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ישראל
בחמישי בלילה נחטפו שלושה תלמידי ישיבה בגילאי  61ו 61-באזור חברון .מאז מנהלים כוחות
הביטחון הישראליים חיפושים קדחתניים אחר עקבותיהם .במסגרת החיפושים נעצרו  16ממשוחררי
עסקת שליט ועוד רבים נוספים .מרבית העצורים וכן התמקדות הפעילות הינה כנגד תשתיות
החמאס בגדה .ראש הממשלה הפנה אצבע מאשימה כלפי החמאס .השבוע נרשמה גם עליה
בניסיונות לפגוע בחיילי צה"ל בגדה .נמשך ירי תמ"ס מכיוון הרצועה ובתגובה פרס צה"ל את סוללות
כיפת ברזל במספר נקודות בדרום וכן הגיב בתקיפת מטרות איכות ברחבי הרצועה.
סוריה
כוחות אסאד כבשו מחדש את עיירת החוף קאסאב הנמצאת בחלקו הצפוני של האזור העלאווי.
מורדי  ISISהתחזקו בציוד אמריקאי שנתפס בעיראק כולל רכבים ממוגנים ,טנקים ,וטילי נ"מ ונ"ט
מתקדמים.
לבנון
טרם נבחר נשיא .עוון הודיע כי הוא מחכה למינוי ותמיכה של מפלגות ה 61-במרץ בטרם יכריז על
מועמדותו .צבא לבנון פשט על מחנות הפליטים הסורים בחיפוש אחר גורמי טרור .באזור הבקעה
נמשכים אירועי החטיפות והברחות גבול .ארגון החיזבאללה טוען כי סיכל מתקפה משולבת של
'גדודי עבדאללה עזאם' על שלוש בתי חולים בדרום ביירות .צבא לבנון איתר מנהרה המובילה מתוך
אחד משניים עשר מחנות הפליטים הפלשתינים.
מצרים
מתחזקת תמיכת איחוד האמירויות בכלכלה המצרית .מתוכנן ביקור נדיר של מלך סעודיה בקהיר.
הושבעה הממשלה הראשונה תחת שלטון א-סיסי .דיווחים על חטיפת קופטים על-ידי ארגון המסונף
לאל-קאעידה (ככה"נ בית אל-מקדסי) למטרות מיקוח עבור כסף .הערכות מצביעות על-כך שייתכן
והארגון נמצא במצוקה כלכלית.
ירדן
אבו מוחמד אל-מקדסי שוחרר מהכלא הירדני לאחר שריצה חמש שנות מאסר .אל-מקדסי נחשב
למתנגד לארגון  ISISהמאיים גם על ירדן.
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עיראק
בעוד צבא עיראק מנסה להתארגן מחדש ולהחזיר לידיו את השליטה ,ממשיך ארגון  ISISבניסיון
לכבוש שטחים נוספים .מדיווחים אחרונים עולה כי הארגון הצליח להשתלט על בתי הזיקוק ועל
עיירת הגבול תל עפר .בנוסף ,זוהו כוחות הארגון במרחק  03ק"מ צפונית לבגדד .בעוד בגדד נערכת
למגננה ,נמשכים הפיגועים ברחבי עיראק ,כולל בבצרה הקרובה לחופי המפרץ הפרסי .מספר
שגרירויות מערביות החלו בפינוי הסגל הלא חיוני .ארה"ב תגברה את מערך ההגנה על מתקניה
בבגדד במאות חיילים .נכון לשבוע זה ,ארה"ב נמנעת משימוש בכוח כנגד  ISISלמרות בקשת
ממשלת עיראק .עם זאת ,החלו מטוסי קרב אמריקאים מנושאת המטוסים שבמפרץ לבצע גיחות
איסוף מעל האזורים שאינם בשליטת הממשלה העיראקית .ההערכות הן שעקב מחסור מהותי
במודיעין  ,אין לארה"ב יכולת לבצע תקיפה אפקטיבית .במהלך השבוע נרשמו מספר דיווחים לא
מאומתים אודות אבדות לכוחות משמשורת המהפכה האירניים הפועלים בעיראק.
