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חמ"ל המכון למדיניות נגד טרור
דו"ח אירועים שבועי
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ישראל
 ברשות הפלסטינית מאיימים בהפסקת התיאום הביטחוני באם לא יועברו כספי המיסים על-ידי
מדינת ישראל.
 נמשכים ידויי האבנים אל עבר הרכבת הקלה בירושלים.
 בירושלים ,אברך נדקר ונפצע פצעים בינוניים על-ידי שב"ח משכם.
 חברת החשמל הישראלית החלה לצמצם את אספקת החשמל לערים שכם וג'נין עקב תפיחת חוב
הרשות הפלסטינית לחברה.
 צעיר פלסטיני נהרג מירי כוחות הביטחון במהלך עימותים בקרבת חברון.

סוריה
 מעל  220נוצרים אשורים נחטפו על-ידי דאע"ש בצפון-מזרח המדינה .בתמורה לשחרורם ,דאע"ש
דורשים את שחרור לוחמי הארגון המוחזקים בשבי הכורדים באזור קובאני.
 צבא סוריה כשל בכיבוש מחדש של חלקים ממרחב חלב.
 פיצוץ מטען חבלה בעיר לטקיה הותיר ארבעה הרוגים.

1

לבנון
 שר החוץ הלבנוני בביקור ראשון בהאוונה ,קובה ,מאז  .1970במהלך הביקור נחתמו הסכמי שיתוף
פעולה וכן נידון מצבם של  30,000הלבנונים החיים במדינה .קובה הביעה את תמיכתה בלבנון
ובפלסטינים אל מול מדינת ישראל.
 שירותי המודיעין בלבנון מדווחים על-כך שבכוונת דאע"ש לפתוח במתקפה כנגד המדינה במטרה
להקים את האמירות הלבנונית של המדינה האסלאמית.

מצרים
 שלוחת דאע"ש בחצי האי סיני ,מחוז סיני של המדינה האסלאמית (לשעבר ארגון אנצאר בית
אלמקדס) ,חילקה עלונים בצפון חצי האי בהם איום בעריפת ראש למי שישתף פעולה עם הרשויות.
 למעלה מעשרה חשודים בהשתייכות למחוז סיני של המדינה האסלאמית נהרגו בתקיפות חיל
האוויר המצרי בחצי האי סיני.
 רשויות התעופה המצריות סגרו את המרחב האוויר של מצרים לתנועת מטוסים לובים מטריפולי
לעמאן ואיסטנבול שלא עברו בדיקות ביטחוניות במזרח לוב.

ירדן
אמ"ל

עיראק
 חמושי דאע"ש שרפו את הספרייה המרכזית במוסול שכללה גם  8,000ספרים נדירים.
 שמונה הרוגים ולמעלה מ 15-פצועים בפיצוץ משאית תופת במחסום המאויש על-ידי מיליציות
שיעיות בעיר תיכרית.
 עשרות הרוגים בסדרת פיצוצים בבירה בגדאד.
 ארה"ב הגבירה את קצב העברות האמל"ח לצבא עיראק לקראת המתקפה הצפויה על העיר מוסול.
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לוב
 דאע"ש קיבל על עצמו אחריות לפיצוץ מטען חבלה מחוץ למעון השגריר האיראני בטריפולי.
 פיגוע מכונית תופת בעיר אל-קובה במזרח המדינה גבה את חייהם של לפחות שלושים בני אדם.
שלוחת דאע"ש בלוב קיבלה על עצמה אחריות לפיגוע.
 מספר רקטות נורו מהעיר דרנה אל עבר שדה התעופה אל-אברק.
 דיווחים על כך שנשק כימי מתקופת שליט לוב לשעבר ,מועמר קדאפי ,נפל לידי קיצונים.

איראן
 האחראי על תעשיות הנשק ברוסיה הודיע כי רוסיה הציעה לאיראן גרסה משודרגת של מערכת
ההגנה האווירית  ,S-300תחת השם .Antey-2500
 הושלם סבב שיחות נוסף בין ארה"ב לאיראן סביב סוגיית תוכנית הגרעין .השיחות יחודשו בשבוע
הבא.
 איראן קיימה תרגיל ימי גדול באזור מיצרי הורמוז .במהלך התרגיל הותקף והוטבע דגם של נושאת
מטוסים אמריקאית.

ערב הסעודית
 המלך הסעודי חילק שלושים מיליארד דולר לאזרחי המדינה כבונוס לרגל הכתרתו.
 במהלך ועידה בינלאומית ללוחמה בטרור ,בה נכחו מפקדי כוחות הקואליציה הפועלים בעיראק
וסוריה לצד מנהיגי דת מוסלמים מרחבי העולם ,הושמעו קריאות לרפורמות בחינוך ובחוק האסלאמי.

