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חמ"ל המכון למדיניות נגד טרור
דו"ח אירועים שבועי
30/1 – 5/2/2015
ישראל
 הוחזר השגריר הירדני בישראל לתל אביב לאחר שלא היה במדינה שלושה חודשים בעקבות האירועים
בהר הבית.
 דיווחים לא מאומתים על תקיפת כטב"מ ישראלי בסיני.

סוריה
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאע"ש וחזית אל-נצרה.
 דאע"ש פרסמו סרטון בו נראית ההוצאה להורג בשריפה של הטייס הירדני השבוי.
 דאע"ש הוציאו להורג את החטוף היפני השני שהוחזק בידיהם לאחר נפילת הסכם חילופי השבויים
עם ירדן.
 שישה צליינים לבנונים שיעים נהרגו בפיצוץ האוטובוס בו נסעו בדמשק .ארגון חזית אל-נצרה קיבל על
עצמו אחריות לפיגוע.
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לבנון
 צבא לבנון והחיזבאללה הפגיזו מטרות של מורדים סורים באזור ראס אל-בעלבכ וערסאל.
 ביקור נדיר של מפקד משמרות המהפכה האיראני ,קאסם סולימאני ,בלבנון.

מצרים
 בית משפט במצרים הכיר בזרוע הצבאית של החמא"ס כארגון טרור.
 סדרת תקיפות של "המדינה האסלאמית במחוז סיני" הותירה עשרות חיילים מצריים הרוגים .חמושים
תקפו מבנים ונקודות ביקורת של כוחות הביטחון באל-עריש ואל-שייח' זויד בעזרת ירי רקטות ומכוניות
תופת .בתגובה ,תקף חיל האוויר המצרי מטרות של הארגון בצפון חצי האי סיני.
 אדם אחד נהרג בפיצוץ מטען צד מחוץ לאלכסנדריה .במקביל נוטרלו שני מטענים נוספים בשדה
התעופה הבינלאומי בקהיר.

ירדן
 בתגובה להוצאתו להורג של הטייס הירדני השבוי בידי דאע"ש ,הוצאו להורג שני פעילי אל-קאעידה
העצורים בירדן כולל המחבלת המתאבדת אותה דרשו בדאע"ש לשחרר.
 הממלכה הה אשמית חזרה לתקוף מטרות דאע"ש בסוריה .לפי דיווחים לא מאומתים ,המלך הירדני,
עבדאללה השני ,השתתף אף הוא בתקיפות .דיווחים על-כך כי לראשונה תקף חיל האוויר הירדני
מטרות במוסול ,עיראק .על-פי הדיווח נהרגו בתקיפה  55בני אדם.

עיראק
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאע"ש.
 כוחות דאע"ש פתחו במתקפה על ּכרּכוּכ.
 סדרת פיצוצים ברחבי בגדד הותירה מעל לעשרה הרוגים.
 מומחה אמל"ח כימי של דאע"ש נהרג בתקיפות הקואליציה בקרבת מוסול.
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לוב
 חמושים שדדו את שגרירות ירדן בטריפולי וחטפו את אחד השומרים המקומיים.
 נמשכים הקרבות בעיר בנגאזי ,כולל ירי תמ"ס.
 לפי דיווחים של ארגוני זכויות אדם ,אוזלת האספקה הרפואית בצפון המדינה.
 ארגון אנצאר אל-שריעה המזוהה עם דאע"ש קיבל על עצמו אחריות להשלכת מטעני חבלה אל עבר
תחנת משטרה בבירה טריפולי.
 חודשו הקרבות סביב שדות הנפט אל-סדר וראס לאנוף.

איראן
איראן שיגרה לוויין רביעי לחלל .הלוויין ,לוויין צילום מסוג אומיד ,יכול לשהות במסלול בגובה 531-051
ק"מ סביב כדור הארץ במשך שנה וחצי.

ערב הסעודית
אזרח אמריקאי נפצע מירי במחוז שיעי במזרח המדינה עת שנסע במקום עם אזרח אמריקאי נוסף .שני
האזרחים עבדו בממלכה הסעודית כעובדי קבלן בתחום הביטחון.