לוב
הגנרל המורד ,חאפטר ,פתח במערכה כנגד ארגונים איסלמיסטים במזרח בנגאזי .עוד דווח שהגנרל
זוכה לתמיכת מדינות כמו מצריים ואיחוד האמירויות בעוד הוא מאשים את קטאר בערעור היציבות
במדינה ובתמיכה בארגוני הטרור .כוחות מיוחדים אמריקאים לכדו בלוב את

Ahmed Abu

 Khatallahהחשוד בתכנון הפיגוע כנגד הקונסוליה האמריקאית בבנגאזי ב.2362-
איראן
מונו חברים חדשים על-ידי חמינאי למועצה האסטרטגית למדיניות חוץ ,המייעצת לו בנושאי חוץ
וביטחון ,כאשר ביניהם אחמד ואהידי וסעאד ג'לילי .איראן מבטיחה להגן על המקומות הקדושים
בעיראק .בריטניה פותחת מחדש את שגרירותה בטהרן .מתרבים הדיווחים אודות הקשחת עמדות
ואי-התקדמות במו"מ מול המערב סביב תוכנית הגרעין (ייתכן ומדובר במסך עשן לקראת חתמה על
הסכם).
סעודיה
חילופי האשמות בין ערב הסעודית לעיראק סביב ארגון  .ISISערב הסעודית קוראת לארה"ב
ובריטניה שלא להתערב בעיראק.
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תימן
שוב הפרה של הפסקת האש בצפון תימן בין הצבא למורדים החוטים .שני סיכולים ממוקדים של
אנשי  AQAPעל-ידי כטב"מים אמריקאים .נמשכת המערכה כנגד  AQAPברחבי תימן.
סומליה
אמ"ל
קניה
מספר מתקפות לאורך חופה של קניה .בתקיפה ראשונה הותקפו שני בתי מלון ותחנת משטרה על-
ידי חמושים שפתחו באש אל עבר המטרות .במתקפה השנייה הותקפו ונשרפו מספר בתים.
בתקיפה הראשונה נהרגו כ 13-ובשנייה לפחות  .61בנוסף ,במתקפה השנייה נחטפו למעלה מ63-
נשים .בעוד ארגון אל-שאבאב לקח אחריות על הפיגועים ,הצהיר הנשיא שאין מדובר באיסלמיסטים
אלא ביריבים פוליטיים.
ניגריה
מחבל מתאבד פוצץ עצמו במהלך התכנסות של צופי המונדיאל והרג כ 61-איש .פורסמה אזהרה
בגין כוונת ארגון בוקו האראם לבצע פיגוע תופת ב Abuja-בעזרת מכליות דלק ממולכדות.
אפגניסטן
עשרות מכליות דלק של  NATOהוצתו על-ידי מחבלים מתאבדים .לאור החשש מקריסה ביטחונית
כתוצאה מנסיגת כוחות  ,NATOהצהיר נשיא אפגניסטן ,קרזאי ,כי מדינתו לא תהפוך לעיראק.
פקיסטן
צבא פקיסטן פתח במערכה כוללת כנגד מעוזי הטאליבן באזור וואזריסטן .נעשה שימוש בכוחות חי"ר
משוריינים ובמתקפות מאסיביות של חיל האוויר הפקיסטני .בתגובה ,מאיים הטאליבן כי יפגע
בחברות זרות הפועלות במדינה.
טורקיה
טורקיה מזהירה מהשלכות תקיפה בעיראק .מספר הפליטים הסורים בטורקיה עבר את רף המיליון.
שונות
בדנמרק נפתח המסגד הייעודי הראשון ,הכולל גם מינראט ,במימון קטאר ( $2..2מיליון).
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פורסמה קריאה לג'יהאד בקשמיר כנגד ההודים על-ידי ארגון אל-קאעידה.
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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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