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ישראל
הגיע לסיום חלקו הקרקעי של מבצע 'צוק איתן' לאור השגת היעד של השמדת מנהרות הטרור .הושגה
הפסקת אש של  27שעות בין ישראל לחמאס ולשאר הפלגים ברצועת עזה .עד כה הותקפו מעל 062,4
מטרות מתוכן  06,,4של מערך התמ"ס 732 6מטרות ממשל 094 6אמל"ח ותשתית ייצור .מעל 062,4
הרוגים בצד הפלסטיני כאשר מתוכם 6לפי הערכות צה"ל 6בין  254ל 06444-גורמי טרור .סה"כ שוגרו
מעל  36354רקטות אל עבר ישראל כאשר  76534נפלו בשטח פתוח 00, 6בשטח בנוי 6ומעל 52,
ייורטו על ידי מערכת כיפת ברזל .בנושא המנהרות 37 6הוצאו מכלל שימוש אך הערכות מדברות על
מספר בודד של מנהרות שעדיין לא הגיעו אליהן כוחות צה"ל והשב"כ .מניין האבדות לכוחות צה"ל
עומד על  ,0הרוגים בנוסף ל 3-אזרחים .בירושלים בוצע פיגוע בעזרת רכב הנדסי שהפך אוטובוס
נוסעים .גוברים הקולות הבינלאומיים המגנים את ישראל עקב מספר ההרוגים הגבוה במבצע .גם
ממשל אובמה הצטרף למגנים ובאנגליה התפטרה שרה ממפלגת הליברלים עקב העדר גינוי מצד ראש
הממשלה קמרון.
סוריה
מלחמת האזרחים נמשכת .חיל האוויר הסורי ממשיך בהטלת פצצות חבית על כוחות מורדים .מספר
ההרוגים היומי עומד על ממוצע של כ.054-
לבנון
במהלך מבצע של לבנון כנגד לוחמים אסלאמיים בעיירה ערסל של על גבול לבנון סוריה 6נהרגו כ03-
חיילים 6כולל מג"ד בדרגת סא"ל 6ועוד מספר לא ידוע נשבה .במהלך השבוע הושגה הפסקת אש
הומניטרית לפינוי אזרחים מאזור הלחימה .לוחמי חיזבאללה התמקמו בעמדות שולטות דרומית
לעיירה .צרפת הודיעה על האצת אספקת האמל"ח שהוזמן על-ידי הממשל הלבנוני .ערב הסעודית
הודיעה על כוונתה להעביר מיליארד דולר נוספים ללבנון במטרה לחזק את הצבא במאבקו כנגד הטרור
האיסלאמי.
מצרים
צבא מצרים ממשיך לפעול כנגד איסלאמיסטיים בסיני והרג למעלה מ 00-מהם .במקביל 6ממשיך צבא
מצרים לפעול כנגד מנהרות ההברחה המקשרות את סיני לרצועת עזה .חייל אמריקאי מכוח השלום
בסיני נפצע קל מירי אל עבר המחנה בו שהה.

ה מכ ו ן למ ד ינ י ו ת נ ג ד ט רו ר ( ) IC T
w w w. ict .or g. il

ירדן
אמ"ל
עיראק
כוחות המדינה האיסלאמית השתלטו על הסכר במוסול 6הרביעי בגודלו בעיראק 6ומאיימים על פתיחתו.
העיר סינג'אר נכבשה על -ידי המדינה האיסלאמית מידי הכורדים .חיל האוויר העיראקי תקף מתחם
כליאה שבשליטת המדינה האיסלאמית ששימש כבית משפט לחוקי השריעה .מנין ההרוגים באותה
תקיפה עומד על  .74ארה"ב שוקלת תקיפות נקודתיות כנגד מטרות דאעש מתוך כוונה להגן על
הקונסוליה האמריקאית בארביל ועל האוכלוסייה האזרחית באזור .מתרבות הידיעות אודות מעורבות
משמרות המהפכה האירניות בקרב ות במדינה 6בדגש בהגנה על מקומות קדושים לשיעה .בין ההרוגים
בשבוע האחרון נמצא אף קצין בדרגת אל"מ.
