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חמ"ל המכון למדיניות נגד טרור
דו"ח אירועים שבועי
17-23/7/2015
ישראל
 צה"ל הודיע כי חדל לטפל בפצועי מלחמת האזרחים בסוריה המשויכים לחזית אל-נצרה.
 מספר כלי רכב של אנשי חמאס והג'האד האסלאמי הפלסטיני פוצצו ברצועת עזה על-ידי ארגון המזוהה
עם דאעש.
 כוחות צה"ל והשב"כ עצרו חולייה של החמאס בשטח איו"ש שתכננה סדרת פיגועי ירי בחודשים
האחרונים.

סוריה
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש וחזית אל-נצרה .באחת
התקיפות בשבוע שעבר ,חוסל מנהיג "קבוצת ח'וראסאן" ,מחסן אל-פאצ'לי ,המזוהה עם אל-קאעדה.
 דיווחים על-כך שדאעש עושה שימוש בנשק כימי כנגד הכורדים בסוריה ובעיראק.
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לבנון
 דיווחים על מספר גבוה של אבדות לארגון חזבאללה בלחימה בעיירה זבדאני שבצדו הסורי של הגבול
המשותף.
 דיווחים על מספר גבוה של עריקות משורות חזבאללה עקב הלחימה בסוריה .בהמשך לכך ,התקבלו
דיווחים לא מאומתים כי הארגון עצר למעלה מ 175-לוחמים שסירבו להילחם בסוריה.

מצרים
 צבא מצרים ממשיך במבצע הצבאי כנגד מעוזי מחבלים בצפון חצי האי סיני .לפי דיווחים צבאיים
רשמיים ,נהרגו עשרות פעילי טרור במהלך השבוע האחרון.
 חמישה שוטרים נהרגו בפיצוץ רכב תופת במחסום משטרתי בצפון חצי האי סיני" .מחוז סיני של
המדינה האסלאמית" קיבל אחריות על הפיגוע.
 לפחות שישה הרוגים בהפגנת האחים המוסלמים בבירה קהיר.

ירדן
אמ"ל

עיראק
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש.
 הממשל העיראקי סגר את מעברי הגבול לסחורות עם ירדן.
 115 הרוגים ולמעלה מ 170-פצועים בפיצוץ רכב תופת במרכז שוק בח'אן בני סעד שמחוז דיאלא.
ארגון דאעש קיבל אחריות לפיגוע.
 22 חיילים ואנשי מליציה מקומית נהרגו בפיצוץ שתי מכוניות תופת בפלוג'ה.
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לוב
חיל האוויר הלובי הטביע ספינה אחת ותקף ספינה נוספת בקרבת נמל בנגאזי בחשד שהן מעבירות
לוחמים ואמל"ח.

איראן
אמ"ל

ערב הסעודית
 חיל האוויר הסעודי וחילות האוויר של הקואליציה הסונית ממשיכים לתקוף מטרות מורדים בתימן.
 כוחות הביטחון ביצעו גל מעצרים של מעל ל 400-אזרחים החשודים בהשתייכות לארגון דאעש.
 מחבל מתאבד פוצץ מכונית תופת במחסום משטרתי מחוץ לבירה ריאד .מהפיצוץ נפצעו שני קציני
משטרה .קודם לכן הרג המחבל את דודו ,אל"מ במשרד הפנים .ארגון דאעש לקח אחריות לפיגוע.

תימן
 כוחות נאמני הנשיא המודח בתמיכת חיילי צבא סעודיה ,כבשו את העיר עדן מידי כוחות החות'ים.
 המורדים החות'ים ובני בריתם ה פגיזו עיירה בקרבת עדן .מהדיווחים עולה כי לפחות מאה בני אדם
נהרגו ,מרביתם אזרחים.
 לפחות שמונה הרוגים בפיצוץ מכונית תופת מחוץ למסגד שיעי בבירה צנעא .ארגון דאעש לקח אחריות
לפיגוע.
 דיווחים על-כך שהמורדים החות'ים נסוגים מהעיר איּב.

מדינות המפרץ הפרסי
אמ"ל
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צפון אפריקה
ארגון  AQIMקיבל אחריות לפיגוע הירי בג'בל אל-ללוח שבאלג'יריה בו נהרגו  14חיילים.

סומליה
 שני בכירים בארגון אל-שבאב נהרגו מתקיפת כטב"מ אמריקאי בקרבת העיר ברדיר שבדרום-מערב
המדינה.
 צבא סומליה והאיחוד האפריקאי כבשו את העיר ברדיר מידי ארגון אל-שבאב .העיר היוותה אחד
המעוזים האחרונים באזור של הארגון.

קניה
דיווחים על-כך שחמושים מארגון אל-שבאב כבשו את הכפר מילימני שבמחוז לאמו.

ניגריה
 עשרות הרוגים בתקיפת ארגון בוקו חראם על כפר בניז'ר.
 לפחות שלושים הרוגים בפיצוץ שני מטעני חבלה בשוק בעיר גומבה.
 לפחות  19חמושים מארגון בוקו חראם נהרגו בקרבות מול צבא צ'אד.
 23 הרוגים בתקיפת ארגון בוקו חראם על כפר בקמרון.
 שני מטעני חבלה התפוצצו בשתי תחנות אוטובוס בעיר גומבה .מהפיצוצים נהרגו  29אזרחים.
 חמושי בוקו חראם פשטו על כפרו של רמטכ"ל צבא ניגריה ושרפו בו מספר רב של בתים.

אפגניסטן
 שישה שוטרים נהרגו מפיצוץ מטען צד במחוז הראט.
 לפחות  19הרוגים בפיצוץ מחבל מתאבד בשוק במחוז פאריאב שבצפון המדינה.
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פקיסטן
אמ"ל

טורקיה
כשלושים הרוגים בפיגוע התאבדות בעיר סורוכ שעל גבול טורקיה וסוריה .ארגון דאעש קיבל אחריות
לפיגוע.

תת היבשת ההודית
אמ"ל

שונות
דיווחים בצרפת על-כך שהרשויות סיכלו מזימה לבצע פיגוע באחד מבסיסי חיל הים במדינה בהשראת
ארגון דאעש.
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