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חמ"ל המכון למדיניות נגד טרור
דו"ח אירועים שבועי
31/7-6/8/2015
ישראל
 פעוט נספה ושלושה מבני משפחתו נפצעו קשה מבקבוקי תבערה שהושלכו אל תוך ביתם בכפר
הפלסטיני דומא .על הבית רוססו כתובות נאצה בסגנון תג מחיר.
 פלסטיני נהרג במהלך עימותים עם כוחות צה"ל באיו"ש.
 שלושה פצועים מזריקת בקבוק תבערה אל עבר רכב בבית חנינא שבצפון ירושלים.
 שני חיילים נפצעו קשה ואחד באורח קל בפיגוע דריסה בצומת שילה .המפגע נורה על-ידי כוחות
הביטחון.

סוריה
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש וחזית אל-נצרה.
 טרם הושגה הכרעה בקרב על העיירה זבדאני .דיווחים סותרים לגבי מספר האבדות לשני הצדדים.
 כשמונה מתוך חמישים המורדים שהוכשרו על-ידי ארה"ב נשבו על-ידי כוחות חזית אל-נצרה.
 המורדים הכורדים טוענים כי שחררו את העיר חסּכה שבצפון המדינה.
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לבנון
צבא לבנון השמיד רכב שהסיע ג'האדיסטים מחוץ לערסאל.

מצרים
 הושקה תעלת סואץ השנייה.
 צבא מצרים מדווח כי הרג מפקד בכיר של ארגון "מחוז סיני של המדינה האסלאמית" בעיירה שייח
זוויד.
 כעשרים חמושים נהרגו מירי ארטילרי של צבא מצרים באזור אל-עריש ושייח זוויד.
 ארגון "מחוז סיני של המדינה האסלאמית" מאיים להוציא להורג בן ערובה קרואטי המוחזק בחצי האי
סיני.

ירדן
אמ"ל

עיראק
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש.
 17 חיילי צבא עיראק נהרגו בקרב מול דאעש במחוז אנבאר.
 שבעה הרוגים בפיצוץ רכב תופת בבירה בגדאד.

לוב
אמ"ל
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איראן
אמ"ל

ערב הסעודית
 17 אנשי כוחות הביטחון נהרגו בפיגוע התאבדות במסגד בבסיס צבאי בעיר אבהא בדרום-מערב
המדינה.
 מספר חיילים סעודים נהרגו בחילופי אש על גבול סעודיה-תימן.

תימן
 נמשכות התקיפות האוויריות על-ידי חילות האוויר של הקואליציה הסונית כנגד מטרות חות'ים בתימן.
 תשעה חיילים נהרגו בפיגוע רכב תופת במחסום משטרתי במחוז חצרמוות .ארגון  AQAPלקח אחריות
לפיגוע.
 חמישה חשודים בהשתייכות לארגון  AQAPנהרגו בתקיפת כטב"מ אמריקאי במחוז אַ ְּבי ַן.
 ארגון  AQAPקורא לפיגועי 'זאב בודד' במערב.
 דיווחים על -כך שטורי שריון סעודים אשר הונחתו בנמל עדן ,עושים את דרכם צפונה במטרה לשחרר
עוד שטחים מידי המורדים החות'ים.

מדינות המפרץ הפרסי
אמ"ל

צפון אפריקה
 11חיילי צבא מאלי נהרגו ממארב של ארגון  AQIMבאזור צפון טימבקטו.
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סומליה
עשרה חמושי אל-שבאב נהרגו בתקיפה כושלת על בסיס צבא סומליה באזור היראן.

קניה
אמ"ל

ניגריה
 16 בפיגוע משולב בקאנו ובו פיגוע התאבדות וירי ,נהרגו  16איש.
 עשרה הרוגים בתקיפת ארגון בוקו חראם על כפר במדינת יובֶּה.
 קרוב ל 180-בני ערובה שוחררו מידי ארגון בוקו חראם על-ידי צבא ניגריה.
 שמונה הרוגים ומעל למאה חטופים בתקיפת בוקו חראם על כפר בקמרון.

אפגניסטן
 כעשרים חמושים המזוהים עם דאעש נהרגו בתקיפת כטב"מ אמריקאי במזרח המדינה.
 ארבעה אנשי טליבאן הרוגים בתקיפת כטב"מ אמריקאי במחוז לוגאר.
 דיווחים על-כך שמנהיג אל-קאעדה בבלוצ'יסטן נהרג בקרב יריות עם כוחות הביטחון.
 לפחות שישה הרוגים בפיצוץ משאית תופת במתחם משטרתי במחוז לוגאר .ארגון הטליבאן לקח
אחריות לפיגוע.

פקיסטן
אמ"ל
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טורקיה
 ארה"ב החלה לפעול נגד מטרות דאעש מבסיס חיל האוויר אינג'ירליק.
 חיל האוויר הטורקי ממשיך לתקוף מטרות טרור בשטח סוריה ,בדגש על עמדות ומטרות המחתרת
הכורדית .מהדיווחים עולה כי עשרות מורדים כורדים נהרגו בתקיפות האחרונות.
 שני חיילים הרוגים ומעל ל 24-פצועים בפיגוע התאבדות נגד כוחות הביטחון במזרח המדינה .ארגון
ה PKK-לקח אחריות לפיגוע.

תת היבשת ההודית
אמ"ל

שונות
בלונדון הוגשו כתבי אישום נגד המטיף הקיצוני ,אנג'ם צ'ודארי ,ואדם נוסף בגין גיוס תמיכה לארגון דאעש.
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