לוב
נמשך פינוי הזרים משטח המדינה .בריטניה פינתה את אזרחיה ונציגיה השוהים בלוב בעזרת ספינות
מלחמה מהים.
איראן
ממשיכה התחממות היחסים בין איראן למערב .מספר גובר והולך של חברות אירופאיות חוזרות לפעול
ברחבי איראן .איראן ורוסיה חתמו על עסקה לאספקת נפט בגובה  74מיליארד דולר במטרה לעקוף
את הסנקציות הקיימות על טהרן.
סעודיה
מקרה מוות ראשון ממחלת האבולה.
תימן
צבא תימן הודיע כי  AQAPשולטים במחוז האדראמוות .בקרבות שהתנהלו במהלך השבוע נהרגו
למעלה מ 74-אנשי  AQAPומספר לא ידוע של חיילים מצבא תימן.
סומליה
שלושה מאנשי אל-שאבאב הוצאו להורג במוגדישו על-ידי השלטונות .הצבא הסומלי החל במערכה
חדשה כנגד ארגון אל-שאבאב.
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קניה
אמ"ל
ניגריה
מגפת האבולה החלה להתפשט אל המדינה .ארגון בוקו האראם עומד מאחורי חטיפת אשתו של סגן
ראש ממשלת קמרון 6בתגובה למאסר  74מארגון הטרור .קמרון החלה לתגבר את כוחותיה ולפעול
כנגד פשיטות בוקו האראם במדינה .גוברות ההערכות כי מרבית המחבלות המתאבדות בסדרת
הפיגועים האחרונה הינן למעשה הנערות החטופות מצ'יבוק.
אפגניסטן
גנרל בצבא ארה"ב נהרג במהלך ביקור בבית הספר לקצינים באפגניסטן על ידי לוחם טאליבן המחופש
לחייל אפגני .במהלך התקיפה נפגעו כ 74-חיילים נוספים 6רובם מצבא ארה"ב.
פקיסטן
נמשך המאמץ ההתקפי כנגד כוחות הטאליבן .חיל האוויר הפקיסטני תקף מספר מטרות בחבל
וואזריסטן והרג מעל ל 34-מלוחמי הארגון .ארה"ב תקפה יעד טרור באותו אזור בעזרת כטב"מ.
טורקיה
לצד הבחירות הקרבות לנש יאות 6נמשכים המעצרים של אנשי משטרה סביב האשמה להאזנות סתר.
שונות
אמ"ל
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אודות המכון למדיניות נגד טרור ()ICT
המכון למדיניות נגד טרור בבי"ס לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ,פועל לפיתוח מדיניות ציבורית
חדשנית ביחס לבעיית הטרור העולמי ,באמצעות מחקר יישומי של תופעת הטרור ודרכי ההתמודדות עמה.
המכון שם לו למטרה לחקור את נושא ההתמודדות המוראלית–פסיכולוגית עם הטרור ולגבש המלצות,
אשר מחד יצמצמו את האפקטיביות של אסטרטגית הטרור ,ומאידך יסייעו בחיזוק כושר העמידה של
הציבור אל מול תופעה זו .ייחודו של המכון בהשוואה למכונים אחרים בא לידי ביטוי ,בין השאר ,בשיטת
המחקר שבה הוא נוקט – צוות י חשיבה מיוחדים של אנשים מדיסציפלינות מחקריות שונות מהעולם
האקדמי והביטחוני .מאז הקמתו ,התמקד המכון בפעילות בכמה מישורים :מחקר אקדמי–יישומי ,כנסים
וימי עיון ,ייעוץ למקבלי החלטות ,פעילות הסברתית–חינוכית ,פורומים לדיון ול"סיעור מוחות" ובניית
מאגרי מידע והפעלתם.
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