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ישראל
מבצע 'צוק איתן' הגיע אל סיומו לאחר  05ימי לחימה .בעזרת תיווך מצרים ,הושגה הפסקת אש של
חודש שלאחריה ינו הל מו"מ סביב סוגיות הנמלים ,שחרור אסירים ,ופירוז הרצועה .בשבוע האחרון
לסבב הלחימה נהרגו שלושה ישראלים מירי פצמ"רים ,ביניהם ילד בן ארבע ורשב"צ אחד הישובים.
בנוסף ,התאפיין השבוע האחרון בירי כבד של פצמ"רים אל עבר יישובי עוטף עזה ,דבר שהביא
לנטישתם הכמעט מוחלטת .במהלך השבוע נורו מספר בודד של רקטות משטח דרום לבנון אל עבר
יישובי הצפון .צידו הסורי של מעבר קוניטרה נכבש על-ידי מורדים איסלמיסטיים וביניהם גם לוחמי
ג'האבת א-נוסרא .במהלך הלחימה על מעבר הגבול ,נפצעו שני ישראלי מירי טועה.
סוריה
מלחמת האזרחים נמשכת .אזור אל -רקאה שבמחוז חומס (אלאפו) נפל בין בידי דאעש .בסיס חיל
האוויר הסורי ,טאבקה ,אף הוא נפל לידי הארגון .חיל האוויר הסורי תקף מטרות רבות בשטח הבסיס
במטרה לפגוע במורדים .במהלך כיבוש מעבר קוניטרה ,דווח כי משקיפי או"ם מהפיליפינים נפלו בשבי
ארגון ג'האבת א-נוסרא .בתגובה לנפילת מעבר הגבול ,תקף חיל האוויר הסורי עמדות מורדים בצמוד
לגבול ישראל .אמריקאי נוסף ממדינת מינסוטה נפל בלחימה לצד דאעש .ארה"ב החלה לבצע גיחות
איסוף מודיעין מעל שטח סוריה.
לבנון
נמשך שלב העדויות במשפט רצח רוה"מ לשעבר ,חרירי .זוהה תושב טריפולי כמבצע פיגוע התאבדות
מטעם דאעש בבגדד .צבא לבנון הדף מתקפה של איסלמיסטיים באזור ערסל .מהדיווחים עולה כי
מסוקים סורים אף הם השתתפו בקרבות אך לא ברור אם פעלו בתיאום עם צל"ב.
מצרים
נמשך גל המעצרים וחיסול איסלמיסטיים בצפון סיני.
ירדן
צבא ירדן פתח באש ועצר רכב משוריין ועליו חמושים שניסו לחדור אל הממלכה משטח סוריה .כוחות
הביטחון הירדנים פתחו בגל מעצרים של תומכי ג'האבת א-נוסרא ודאעש בערים רוסייפה ,אירביד,
סאלט ,זארקה ,ומע'ן .סה"כ נעצרו יותר מ 05-חשודים .הכלכלה הירדנית ניזוקה מהמשבר בעיראק
שכן  05אחוז מסך היצוא הירדני עושה את דרכו לשווקים בעיראק.
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עיראק
צבא עיראק נערך לשבירת המצור של דאעש על אמרלי .באמרלי נצורים זה מספר חודשים למעלה מ-
 00,555בני המיעוט השיעי-טורקמני .ארה"ב ממשיכה לתקוף מטרות של המדינה האסלאמית.
מתרבים הדיווחים אודות העברת אמל"ח איראני לידי הכורדים באזור אירביל .איראן שלחה את דיביזיה
 10של הצבא הסדיר לתגבור משמרות המהפכה הפועלים בצפון עיראק בסמוך לכוחות הכורדים.
הכוחות כוללים טנקים ,נגמ"שים ומסוקים.
לוב
לוב מזהירה את האו"ם כי היא עומדת בפני מלחמת אזרחים .מועצת הביטחון של האו"ם העבירה
החלטה הקוראת להפסקת אש מיידית והמטילה סנקציות על אלה העומדים מאחורי הלחימה.
איראן
סגן שר החוץ האיראני יצא לביקור בסעודיה .איראן טוענת כי הפילה כטב"מ ישראלי טרם כניסתו
למתחם הכור בנתנז .על רקע שיחות הגרעין ,דיווחה טהרן כי ביצעה ניסוי בסוג חדש של סרכזות.
משמר החופים האמריקאי פתח באש אל עבר סירת משמר איראנית שהתקרבה אליה יתר על המידה.
סעודיה
בכירים סעודים ,שר החוץ ,שר הפנים ,וראש המודיעין ,ביצעו ביקור ראשון זה מספר חודשים בקאטר.
תימן
עשרות אלפי תומכים שיעים הפגינו ברחובות צנעה וקראו להתפטרות הממשלה .המפגינים נשאו
כרזות עם תמונותיהם של נשיא סוריה באשר אל-אסד ומזכ"ל החיזבאללה ,חאסן נאסראללה .נמשכים
הקרבות בין  AQAPלבין צבא תימן.
סומליה
האיחוד האפריקאי כבש עיר מפתח בדרום-מערב המדינה מידי ארגון אל-שאבאב .הארגון מאיים בהרג
פוליטיקאים נוספים .הארגון ערף את ראשו של נהג משאית קנייתי שנחטף על-ידם בשבוע שעבר.
קניה
אמ"ל
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ניגריה
מנהיג ארגון בוקו האראם הכריז על הקמת חאליפות בניגריה .הארגון תקף חיילים של צבא ניגריה
בתוך קמרון .קמרון הכריזה מלחמה על ארגון בוקו האראם .בקרבות שהתפתחו דווח על הרג כ05-
מחבלים.
אפגניסטן
אחד משני המתמודדים לנשיאות פרש מהמרוץ ,דבר המגביר את החשש למהומות והפרות סדר
במדינה.
פקיסטן
דיווחים על מבוי סתום בש יחות בין המפגינים לממשל ,דבר המגביר את ניטרולה של הבירה
איסלמבאד.
טורקיה
אמ"ל
שונות
במנהטן נעצרה אחותם של מפגעי מרתון בוסטון בחשד להשמעת איומים בהפעלת מטען חבלה.
האו"ם העביר בקשה למדינות הסאהל להקים כוח משמר גבול שימנע את מעבר המחבלים
בגבולותיהם.
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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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