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ישראל
חודש הירי הניסיוני של החמא"ס אל עבר הים .עליה במספר אירועי יידויי האבנים והפרות הסדר
במזרח ירושלים .נזק נגרם לרכבת הקלה ולרכבים פרטיים .פיגוע דריסה בירושלים גבה את חייה של
פעוטה בת שלושה חודשים וגרם לפציעתם של שישה אזרחים נוספים .המפגע ,שנהרג על-ידי שוטרים,
הינו צעיר תושב סילוואן המזוהה עם החמא"ס ואשר בילה בעבר בכלא הישראלי בגין עבירות
ביטחוניות .פיגוע ירי משטח מצרים על הגבול באזור ניצנה .מספר מחבלים הרוגים ושני חיילי פצועים
מירי נ"ט אל עבר רכבם .דו"צ הודיע כי מדובר בניסיון אלים להברחת סמים .נמשכת הזליגה מהלחימה
ברמה"ג .האו"ם ביקש להפעיל כטב"מים באזור במקום כוחות קרקעיים.
סוריה
ישנם מספר דיווחים אודות שימוש בנשק כימי על-ידי דאע"ש כנגד הכורדים במדינה .דיווחים לא
מאומתים על כך שלדאע"ש יכולת להטיס שלושה מטוסי קרב שנפלו שלל בש"ת ג'רח באזור חומס.
חיל האוויר הסורי טוען כי השמיד שניים מהמטוסים על הקרקע .למרות שקיימים מוקדי אש רבים
בסוריה ,מירב התקשורת מתרכזת בנעשה בקובאני על גבול טורקיה .מדינות הקואליציה ממשיכות
לתקוף מטרות ברחבי סוריה .בין המטרות גם תשתיות נפט הממנות את הארגון .יש לציין שהתקיפות
היומיות הינן חד ספרתיות ומוגבלות.
לבנון
לבנון הודיע כי לא תוכל לקבל עוד פליטים מסוריה .מספר תקריות ירי בגבולה הצפוני של לבנון גבו
את חייהם של מספר חיילים .המודיעין הצרפתי חשף תוכנית של ג'יהאדיסטים שמטרתה הייתה לכבוש
ולהחזיק חלקים מצפון לבנון .חאסן נאצראללה ביקר את לוחמיו בגבולה המזרחי של לבנון לפחות
פעמיים בשבועיים האחרונים .חילופי אש בין החזית העממית לשחרור פלסטין – המפקדה הכללית
לבין ג'יהאדיסטים על גבול לבנון סוריה .גדודי עבדאללה אזעם קוראים לפגיעה בחיזבאללה אך לא
בצבא .דווח בתקשורת כי אישיים בחמא"ס ובחיזבאללה נפגשו בבירות על-מנת ליישר את ההדורים
בעקבות הלחימה בסוריה .צפי משלוחי הכספים ללבנון מאזרחיה החיים בחו"ל עומד על $6.7
מיליארד .מסתמן שהבחירות לפרלמנט שתוכננו לחודש הבא ידחו עד .7106
מצרים
צבא מצרים ממשיך בפעילות סיכול הטרור בחצי האי סיני .בעוד לצבא הצלחות בדמות הרג מספר רב
של חמושים ,גם ללוחמים האסלאמיים המזוהים עם אנסאר בית אל-מקדס הצלחות כמו הרג אנשי
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כוחות הביטחון בפיגועי תופת .נעצר מנהיגו הצבאי בצפון סיני של אנסאר בית אל-מקדס ,וואליד
אטאלאח .מצרים ממשיכה בגל מעצרים נגד תומכי מורסי והאחים המוסלמים .פיגוע כנגד חוגגים סופים
בפסטיבל בעיר טאנטא הנמצאת בדלתא .פורסם מידע על כך שארה"ב משמשת כמתווכת בין ממשלת
מצרים לקטאר.
ירדן
אמ"ל
עיראק
המליציות השיעיות נוקמות באזרחים סונים את תקיפות דאע"ש .נמשכים פיגועי ההתאבדות ברחבי
עיראק באזורים שאינם תחת שליטת דאע"ש .מרבית הפיגועים הינם באזור בגדד והם גובים עשרות
הרוגים .הממשל העיראקי החל לנתק את זרימת החשמל לאזורים שבשליטת דאע"ש .מחוז ענבאר
על סף נפילה לידי דאע"ש .חילות האוויר של הקואליציה ממשיכות לתקוף מטרות דאע"ש מזדמנות
ברחבי עיראק.
לוב
ממשיכים הקרבות והפיגועים בבנגאזי .דיווחים לא מאומתים על כך שמצרים שוב תקפה בלוב.
איראן
מתרבים הדיווחים אודות תקיפות על מטרות משמרות המהפכה על-ידי איסלמיסטיים המזוהים עם
דאע"ש לאורך גבולותיה של איראן ,כולל פקיסטן ואז'רביזאן .בתגובה ביצעו כוחות הביטחון האיראנים
גל מעצרים כנגד סונים החשודים בטרור .ככל שמתקרב מועד סיום שיחות הגרעין עם המערב ,גוברים
הדיווחים אודות הארכה נוספת .הלך לעולמו מוחמד רזה מחדאבי קאני ,ראש מועצת המומחים.
סעודיה
הממלכה תארח כנס לוחמה בטרור של המדינות המוסלמיות .בית משפט בממלכה גזר גזר דין מוות
על מטיף שיעי בגין הסתה נגד בית המלוכה .אלמונים תקפו את צינור הנפט במזרח הממלכה ,נזק קל
נגרם למתקן.
