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חמ"ל המכון למדיניות נגד טרור
דו"ח אירועים שבועי
5/12 – 11/12/2014
ישראל
גוברים הדיווחים אודות נוכחות דאע"ש ברצועת עזה .בתקופה האחרונה חולקו מנשרים בגנות משוררים
ואזהרה לנשים אודות לבוש שאינו תואם את הלכות האסלאם .השר הפלסטיני לענייני התנחלויות ,זיאד
אבו עין ,מת בנסיבות לא ברורות (ככל הנראה התקף לב) בעת שהתעמת עם חיילי צה"ל בכפר תורמוס
עיא .בתגובה ,מאיימים הפלסטינים בהפסקת התיאום הביטחוני מול צה"ל ומדינת ישראל .הפרלמנט
האירי הצטרף לאלה של בריטניה ,צרפת ,וספרד בקריאתם להכיר במדינה הפלסטינית.

סוריה
חיילות האוויר של הקואליציה ,בדגש על ארה"ב ,ממשיכים להפציץ מטרות מזדמנות של דאע"ש.
דיווחי ם על כך שדאע"ש הצליח להשתלט על חלקים מבסיס חיל האוויר הסורי בדיר א-זור .חיל האוויר
הישראלי תקף שני יעדים ,האחד בשדה התעופה הצבאי של דמשק והשני בקרבת גבול סוריה-לבנון,
הקשורים להעברות הנשק בין איראן/סוריה לחיזבאללה .בתקיפה נהרגו שלושה אנשי חיזבאללה .ארגון
ג'האבת א -נוסרא פרסם סרטון בו ניתן לראות כי לוחמיו עושים שימוש ברכב של האו"ם כמכונית תופת
באזור דרעאה .בקרבת הכפר ראס אל-מאערה שבקרבת הגבול הלבנוני התפתחו קרבות בין לוחמי
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דאע"ש ללוחמי ג'האבת א-נוסרא על רקע חילוקי דעות בסוגיית איחוד כוחות ללחימה בהרי קאלאמון.
חיל האוויר הסורי תקף בקרבת גבול צפון לבנון.

לבנון
ארגון החיזבאללה הדף ניסיון של לוחמים אסלאמיים לחדור לעיירה טופייל שעל גבול סוריה-לבנון.
ג'האבת א-נוסרא הוציאו להורג את אחד מאנשי כוחות הביטחון הלבנונים שהוחזקו בשבי .סגן שר החוץ
הרוסי נפגש עם מזכ"ל החיזבאללה ,חסן נאצראללה ,בביירות .גורמים בלבנון מאשימים את ישראל
בגניבת גז מהמאגרים שבשטחה .הפרלמנט הלבנוני לא הצליח למנות נשיא למדינה בפעם ה.01-

מצרים
שגרירויות קנדה ובריטניה נסגרו לקבלת קהל עקב התראות ביטחוניות .מצרים מגבילה את יציאת
אזרחיה לטורקיה ולוב מחשש שיצטרפו ללחימה במדינות אלה (טורקיה כנקודת מעבר לסוריה ועיראק).

ירדן
בעקבות מחאתם של  97מחוקקים ,החל הפרלמנט הירדני לדון בכוונת הממלכה לרכוש גז מישראל.
דיווח על-כך שנציגו של איימן אל-זוואהירי ,אמיר אלקאעידה ,ללוב נעצר בטורקיה והועבר לירדן.

עיראק
חיילות האוויר של הקואליציה ,בדגש על ארה"ב ,ממשיכים להפציץ מטרות מזדמנות של דאע"ש .מספר
אנשי מיליציה שיעית נהרגו בפיגוע מכונית תופת דרומית לתיכרית .לוחמים שבטיים הנלחמים בדאע"ש
מתלוננים כי אוזלת להם התחמושת.
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לוב
הפרלמנט הלובי מתכנן למנות את חאליפה חאפטאר ,הגנרל המורד ,כרמטכ"ל צבא לוב .מטוס של חיל
האוויר הלובי תקף מטרת מורדים בקרבת הגבול עם תוניס .מספר מלוחמי 'השחר הלובי' נהרגו בקרב
מול חיילים לוביים .נמשכים הקרבות בבנגאזי.

איראן
גוברים הדיווחים אודות מאמצי איראן לרכוש צי וד אסור לתוכנית הגרעין .בניגוד להודעות הרשמיות של
הממשל האמריקאי אודות עמידת איראן בהסכם הביניים ,בדו"חות מסווגים לאו"ם טוען הממשל כי
איראן מנסה ואף מצליחה לעקוף את משטר הסנקציות .האו"ם בודק אם הגעתו של מפקד כוח קודס
האיראני לבגדד מהווה הפרה של הסנקציות על איראן.

