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חמ"ל המכון למדיניות נגד טרור
דו"ח אירועים שבועי
9/1 – 15/1/2015
ישראל
ארגון החמא"ס ממשיך בירי הניסיוני מתוך רצועת עזה אל עבר הים .גנב רכב פלסטיני נורה ונהרג על-
ידי חייל צה"ל  .מספר מטעני חבלה הופעלו ברחבי הרצועה כנגד בנקים ואישים המזוהים עם ממשלת
האחדות .הנחת המטענים באה ככל הנראה על רקע אי תשלום המשכורות לאנשי החמא"ס ברצועה.

סוריה
חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאע"ש וג'האבת א-נוסרא.
ארגון ג'האבת א-נוסרא תקף שני כפרים שיעים צפונית לחומס ,אך לאחר השתלטות קצרה ,נהדף אל
מחוץ לכפרים.

לבנון
ארגון ג'האבת א-נוסרא לקח אחריות לפיגוע כפול בבית קפה בג'בל מוחסין .בפיגוע נהרגו שמונה ונפצעו
למעלה משלושים אזרחים .מבצעי הפיגוע הינם לבנונים תושבי טריפולי .בנאום משודר ,התייחס מזכ"ל
החיזבאללה לאירועים הפוליטיים הפוקדים את לבנון ,בדגש על סוגיית בחירת נשיא המדינה והשיח בין
1

ארגונו לבין מפלגת אל-מוסתקבל .בנוסף ,יצא חאסן נאצראללה כנגד הארגונים התכפירים הפוגעים
במערב .כוחות הביטחון פשטו על כלא רומייא בחיפוש אחר פעילי טרור אסלאמיים המזוהים עם דאע"ש
וגהאבת א-נוסרא .בנוסף ,נערך חיפוש אחר חשודים בקשר לפיגוע הכפול מוקדם יותר השבוע .נמשך גל
המעצרים של חשודים בתכנון פיגועים במדינה.

מצרים
שתי גופות ערופות ראש נמצאו בצפון סיני .חילופי אש בין אנשי משמר הגבול המצרי לחמושים על גבול
מצרים-לוב במחוז אל-ואחאת .שוטר מצרי שנחטף בסיני בתחילת החודש הוצא להורג .כוחות הביטחון
פשטו על עשרות אתרי טרור והרגו שבעה מחבלים כחלק מהפעילות הביטחונית בסיני.

ירדן
כוחות הביטחון עצרו מספר חמושים שניסו לחדור למדינה דרך הגבול הסורי.

עיראק
חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאע"ש 01 .לוחמים כורדים
נהרגו בקרבות על העיר גוור שבצפון המדינה .מספר פיגועי התאבדות מחוץ ובתוך הבירה בגדד גבו את
חייהם של כעשרים איש 55 .אנשי מיליציה שיעית נהרגו צפונית לבגדד בפיצוץ מכונית תופת.

לוב
שני עיתונאים תוניסאים הוצאו להורג על-ידי חמושים המזוהים עם דאע"ש .נמשכים הקרבות בעיר
בנגאזי במהלכם נהרגו מעל עשרים לוחמים לצבא הלובי ולמורדים האסלאמיים .הארגון המסונף
לדאע"ש לקח אחריות לחטיפתם של  55קופטים מצריים.
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איראן
חודשו שיחות הגרעין מול המערב במטרה להגיע להסכם כולל עד יוני .5151

ערב הסעודית
משרד החוץ הסעודי הביע נכונות למנות שגרירות מטעם המדינה בחו"ל.

תימן
ארגון  AQAPלקח אחריות על הפיגוע במערכת המגזין "שארלי הבדו" .חוסל קצין ביטחון בכיר ממחוז
איב .מונה מפקד חדש לכוחות המיוחדים התימנים המזוהה עם החוטים.

מדינות המפרץ הפרסי
נמשכת ה ביקורת כנגד מזכ"ל החיזבאללה עקב התבטאויותיו בגנות המשטר בבחריין .העימות בא
בעקבות מעצרו של מנהיג האופוזיציה השיעי בבחריין.

סומליה
לפחות חייל קנייתי אחד נהרג במארב שהציבו לוחמי ארגון אל-שאבאב באזור הגבול של קניה וסומליה.
בתקרית אחרת נהרגו למעלה מחמישה מלוחמי הארגון.

קניה
אמ"ל
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ניגריה
דיווחים סותרים לגבי מספר האזרחים שנהרגו בפשיטת ארגון בוקו חאראם על  51כפרים באזור העיר
באגה .לפי חלק מהדיווחים ,מספר ההרוגים מגיע לכאלפיים .צ'אד שלחה חיילים לתגבור כוחות קמרון
בלחימה מול הארגון.

אפגניסטן
דיווחים על כך שדאע"ש החלו לגייס פעילים באפגניסטן ופקיסטן ,וזאת בנוסף לניסיונות להקמת תשתית
של הארגון בשתי המדינות.

פקיסטן
שבעה הרוגים בפיצוץ מחבל מתאבד מחוץ למסגד שיעי בראוולפינדי.

טורקיה
המשטרה הטורקית בדקה משלוחי עיתונים כדי לוודא שאינם מכילים קריקטורות של "שרלי הבדו"
המציגות את הנביא מוחמד.

שונות
מספר ימים לאחר הפיגוע במערכת העיתון "שארלי הבדו" ורצח השוטרת בפריז ,הצליחו כוחות הביטחון
לצור על שני האחים המפגעים בצפון הבירה .לאחר מספר שעות של התבצרות ,תקפו האחים את כוחות
הביטחון אך נהרגו במקום .במהלך המו"מ שהתנהל מולם ,הצהירו האחים כי הפיגועים נעשו בהנחיית
ארגון  AQAPשבתימן .במקביל ,מפגע בודד השתלט על מרכול יהודי ברובע  51של הבירה תוך לקיחת
בני ערובה .לאחר מספר שעות של מו"מ ,בהם דרש המפגע את שחרור האחים מהפיגוע ב"שארלי
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הבדו" ,פרצו כוחות הביטחון אל תוך המרכול והרגו אותו .במקום נתגלו גופותיהם של ארבעה גברים
יהודים אשר נרצחו בתחילת האירוע .שוחררה קלט בא נראה המפגע מצהיר אמונים לארגון דאע"ש.
כוחות הביטחון הסינים הרגו במחוז קסינג'יאנג שישה חשודים בטרור בעת שאלה ניסו לתקוף אותם
בעזרת גרזנים ומטענים מאולתרים.
המטיף הקיצוני הלונדוני ,אבו חאמזה אל-מסרי ,נידון למאסר עולם במנהטן ,ארה"ב ,בגין עבירות של
תכנון פיגועים כנגד כוחות ארה"ב באפגניסטן ותימן.
אתרי המדיה החברתית של פיקוד מרכז של צבא ארה"ב הותקפו על-ידי האקרים המזוהים עם דאע"ש.
כוחות הביטחון הבלגים ביצעו גל מעצרים כנגד חשודים בטרור אסלאמי .במהלך אחת הפשיטות התנהל
קרב יריות בו מצאו שני חשודים את מותם.
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