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חמ"ל המכון למדיניות נגד טרור
דו"ח אירועים שבועי
24-30/7/2015
ישראל
 דיווחים על-כך שחיל האוויר הישראלי תקף רכב עם פעילי חזבאללה וועדות ההתנגדות העממית
בקרבת קוניטרה.
 ארגון חמאס חידש את קריאתו להפיכה כנגד הרש"פ עקב גל המעצרים נגד אנשיו בגדה.

סוריה
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש וחזית אל-נצרה.
 נשיא סוריה ,בשאר אסד ,מודה כי צבאו סובל ממחסור בכוח אדם.
 צבא סוריה בגיבוי כוחות חזבאללה ממשיך בניסיונותיו לכבוש את העיירה זבדאני מיידי המורדים
הסורים (דאעש וחזית אל-נצרה) .כל המעורבים סופגים אבדות כבדות.
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לבנון
 פקיד פלסטיני נורה ונרצח על-ידי גורמים אסלאמיסטיים במחנה הפליטים עין אל-חילווה .בתקרית
אחרת באותו מחנה ,נהרגו שניים ונפצעו שישה בחילופי אש בין פלגים שונים.
 ארגון החזית העממית לשחרור פלסטין טוען כי שישה מאנשיו נפצעו בתקיפת חיל האוויר הישראלי
מחסן נשק של הארגון בקוסאיא שבמחוז אל-בקאע.
 חילופי אש בין צבא לבנון למורדים סורים על גבולה הצפון-מזרחי של המדינה.

מצרים
 18 חיילים נפצעו בפיצוץ מטען צד בצפון חצי האי סיני.
 צבא מצרים ממשיך במבצע הצבאי כנגד מעוזי מחבלים בצפון חצי האי סיני .באחת הפעולות נהרגו
למעלה מ 12-חמושים.

ירדן
אמ"ל

עיראק
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש.
 15 הרוגים וקרוב לחמישים פצועים בפיגוע התאבדות כפול בבריכה ציבורית בעיר טוז חורמאתו
שבצפון המדינה.

לוב
כל שדות הנפט חזרו לשליטת כוחות הביטחון.
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איראן
אמ"ל

ערב הסעודית
 חיל האוויר הסעודי וחילות האוויר של הקואליציה הסונית ממשיכים לתקוף מטרות מורדים בתימן,
וזאת למרות הפסקת אש הומניטרית שהוכרזה על-ידי ערב הסעודית בעקבות הרג  120אזרחים
תימנים באחת התקיפות.
 שוטר נהרג ושניים נוספים נפצעו בפיגוע ירי על מחסום משטרתי במזרח המדינה.

תימן
 שלושה הרוגים בפיצוץ מכונית תופת בבירה צנעא .ארגון דאעש לקח אחריות לפיגוע.
 חמישה חשודים בהשתייכות לארגון  AQAPנהרגו בתקיפת כטב"מ אמריקאי במחוז אבְּין.
 ארגון דאעש טוען כי הקים מחנה אימונים באזור עדן.

מדינות המפרץ הפרסי
כוחות הביטחון בכוויית עצרו תא טרור של דאעש אשר תכנן להוציא לפועל פיגוע במדינה.

צפון אפריקה
אמ"ל

סומליה
 15 הרוגים ולמעלה מעשרים פצועים בפיצוץ משאית תופת על-ידי ארגון אל-שבאב בכניסה למלון
בבירה מוגדישו.
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 מספר לא ידוע של הרוגים בקרבות עזים בין ארגון אל-שבאב לבין כוחות סומליים והאיחוד האפריקאי
בכפרים בחבל גדו שבדרום המדינה.

קניה
אמ"ל

ניגריה
 צבא ניגריה כבש מחדש את העיר דיקווה מידי ארגון בוקו חראם.
 25 הרוגים בפשיטת ארגון בוקו חראם על שלושה כפרים בצפון המדינה.
 עשרים הרוגים בפיצוץ מחבלת מתאבדת במרואה שבקמרון.
 למעלה מ 15-הרוגים בפיצוץ מחבלת מתאבדת בת עשר בשוק בדמטורו.
 27 הרוגים ועשרות פצועים במתקפת ארגון בוקו חראם במחוז ברונו.

אפגניסטן
 הטליבאן מאשר את הידיעות בדבר מותו של מנהיג הטליבאן ,מולא עומר .כתוצאה מכך ,הודיע הארגון
כי לא ייטול חלק בסבב השני לשיחות השלום עם הממשלה האפגנית.
 19 הרוגים בפיגוע התאבדות בשוק בנפת אלמאר שבמחוז הצפוני ,פאריאב.
 25 חמושי טליבאן נהרגו ולמעלה מעשרים נפצעו בקרבות סביב מחסומים משטרתיים בנפות קז'קי
ומוסא קלעה במחוז הלמאנד.
 שתי רקטות שוגרו ,ככל הנראה על ידי הטאליבן ,ונפלו בתוך שדה התעופה של הבירה קאבול.
 תשעה פצועים בפיצוץ מטען חבלה במחוז תח'אר.
 כוחות הטליבאן כבשו בסיס משטרתי במחוז בדח'שאן לאחר שמעל למאה שוטרים נכנעו ללא קרב.
 שישה חמושים נהרגו בתקיפת כטב"מ אמריקאי במחוז ננגרהאר.
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פקיסטן
כוחות הביטחון חיסלו  13חברי ארגון הטליבאן הפקסיטני ולשקאר א-ג'הנגבי ,ביניהם מנהיג הארגון ,מאלּכ
אסחאק.

טורקיה
 חיל האוויר הטורקי תקף מספר מטרות דאעש בשטח סוריה .במקביל ,תקף חיל האוויר הטורקי מטרות
כורדיות PKK ,ו ,YPG-בשטחי עיראק וסוריה.
 פיצוץ בצינור המוביל גז מאיראן לטורקיה הביא להפסקת הזרימה .הממשל הטורקי האשים את ארגון
 PKKבחבלה.

תת היבשת ההודית
 כוחות הביטחון בבנגלדש עצרו שמונה חשודים בטרור ,ביניהם מנהיג ארגון ג'מעאת אל-מג'האדין.
 תשעה הרוגים במתקפת טרור על תחנת משטרה במדינת פונג'אב שבצפון הודו .לפי הדיווחים,
החמושים אומנו בבסיס לשקאר-א-טייבה בפקיסטן.

שונות
משרד החוץ הבריטי קורא לאזרחיו בטורקיה לגלות ערנות ולהימנע מנסיעה בתחבורה ציבורית עקב חשש
מפיגוע נקמה של דאעש כנגד טורקיה.
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