תימן
 ארגון  AQAPהכריז על צרפת כאויב מספר אחד על האסלאם במקום ארה"ב.
 מקורות מודיעיניים אמריקאים מדווחים כי למרות ההצלחות לתוכנית הכטב"מים ,עדיין ישנם פערי
מודיעין גדולים הפוגעים ביעילותה.
 מספר תקיפות כטב"מ אמריקאיות בשבוע החולף .באחת התקיפות נהרגו שלושה פעילי  AQAPכולל
תיאולוג הארגון ,חארת' אל-נט'ארי.
 בפיגוע רכב תופת בכניסה לבסיס במחוז ביצ'אא' נהרגו חמישה חיילים.
 גורמים אמריקאים מדווחים כי המורדים החות'ים השתלטו ככל הנראה על ציוד אמריקאי בשווי 051
מיליון דולר.
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מדינות המפרץ הפרסי
 איחוד האמירויות הפסיק את פעילותו ההתקפית בקואליציה נגד דאע"ש בעקבות נפילתו בשבי של
הטייס הירדני.
 בבחריין הושק ערוץ חדשות לווייני פאן-ערבי בבעלות אחד הנסיכים הסעודים" ,אל-ערב" ,שמטרתו
להתחרות בערוצי החדשות האחרים המבוססים באזור.

סומליה
 בתקיפת כטב"מ אמריקאי נהרג מפקד מנגנון פיגועי החוץ של ארגון אל-שבאב ,יוסף דעיק.
 במחוז שאבלה שבמרכז סומליה נלכד מפקד בכיר בארגון.
 בתקיפות אוויריות במחוז ג'ובה נהרגו  52פעילי הארגון.

קניה
 שביתת מורים בצפון המדינה מחשש למתקפה של ארגון אל-שבאב הסומלי.
 הממשל בקניה החל לחייב כל אזרח מעל גיל  05ברישום ביומטרי.

ניגריה
 צבא צ'אד הרג למעלה מ 511-חמושי בוקו חראם.
 צבא קמרון תקף את ארגון בוקו חראם והרג מעל לחמישים .בתגובה ,תקף הארגון בקמרון והרג מעל
למאה ופצע מעל ל.511-
 הארגון חידש את התקיפות על העיר מאידיגורי.

אפגניסטן
 שלושה קבלנים אמריקאים נהרגו מירי חייל אפגני בשדה התעופה הצבאי בקאבול .הטליבאן טוען כי
החייל היה סוכן שלהם שהוחדר לצבא לצורך ביצוע פיגוע ירי.
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 מספר שוטרים הרוגים בתקיפת מחסום על-ידי הטליבאן.
 פיגוע התאבדות במחוז הלמנד גבה את חייו של שוטר ופצע ארבעה נוספים.

פקיסטן
 רשות התעופה האירופית פרסמה אזהרה מפני פיגועי טרור לכל המטוסים הטסים מפקיסטן ,אליה או
מעליה.
 חיילים פקיסטנים הפרו את הפסקת האש על גבול קשמיר.
 לפחות עשרים הרוגים ולמעלה מחמישים פצועים בפיגוע התאבדות במסגד שיעי בשיקארפור.
 55 חמושים נהרגו בתקיפת חיל האוויר הפקיסטני באזור וזיריסטן.
 בעקבות הטבח בבית הספר לפני כחודשיים ,החלו מורים לחמש עצמם ולעבור אימוני ירי.
 פקיסטן ביצעה ניסוי מוצלח בטיל שיוט בעל יכולת גרעינית.

טורקיה
משטרת הגבולות בשדות התעופה הטורקיים פתחה במבצע לאיתור חשודים שבכוונתם להצטרף ללחימה
בסוריה ועיראק.

שונות
בניס ,צרפת ,הותקפו שלושה שוטרים ששמרו על מרכז קהילתי יהודי על-ידי צעיר מוסלמי .שניים
מהשוטרים נדקרו ונפצעו פצעים קלים.
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