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חמ"ל המכון למדיניות נגד טרור
דו"ח אירועים שבועי
27/2 – 5/3/2015
ישראל
שלושה ישראלים תושבי עוטף עזה נעצרו בחשד שמכרו חומרים למערך היצור של החמא"ס ברצועת עזה.

סוריה
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאע"ש וחזית אל-נצרה.
" תנועת חזם" ,הארגון הראשון שקיבל סיוע צבאי מארה"ב ,הודיע כי הוא מתאחד עם אחד מהארגונים
האסלאמיים האחרים הפועלים בסוריה.
 תוך שיתוף פעולה עם ארגונים נוספים ,תקפה חזית אל-נצרה את מפקדת מודיעין חיל האוויר הסורי
בעיר חלב .בפיגוע פוצץ חלק מהבניין במקביל לחילופי אש כבדים.

לבנון
 צבא לבנון ממשיך לשמור על נוכחות גבוהה בצפון מזרח המדינה במקביל להפגזת מטרות מורדים
סורים בגזרה.
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 משטרת בוליביה סיכלה ניסיון להבריח  27טון עלי קוקאין ללבנון .שווי השוק של התוצר הסופי צפוי
לעמוד על תשעים מיליון דולר.

מצרים
 בית המשפט בקהיר הכריז על ארגון חמאס כארגון טרור.
 שלושה שוטרים הרוגים בפיצוץ מטען חבלה בעיר אסוואן.
 שני הרוגים בפיצוץ מטען חבלה מחוץ לבית המשפט העליון בקהיר.
 הצבא המצרי טוען כי הרג עשרות חמושים של "המדינה האסלאמית במחוז סיני" בסדרת תקיפות
אוויריות.

ירדן
ארגון האחים המוסלמים בירדן ביקש מהממשל לשנות את אישור אמנתו כך שתהיה למעשה הפרדה בינו
לבין ארגון הגג המצרי.

עיראק
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאע"ש.
 דיווחים על-כך שלוחמי דאע"ש במחוז אנבאר ממשיכים להתקדם לכיוון בסיס חיל האוויר עין אל-אסד
בו ממוקמים כוחות נחתים אמריקאים.
 צבא עיראק פתח במבצע צבאי לכיבוש מחדש של העיר תיכרית.
 27 הרוגים בפיגוע כפול בעיר סאמארא.

לוב
 הופל מטוס קרב של "פג'ר ליביא" כ 15-ק"מ מהגבול התוניסאי עת התכוון לתקוף עמדות של צבא
לוב.
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 הממשל הרשמי בלוב מאשים את טורקיה וקטאר באספקת אמל"ח ל"פג'ר ליביא".
 קרוב ל 26,000-פועלים מצריי ם עזבו את לוב בשבועות האחרונים על רקע התערערות המצב
הביטחוני במדינה.
 במתקפת ירי תמ"ס על העיר בנגאזי נהרגו למעלה מארבעה אזרחים ולמעלה משלושים נפצעו.
 צבא לוב טוען כי הטיל מצור על העיר דרנה שבשליטת חמושים המזוהים עם דאע"ש.
 שדות הנפט באהי ומברוּכ נתפסו על-ידי חמושים אסלאמיים.

איראן
אמ"ל

ערב הסעודית
מנהיגי טורקיה ומצרים הוזמנו לפגישות אצל מלך ערב הסעודית .השניים לא שהו בממלכה באותו הזמן.

תימן
 לראשונה מזה מספר שנים רבות ,חודשה התנועה האווירית בין איראן לצנעא.
 מספר מדינות ערב העתיקו את שגרירויותיהן מצנעא לעדן.
 ארבעה חשודים בהשתייכות לארגון  AQAPנהרגו בתקיפת כטב"מ אמריקאי במחוז שבווה.
 שמונה חות'ים נהרגו מפיצוץ מטען צד במחוז ביצ'אא'.

מדינות המפרץ הפרסי
אמ"ל

צפון אפריקה
דאע"ש מאיים בתקיפת מטרות בתוניסיה.
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סומליה
 קצין בכיר בחבל פונטלנד נהרג מפיצוץ מטען במכוניתו.
 ארגון אל-שבאב נטל אחריות על פיצוץ מכונית תופת בבירה מוגדישו בו נפצעו שני שוטרים.

ניגריה
 14 רוכלים נורו למוות על-ידי ארגון בוקו חראם בשוק של העיר בֹורנֹו.
 ארגון בוקו חראם תקף מספר כפרים על גבול קמרון בתגובה לתקיפתו על-ידי צבא צ'אד.
 ארגון בוקו חראם הוציא להורג שני אנשים בעריפת ראש.
 צבא ניגריה טוען לכיבוש מחדש של שטחים שהוחזקו על-ידי ארגון בוקו חראם.

אפגניסטן
 צבא אפגניסטן הצליח לטהר את מחוז הלמנד מלוחמי הטליבאן ללא עזרה חיצונית.
 שמונה אזרחים הרוגים בפיצוץ שני מטעני צד במזרח המדינה.

פקיסטן
השלטונות במדינה החלו לדרוש את אימות זהות בעלי הטלפונים הסלולריים בעקבות פיגועי הטרור
האחרונים .אימותי הזהות נעשים על-ידי רישום שמי ולקיחת טביעת אצבע.

טורקיה
אמ"ל
תת היבשת ההודית
אמ"ל
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שונות
 המועצה לביטחון לאומי של קירגיזסטן מדווחת על נוכחות גורמי דאע"ש בדרום המדינה ובמחוז אנדיז'ן
שבמזרח אוזבקיסטן.
 הרשויות בבריטניה חשפו את זהותו של עורף הראשים של דאע"ש ,המכונה ג'ון הג'האדיסט .על-פי
הדיווח ,מוחמד אמווזי הינו תושב לונדון שהיה תחת מעקב הרשויות מאז .2009
 כוחות הביטחון בפיליפינים מנהלים מצוד אחר גורמים אסלאמיים בדרום המדינה.
 חיל הים ומשמר החופים האיטלקי מגבירים את נוכחותם מול חופי לוב על רקע איומי דאע"ש לפגוע
בחופי איטליה.
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