 29אוגוסט2015 ,

חמ"ל המכון למדיניות נגד טרור
דו"ח אירועים שבועי
21-27/8/2015
ישראל
 נמשך ירי הרקטות הניסיוני לכיוון הים על-ידי ארגוני הטרור ברצועת עזה .במקביל ,נמשכים ניסיונות
הארגונים הסלפים לבצע ירי תמ"ס לכיוון ישראל ,אך ללא הצלחה .רקטה שנורתה מהרצועה נחתה
באזור מועצת אשכול שבשטח ישראל  .חיל האוויר הגיב בתקיפת מתקן לייצור נשק בחלקה המרכזי
של הרצועה.
 שוטר מג"ב נפצע קל מדקירות סכין בירושלים .הדוקר ,צעיר פלסטיני ,נתפס על-ידי כוח מג"ב.
 חיל האוויר הישראלי ירה ופגע ברכב באזור קוניטרה שבצדו הסורי של רמה"ג .מהירי נהרגו חמישה
חמושים מארגון הג'האד האסלאמי שעמדו מאחורי ירי הרקטות אל עבר ישראל בשבוע הקודם.

סוריה
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש וחזית אל-נצרה.
 מתרבים הדיווחים על כך שדאעש עושה שימוש בגז חרדל כנגד הכורדים בצפון המדינה.
 נמשכים הקרבות סביב העיר זבדאני.
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לבנון
 הפגנות רחוב אלימות בביירות על רקע המחאה על אי-פינוי האשפה .ארגון חזבאללה מגבה ומלבה
את המהומות.
 מספר הרוגים במהלך עימותים במחנה הפליטים עין אל-חילווה.

מצרים
 שלושה שוטרים הרוגים ו 27-פצועים בפיצוץ מטען צד באזור הדלתא.
 כוחות הביטחון המצריים 'חטפו' ארבעה לוחמי קומנדו של החמאס עת נכנסו למצרים.
 הרשויות פתחו את מעבר רפיח למספר ימים אך הגבילו את כמות האנשים והסחורות שעברו דרכו.
 כשלושים פצועים בפיצוץ מכונית תופת מחוץ לבניין ביטחון המדינה בקהיר" .מחוז סיני של המדינה
האסלאמית" נטל אחריות על הפיגוע.
 דיווחים על -כך שהממשל האמריקאי שוקל להפסיק את נוכחות כוחות שמירת השלום ()MFO
המוצבים בסיני עקב המצב הביטחוני המתדרדר.
 חיל האוויר המצרי ממשיך לתקוף מטרות של "מחוז סיני של המדינה האסלאמית" בצפון חצי האי סיני.

ירדן
אמ"ל

עיראק
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש.
 23 חיילים עיראקים נהרגו במתקפה של דאעש באזור רמאדי.
 דיווחים על-כך שמספר שתיים בדאעש ,חאג'י מֻ עְ תז ,חוסל בתקיפת כטב"מ אמריקאי באזור מוסול.
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לוב
 דיווחים על כך שארגון בוקו חראם שלח מאות חיילים להילחם לצד דאעש בלוב.
 כוחות הנאמנים לגנרל ח'ליפה חפתר כבשו את העיר צ ְֻרמאן מידי כוחות "פג'ר ליביא".

איראן
בריטניה פתחה מחדש את נציגותה בטהרן.

ערב הסעודית
 צבא סעודיה יירט טיל סקאד ששוגר מתימן אל עבר דרום המדינה.
 ערב הסעודית הודיעה כי בכוונתה לפתוח ערוץ חדשות בשפה הפרסית כחלק מהמאמץ התעמולתי
כנגד איראן.
 החל מחודש דצמבר  ,2015תותר לנשים זכות ההצבעה וההתמודדות על משרות ציבוריות.
 כוחות הביטחון הסעודים מחזיקים במנהיג חיזבאללה הסעודי החשוד בתכנון הפיגועים במגדלי ח'ובאר
בשנת  .1996החשוד הוסגר לידי ערב הסעודית לאחר שנלכד על-ידי כוחות הביטחון הלבנונים
בבירות.

תימן
 כוחות הקואליציה הסונית ממשיכים לתקוף מטרות חות'ים ותומכיהם ברחבי המדינה.
 ארבעה חשודים בהשתייכות לארגון  AQAPחוסלו בתקיפת כטב"מ אמריקאי בעיר מוּכאלה .בתקיפת
כטב"מ אחרת ,במחוז מאְ ִרּב ,נהרגו שלושה שנחשדו בהשתייכות לארגון .AQAP
 כוחות מיוחדים של איחוד האמירויות שיחררו בן ערובה בריטי שהוחזק על-ידי .AQAP
 כוחות  AQAPהצליחו להשתלט על חלקים מעדן.
 ארגון  AQAPפוצץ את בנייני המשטרה החשאית בערים מוּכאלה ועדן.
 ארגון דאעש טוען כי הקים מחנה אימונים במחוז עדן.
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מדינות המפרץ הפרסי
אמ"ל

צפון אפריקה
איש ביטחון תוניסאי נהרג מירי ג'האדיסטים בקרבות הגבול האלג'ירי.

סומליה
 כוחות הביטחון הרגו כתריסר חשודים בהשתייכות לארגון אל-שבאב במהלך פעילות מבצעית במחוז
גדו.
 21 הרוגים בפיצוץ שתי מכוניות תופת :האחת ,במחנה טירונים של צבא סומליה והשנייה במרכז
מוגדישו .ארגון אל-שבאב נטל אחריות על שני הפיגועים.
 מספר חיילים נהרגו ממארב של ארגון אל-שבאב שהתנהל במסגרת הקרבות בגבול עם קניה.

קניה
אמ"ל

ניגריה
 12 אזרחים נהרגו במתקפה של ארגון בוקו חראם על כפרם בקמרון.
 חיל האוויר הניגרי תקף מספר מטרות של ארגון בוקו חראם ,כולל שיירת משאיות שהובילה נשק.

אפגניסטן
 הטאליבן כבש נפה במחוז הלמאנד.
 שני חיילים אמריקאים נהרגו מירי חמושים בתוך בסיס צבאי במחוז הלמאנד.
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 מנהיג מארגון גֻ'נדאללה נהרג בתקיפת כטב"מ אמריקאי במחוז קונדוז.
 תריסר הרוגים ו 66-פצועים בפיצוץ מכונית תופת על שיירת כוחות נאט"ו .בין ההרוגים ,שלושה קבלנים
ביטחוניים אמריקאים ומספר אזרחים.

פקיסטן
חמישה חיילים פקיסטניים ושישה לוחמי טליבאן נהרגו בתקיפת האחרונים מחסום צבאי באזור וזיריסטן.

טורקיה
 ראש ממשלת טורקיה ,אהמט דבוטאולו ,הודיע כי לא ניתן להרכיב ממשלה .בתגובה ,הודיע נשיא
המדינה ארדואן כי הבחירות החדשות יתקיימו ב 1-בנובמבר השנה.
 שני חיילים נהרגו בפיצוץ מטען צד אל עבר שיירה צבאית בדרום-מזרח המדינה.
 נמשכות התקיפות האוויריות של חיל האוויר הטורקי כנגד המורדים הכורדים בעיראק וסוריה .שמונה
חיילים טורקים נהרגו בתקיפת ארגון  PKKבדרום מזרח המדינה.

תת היבשת ההודית
אמ"ל

שונות
אמ"ל
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