על הרצון בהקמת מאות יחידות דיור חדשות באיו"ש
גרר גל ביקורת מצד הקהילה הבינלאומית .משבר דיפלומטי סביב הכרת ממשלת שבדיה במדינה
הפלסטינית.
סוריה
נמשכות תקיפות הקואליציה כנגד מטרות דאע"ש .אין שינוי משמעותי בהיקף התקיפות .לפי ארגון
זכויות אדם ,התקיפות בסוריה הביאו למותם של  125מחבלים אסלאמיים ו 22-אזרחים .סוכנויות ביון
מערביות מציינות כי ישנה עליה במספר הלוחמים הזרים המצטרפים למאבק בסוריה .דו"ח מודיעין
גרמני מזהיר מפני המצאות נ"מ מתקדם בידי כוחות דאע"ש.
לבנון
קרבות עזים מתנהלים בעיר טריפולי בין כוחות הביטחון לבין ג'יהדיסטים סונים .לצבא לבנון מספר
הרוגים .הקרבות מתפשטים לאזורים אחרים בצפון המדינה .באזור צידון הותקפה עמדה של צבא
לבנון .ג'האבת אל-נוסרא לקחו אחריות לירי הרקטות במזרח המדינה .גוברים הדיווחים על כך
שדאע"ש מעוניינים בגישה לים ולכן הם מרכזים מאמצים אל מול זירת צפון לבנון .מחקר של קרן
המטבע העולמית מציין כי לבנון לא תוכל לנצל את הגז במאגריה לפני .2222
מצרים
שני פיגועי תופת בחצי האי סיני גבו את חייהם של לפחות  25חיילים מצרים .באחד הפיגועים ,בו
נהרגו  22חיילים ,הופעלה מכונית תופת צפונית-מערבית לאל-עריש .בעקבות האירועים הללו ,הוקפא
המו"מ בין ישראל לחמא"ס שאמור היה להתקיים בקהיר .מצרים החלה לפנות את התושבים מרפיח
המצרית במטרה ליצור אזור חיץ בין רצועת עזה לחצי האי סיני .התקשורת המצרית טוענת כי החמא"ס
מחמש את המחבלים הסונים בחצי האי סיני.
ירדן
אבו מוחמד אל-מקדסי הושם במעצר עקב דרשות פרו ג'יהאדיסטיות בכלל ופרו דאע"ש בפרט.
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עיראק
כוחות הקואליציה ממשיכות בתקיפת מטרות דאע"ש ברחבי המדינה .ארה"ב התמקדה בתקיפת יעדים
באזור סכר מוסול .למרות התקיפות ,עולים דיווחים כי הארגון מעמיק את אחיזתו בשטח .ממשיכים
פיגועי התופת כנגד האוכלוסיה השיעית ברחבי עיראק.
לוב
צרפת מזיזה כוחות באזור ניז'ר בס מוך לגבול הלובי במטרה למנוע העברות אמל"ח בין לוב לאזור
הס הל .עשרות הרוגים בקרבות בבנגאזי .לפי הדיווחים עולה כי צבא לוב הצליח לבסס את אחיזתו
בעיר .סוכנויות ביון מערביות מדווחות כי ג'יהאדיסטים לובים נוהרים לדרום המדינה שם ממוקמים
מחנות האימונים .פיגוע מכונית תופת ראשון בעיר טוברוק ,מקום מושבו של הזמני של הפרלמנט
הלובי .מצרים מזהירה מנפילת תעשיית הנפט לידי דאע"ש ואיסלמיסטיים אחרים.
איראן
האיראנים טוענים כי שיעור האבטלה במדינה ירד ב 5.2%בהשוואה לשנה שעברה .אחת הדרישות
האיראניות לחתימה על הסכם הגרעין הינה הסרת כלל הסנקציות .המשטר בטהרן טוען כי מנע ניסיון
חבלה במכלים להעברת מים כבדים לתוכנית הגרעין.