תימן
 שלושה לוחמי  AQAPנהרגו בתקיפת כטב"מ במחוז שבווה.
 נשיא תימן המודח הגיע לעדן והכריז כי הוא עדיין נשיאה החוקי של תימן .בנוסף ,הכריז כי עדן הינה
בירת תימן.
 בצנעא נחטפה אזרחית צרפת ,עובדת הבנק העולמי ,יחד עם המתורגמן שלה.
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מדינות המפרץ הפרסי
מדינות המפרץ הפרסי ,כולל ערב הסעודית ,הביעו מחאה על ביקורתה של מצרים כלפי קטר על כך
שהחזירה את שגרירה בעקבות התקיפה בלוב מספר ימים לפני כן.

צפון אפריקה
ארגון  AQIMקיבל אחריות בשם גדוד עקבה בן נאפע על הריגת ארבעת לוחמי המשמר הלאומי
התוניסאי.

סומליה
 ארגון אל-שבאב פרסם קלטת וידאו בה מושמע איום ברור כנגד מספר יעדים מערביים ,בדגש על
מרכזי קניות גדולים בארה"ב ,אנגליה וצרפת .בעקבות האיום ,שכלל קריאה לביצוע פיגוע בסגנון
התקפת הטרור כנגד הקניון בקניה בשנת  ,2013הועלתה רמת הכוננות באותם מקומות ונפרסו
כוחות מיוחדים.
 לראשונה מאז שנת  ,1991מינתה ארה"ב שגרירה לסומליה.
 פיגוע מכונית תופת בכניסה למלון בעיר מוגדישו הותיר  25הרוגים ,ביניהם שני חברי פרלמנט וסגן
ראש העיר .אל-שבאב נטל אחריות לפיגוע.

ניגריה
 כוחות צבא ניגריה כבשו מחדש את העיר באגה שעל גבול צ'אד מידיי ארגון בוקו חראם .במקביל,
תקף חיל האוויר הניגרי את עמדות הארגון ביער סמביזה.
 צבא צ'אד תקף עמדות של בוקו חראם בצפון-מזרח ניגריה.
 לפחות שלושים הרוגים בפשיטת ארגון בוקו חראם על שני כפרים בקרבת העיר צ'יּבֹוק .
 בפיגוע התאבדות בצפון-מזרח המדינה נהרגו חמישה בני אדם .על-פי הדיווחים ,גיל המחבלת היה
בין שבע לשמונה.

4

אפגניסטן
 פיגוע משולב של מטען חבלה וירי במחוז קנדהאר גבה את חייהם של שישה והביא לפציעתם של
עשרה נוספים.
 שלושים שיעים נחטפו במחוז קנדהאר עת חמושים עצרו אוטובוסים בהם נסעו.
 מכונית תופת התפוצצה בקרבת שיירה שהובילה את נציג נאט"ו הטורקי בבירה קאבול .מהפיצוץ
נהרג חייל טורקי ולפחות אדם אחד נוסף נפצע.

פקיסטן
 אופנוע ממולכד התפוצץ בקרבת מסגד הינדי במחוז בלוצ'יסטן .בפיצוץ נהרג ילד ונפצעו תשעה
אחרים.
 הרשויות בפקיסטן מלמדות תלמידי בית ספר כיצד להתגונן מטרור .כחלק מההדרכות לומדים
התלמידים כיצד לנטרל מטעני חבלה ולהתגונן בעת מתקפת טרור.

טורקיה
צבא טורקיה פינה את ק ברו של סולימן שאה ,אבי האומה הטורקית ,שבסוריה .כוחות שריון וחי"ר חדרו
אל שטח סוריה ופינו את ארון הקבורה וכן את כוח המשמר הטורקי .הפעולה לא נעשתה בתיאום עם
סוריה שהביעה מחאה והבטחה לתגובה.

תת היבשת ההודית
 הודו הכניסה את בריטניה למדינות שאזרחיה המבקשים ויזת תייר נדרשים לספק טביעת אצבע.
 כוחות מיוחדים של צבא בנגלדש פשטו על מחנה אימונים של חמושים אסלאמיים בצפון-מזרח מחוז
צ'יטגונג .במהלך הפשיטה נעצרו חמישה חשודים ונתפסו אמצעי לחימה.
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שונות
 בשעות הלילה בין יום שני לשלישי ,נצפו חמישה מזל"טים (רחפנים) בשמי פריז .המזל"טים נצפו
מעל שגרירות ארה"ב ,מגדל אייפל ,מוזיאון הלובר וכבישים ראשיים ברחבי העיר .טרם נעצרו
חשודים בהטסת כלי הטיס.
 הצבא הפיליפיני פתח במתקפה כנגד מעוז ארגונו של אבו-סיאף.
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