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חמ"ל המכון למדיניות נגד טרור
דו"ח אירועים שבועי
28/8-3/9/2015
ישראל
 מקורות ערבים מדווחים כי ארגון חזבאללה מנסה לגייס פעילי טרור בשטחי איו"ש.
 רקטה שנורתה על-ידי ארגוני טרור משטח רצועת עזה נחתה בשטח פתוח בקרבת נתיב העשרה.
בתגובה ,תקף חיל האוויר מטרות טרור בשטח רצועת עזה .ארגון "מחוז סיני של המדינה האסלאמית"
קיבל אחריות על הפיגוע.

סוריה
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש וחזית אל-נצרה.
 קרסה הפסקת האש שהוכרזה בין חזבאללה וכוחות אסד לבין ארגוני הג'האד באזור זבדאני.
 פצחן (האקר) בריטי בשירות דאעש נהרג בתקיפת כטב"מ אמריקאי על מקום מחבואו בסוריה .על-פי
הדיווחים ,הפצחן היה אחראי גם על גיוס פעילים דרך המרשתת.
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לבנון
ארגון חזבאללה ובני בריתו הנוצרים הודיעו כי יחרימו את ישיבת הקבינט המתוכננת ליום חמישי עקב
המשבר הפוליטי הפוקד את המדינה.

מצרים
 חברת הקידוח האיטלקית ,ENI ,הודיעה על מציאת מאגר הנפט הגדול ביותר במזרח אגן הים התיכון.
 הרשויות החלו בחפירת תעלה למניעת הברחות לאורך הגבול עם רצועת עזה.

ירדן
הרשויות בירדן הפסיקו את שידורי ערוץ הטלוויזיה אל-ירמּוּכ המקורב לתנועת האחים המוסלמים.

עיראק
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש.
 שני קצינים בדרגת אלוף נהרגו בפיגוע רכב תופת בקרבת העיר רמאדי.
 הכוחות הכורדים הצליחו לכבוש עשרה כפרים מידי דאעש באזור כרּכוּכ.
 צבא עיראק טוען כי שיחרר שטחים מערבית לסאמראא' מידי דאעש.
 16 פועלי בניין טורקים נחטפו צפונית לבגדאד.

לוב
נזק כבד נגרם למשרדי חברת האיטלקית ,ENI ,בטריפולי מפיצוץ מכונית תופת .לא היו נפגעים באירוע.
ארגון דאעש לקח אחריות לפיגוע.
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איראן
דיווחים על-כך שאיראן יישרה את ההדורים עם ארגון "הג'האד האסלאמי הפלסטיני" ואף חזרה לממן
אותו.

ערב הסעודית
חיל האוויר הסעודי וחילות האוויר של הקואליציה הסונית ממשיכים לתקוף מטרות מורדים בתימן.
במקביל ,נרשמו חילופי אש ארטילריים באזור ג'יזאן על גבול תימן.

תימן
 מפקד הביטחון בעיר עדן חוסל מיריות מתנקש על אופנוע.
 עשרים הרוגים בפיצוץ מכונית תופת בקרבת מסגד שיעי בצנעא .ארגון דאעש לקח אחריות לפיגוע.

מדינות המפרץ הפרסי
אמ"ל

צפון אפריקה
אמ"ל

סומליה
 עשרות חיילים ואזרחים הרוגים במארב שהציבו לוחמי אל-שבאב במחוז גדו שבדרום המדינה.
 19 חיילים הרוגים ורבים אחרים נחטפו בתקיפת ארגון אל-שבאב על בסיס האיחוד האפריקאי בדרום
המדינה.
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קניה
אמ"ל

ניגריה
 28 אזרחים הרוגים במתקפת ארגון בוקו חראם על כפר ליד ביו שבמדינת בורנו.
 שירותי הביטחון עצרו צעיר שאסף מל"מ על סידורי הביטחון בכלל ונהלי הבידוק לטיסות יוצאות בשדה
התעופה באבוג'ה ,בירת ניגריה.
 לפחות  56אזרחים הרוגים במתקפת ארגון בוקו חראם על הכפר באנו.
 73 הרוגים בתקיפת ארגון בוקו חראם על שלושה כפרים בצפון-מזרח המדינה.
 חמושי ארגון בוקו חראם רכובים על סוסים הרגו עשרות אזרחים בעת פשיטה על כפר על גבול קמרון.

אפגניסטן
 חיל האוויר האמריקאי תקף מטרות טרור בדרום המדינה אשר איימו על הכוחות האפגנים באזור.
 שישה הרוגים בפיצוץ מטען צד במחוז ע'אזני.

פקיסטן
 הממשל הפקיסטני הוציא את דאעש אל מחוץ לחוק.
 14 חמושים נהרגו בתקיפת חיל האוויר הפקיסטני בצפון-מערב המדינה על גבול אפגניסטן.
 שני מהנדסים נהרגו בתקיפת חמושים על שדה תעופה קטן במחוז בלוצ'יסטן .בתקיפה פוצץ גם מכ"מ
השדה.
 שלושה הרוגים ועשרות פצועים בפיצוץ מחבל מתאבד על שיירה צבאית באזור ג'אמרוד שבמחוז
ח'יבר.
 שישה חמושים הרוגים וארבעה פצועים בתקיפת כטב"מ אמריקאי בצפון-מערב המדינה.
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טורקיה
 חיל האוויר הטורקי החל לתקוף מטרות דאעש בשטח סוריה.
 חמישה הרוגים ו 24-פצועים בתקיפת ארגון  PKKעל כוחות הביטחון בדרום-מזרח המדינה.

תת היבשת ההודית
אמ"ל

שונות
 ארגון דאעש בקווקז טוען כי תקף בסיס של צבא רוסיה בדאגסטן בעזרת רכב תופת.
 חיל הים היווני עצר ספינה שהובילה נשק מטורקיה ללוב בקרבת האי כרתים .משרד החוץ הטורקי
טוען כי הנשק יועד למשטרת סודן.
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