סעודיה
אמ"ל
תימן
החוטים הכריזו על חמינאי כמנהיג העולם המוסלמי .הבדלנים בדרום תימן דורשים עצמאות משאר
המדינה .פיצוץ מכונית תופת במרכז תימן גבה את חייהם של כ 22-מורדים חוטים .המורדים החוטים
כבשו את העיר ראדמאה שבמרכז תימן והממוקמת על הדרך הראשית שמחברת בין הבירה לעיר
הנמל עדן .בנמל עדן תפסו הרשויות מספר מכולות שהכילו תחמושת .לא דווח מה מקור ההברחה.
סומליה
ארה"ב פרסמה אזהרה כי ייתכן וארגון אל-שאבאב יבצע פיגוע בברונדי .כוחות האיחוד האפריקאי
ממשיכים להדוף את הארגון מערים סומליות.
קניה
אמ"ל
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ניגריה
ארגון בוקו חאראם ממשיך בגל החטיפות למרות המו"מ המתקיים להפסקת האש .כ 02-הרוגים לארגון
בקרבות מול כוחות הביטחון של קמרון.
אפגניסטן
באופן רשמי הגיע לסיומה המלחמה באפגניסטן עת עזבו אחרוני הכוחות האמריקאים והבריטים את
המדינה .אם זאת ,במסגרת הסכמי הביטחון בין ארה"ב לאפגניסטן ,נשארו במדינה כוחות רבים
בתפקידי יעוץ .בשנה האחרונה נרשמה עליה ניכרת בייצור הסמים במדינה וזאת למרות השקעה של
למעלה מ $7-מיליארד בלחימה בסמים מצד ארה"ב .תקיפת כטב"מ על גבול פקיסטן-אפגניסטן.
פקיסטן
עליה במספר הפיגועים בעיר קואטה שבדרום-מזרח המדינה .חיל האוויר ממשיך לתקוף מטרות של
הטאליבן .תקיפת כטב"מ אמריקאי הרגה שישה באזור וואזריסטאן.
טורקיה
טורקיה ממשיכה לגרור את רגליה בכל הקשור למלחמה בדאע"ש ובדגש על אזור קובאני .גוברים
הדיווחים על החרפה ביחסים מול ארה"ב וגם מול איראן .חיל האוויר הטורקי ביצע גיחות איסוף מעל
שטחים כורדים בעיראק.
שונות
בפרו נעצר צעיר ממוצא לבנוני בחשד להשתייכות לארגון החיזבאללה .על-פי הדיווחים עולה כי
החשוד עמד מאחורי תוכנית להוציא לפועל פיגועים כנגד מטרות ישראליות ויהודיות במדינה.
בבריטניה מתעוררת בעיה מבצעית באשר ליכולת הממלכה להמשיך ולהשתתף במבצע בעיראק
וסוריה שכן כוחה האווירי מצומצם ואין ביכולת המטוסים החדישים לשאת את האמל"ח שבמלאי.
צצים דיווחים על חוסר הסכמה בין הפנטגון לבין הבית הלבן לגבי המדיניות העיראק ובסוריה .בניו
יורק ,אדם חמוש בגרזן תקף שוטרים .ככה"נ מדובר במתקפת 'זאב בודד'.
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אודות המכון למדיניות נגד טרור ()ICT
המכון למדיניות נגד טרור בבי"ס לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ,פועל לפיתוח מדיניות ציבורית
חדשנית ביחס לבעיית הטרור העולמי ,באמצעות מחקר יישומי של תופעת הטרור ודרכי ההתמודדות עמה.
המכון שם לו למטרה לחקור את נושא ההתמודדות המוראלית–פסיכולוגית עם הטרור ולגבש המלצות,
אשר מחד יצמצמו את האפקטיביות של אסטרטגית הטרור ,ומאידך יסייעו בחיזוק כושר העמידה של
הציבור אל מול תופעה זו .ייחודו של המכון בהשוואה למכונים אחרים בא לידי ביטוי ,בין השאר ,בשיטת
המחקר שבה הוא נוקט – צוותי חשיבה מיוחדים של אנשים מדיסציפלינות מחקריות שונות מהעולם
האקדמי והביטחוני .מאז הקמתו ,התמקד המכון בפעילות בכמה מישורים :מחקר אקדמי–יישומי ,כנסים
וימי עיון ,ייעוץ למקבלי החלטות ,פעילות הסברתית–חינוכית ,פורומים לדיון ול"סיעור מוחות" ובניית
מאגרי מידע והפעלתם.
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