ערב הסעודית
ערב הסעודית החליטה להגדיל את ההנחה על נפט הנמכר לאסיה וארה"ב .ערב הסעודית בגל מעצרים
רחב של  031חשודים בטרור .בין העצורים גם  41בעלי אזרחות זרה.

תימן
מנהיג החוטים ,עלי אל-מלכ אל-ח'ות'י ,נפגש לאחרונה עם נציג ארגון הג'האד האסלאמי הפלסטיני,
אחמד עבד אל-רחמן ברכה .לפי הדיווח ,השניים דנו על שיתוף פעולה בין שני הארגונים .במהלך ניסיון
חילוץ אמריקאי-תימני שכשל במחוז שעבווה ,נהרגו שני בני הערובה המערביים ,אמריקאי-בריטי ודרום
אפריקאי ,שהוחזקו על-ידי ארגון  .AQAPארגון  AQAPטוען כי תקף בסיס חיל האוויר אל-אנאעד (בסיס
תימני-אמריקאי לטענתם) במחוז לאחג' באמצעות ירי שישה טילי גראד .תשעה אנשי אל-קאעידה נהרגו
בתקיפת כטב"מ אמריקאי באותו אזור .ערב הסעודית הקפיאה את הסיוע הכלכלי לתימן בעקבות
התחזקות החוטים .פיגוע התאבדות כנגד בסיס צבאי במזרח המדינה הותיר לפחות חמישה חיילים
הרוגים .צרפת סגרה את שגרירותה בבירה עקב המצב הביטחוני במדינה.
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מדינות המפרץ הפרסי
בחריין מאשימה את ארגון החיזבאללה בהפעלת מספר מטעני חבלה אשר כוונו כנגד שוטרים.

סומליה
בתגובה לעריפת ראשה של אשת חייל סומלי על-ידי ארגון אל-שאבאב ,הוציאו להורג חיילים סומליים
שבע מנשותיהם של אנשי הארגון .מחבל מתאבד בבית קפה בעיר ביידואה הרג  01איש.

קניה
אמ"ל

ניגריה
צבא ניגריה הרג למעלה משלושים מלוחמי ארגון בוקו חאראם באזור אדאמאווה ובאוצ'י.

אפגניסטן
שישה הרוגים ועשרה פצועים בפיגוע התאבדות שכוון אל עבר אוטובוס חיילים בבירה קאבול .חמישה
אפגנים הרוגים בפשיטת הטאליבן על תחנת משטרה בקנדאהר.

פקיסטן
תקיפת כטב"מ אמריקאית בצפון וואזריסטן הרגה ארבעה לוחמי טאליבן ופצעה שניים נוספים .בין
ההרוגים גם בכיר באל-קאעידה ,עדנן אל-שוקריג'ומעה .בתקיפה אחרת נהרגו תשעה חשודים בטרור
באזור ההררי שבין פקיסטן לאפגניסטן .ארה"ב העבירה את בכיר הטאליבן ,לאטיף מחסוד ,לידי
הרשויות בפקיסטן .גוברת המתיחות בין פקיסטן לאפגניסטן סביב חפירת תעלת ההפרדה לאורך הגבול
בין שתי המדינות .מתקפה נוספת על עובדי החיסון נגד מחלת הפוליו.
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טורקיה
שלושה חיילים טורקיים נהרגו על גבול טורקיה-סוריה בנסיבות לא ברורות .ארדוגאן תקף את מצרים על
בקשתה מהאינטרפול להוציא צו מעצר בינלאומי לקארדאווי.

שונות
לוחמי האמירות האסלאמית בקאווקז תקפו מספר יעדים בבירת צ'צ'ניה ,גרוזני .בין המטרות :בית ספר
ומטה תקשורת מקומי .נהרגו לפחות  07איש.
רשויות הביטחון בארה"ב עצרו מהנדס אמריקאי ממוצא סעודי בחשד למכירת תכניות לנושאת המטוסים
האמריקאית וכן מידע לגבי נקודות התורפה שלה .החשוד האמין כי הוא מעביר את המידע לסוכן מצרי
כאשר בפועל הסוכן היה איש הבולשת הפדרלית.
ארה"ב הזהירה את אזרחיה באפגניסטן ,פקיסטן ותאילנד מחשש לפגיעה בהם בעקבות פרסום דו"ח
העינויים של ה.CIA-
האינטרפול הוציא צוו מעצר בינלאומי ליוסוף קארדאווי בגין הסתה ,סיוע לרצח ,סיוע לבריחה מהכלא,
והרס רכוש
צבא צרפת הרג את אחמד אל-טילמסי ,מנהיג קבוצת אל-מורביטון המזוהה עם  ,AQIMבפעולה צבאית
במאלי.
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