תימן
פיגוע התאבדות כנגד התקהלות של חוטים בכיכר תחריר בבירה צנעה הביא למותם של  .76פיגוע
נוסף כנגד נקודת ביקורת במחוז חאדרמוות הביא למותם של  71חיילים .במתקפה משולבת על מספר
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מטרות בראדא ,נהרגו כ 76-חוטים .המתקפה כללה פיגוע התאבדות ,מתקפת ירי על התקהלות
והפגזה של עמדה צבאית AQAP .לקחו אחריות על הפיגועים .המורדים החוטים השתלטו על העיר
חודידה ,העיר הרביעית בגודלה בתימן ,שעל חופי הים האדום ומהווה עיר נמל עיקרית .תקיפת כטב"מ
במחוז שעבוואה הרגה ארבע החשודים בהשתייכות ל .AQAPנמשכים ההתנגשויות בין הארגון
לחוטים בדרום תימן .ארה"ב מכרה לצבא תימן  07מזל"טים לצרכי מודיעין .צינור הנפט העיקרי של
תימן הותקף והושבת שוב AQAP .כבשו מספר עיירות במטרה להתחרות מול החוטים על שליטה
פיזית בדרום המדינה .הארגון קורא למוסלמים ברחבי העולם לתמוך במאבקם כנגד הקואליציה.
עשרות דייגים מצרים נשבו על-יד החוטים בים מול חודידה.
סומליה
חיל האוויר הקנייתי תקף מטרות של ארגון אל-שאבאב בסומליה.
קניה
שוטרים הרגו חשוד בהשתייכות לארגון אל-שאבאב .שתי מוכניות תופת התפוצצו בבירה מוגדישו
בהפרש של שלושה ימים וגבו את חייהם של מספר אזרחים ופצעו עשרות אחרים.
ניגריה
הממשל הניגרי וארגון בוקו האראם הגיעו להפסקת אש .אם זאת ,הארגון שוב חטף כ 72-נשים ונערות.
הארגון ממשיך בתקיפת כפרים והוצאה לפועל של פיגועים כנגד מטרות תחבורה ציבורית .במארב
שהציב הצבא הקמרוני ,נהרגו למעלה מ 011-לוחמי בוקו האראם ושמונה חיילים אך לא לפני שהספיק
הכוח לטבוח ב 01-אזרחים.
אפגניסטן
תקיפת כטב"מ פגעה בשמונה חשודים בקרבת הגבול עם פקיסטן .בתקיפה אחרת במערב מחוז
חאראת חוסל מנהיג בכיר בטאליבן .מדיווחים עדכניים עולה כי מדובר ב ,Abu Bara al-Kuwaiti-מקורב

לזוואהירי וחבר בפיקוד של ארגון אל-קאעידה .עליה ניכרת בפעילות האווירית האמריקאית בהשוואה
לשנתיים האחרונות .בצפון המדינה מארב של חמושים הרג למעלה מ 07-חיילים אפגנים .מכונית
תופת התפוצצה בסמוך לשיירה של נאט"ו .כוחות הביטחון האפגנים הביאו למעצרם של שני בכירים
ברשת חאקאני ,אנאס חאקני (בנו של מנהיג הארגון) וחאפיז ראשיד – מפקד הארגון בדרום מזרח
אפגניסטן .מדיווח נוסף עולה כי השניים נעצרו במפרץ הפרסי.
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פקיסטן
כטב"מ אמריקאי פגע ברכב הנושא חמושים בצפון מערב המדינה והרג חמישה חשודים בטרור.
בתקיפה נוספת נהרגו כארבעה חשודים בטרור .חיל האוויר הפקיסטני שב לתקוף מטרות טאליבן.
גוברת המתיחות בין פקיסטן להודו הבאה לידי ביטוי בתקריות גבול לאורך חבל קשמיר .מספר תקריות
על גבול פקיסטן איראן כאשר חמושים איסלאמיים תקפו עמדות איראניות באזור סאראבן .דיווח
שאיראן ביטלה הסכם שת"פ  G7Gבנושא בניית צינור גז בין שתי המדינות .פיגוע ירי באוטובוס
מתפללים שיעים גובה את חייהם של שמונה.
טורקיה
נכשל ניסיון של דאע"ש לחטוף את ממנהיגי המורדים הסורים .חיל האוויר הטורקי תקף מטרות של
המחתרת הכורדית ,ה ,PKK-בקרבת הגבול העיראקי.
שונות
בקנדה נדרסו שני חיילים ,אחד מהם מת מפצעיו ,על-ידי מתאסלם בתגובה למעורבות הצבא בתקיפות
בעיראק .המחבל נורה ונהרג לאחר מרדף והאירוע מוגדר כפיגוע זאב בודד .בנוסף ,חשפו ארגוני
המודיעין כי יש בידם מידע על כוונה לבצע פיגועים בעזרת סכינים ואקדחים ברחבי המדינה .שעות
לאחר העלאת מצב הכוננות במדינה ,בוצע פיגוע ירי כנגד חייל בקבר החייל האלמוני .היורה נהרג
מירי כוחות הביטחון בעת שניסה להיכנס לפרלמנט הקנדי בבירה אוטוואה.
סודן קיבלה החלטה אסטרטגית להרחיק את עצמה מאיראן וליישר את ההדורים עם ערב הסעודית.
ראוי להזכיר שרק לפני כשישה חודשים הציעו האיראנים לסודנים מערכות הגנה אווירית כנגד מתקפות
חיל האוויר (לכאורה) על מטרות טרור במדינה.
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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 – צוותי חשיבה מיוחדים של אנשים מדיסציפלינות מחקריות שונות מהעולם
האקדמי ו הביטחוני .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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