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ישראל
חודש הירי הניסיוני של החמא"ס אל עבר הים .גובר חוסר שביעות הרצון בקרב תושבי הרצועה מכך
שהארגון משקיע מאמצים בשיקום המנהרות ולא התשתיות האזרחיות .חיל הים סיכל מספר ניסיונות
להברחת אמצעי יצור אמל"ח לרצועה .צה"ל פתח באש אל עבר מה שזוהה כסיור של צל"ב שחצה את
הגבול בגזרת הר דב .למחרת ,בעת טיפול בזירת מטענים שנתגלתה בהר דב ,הופעל מטען שגרם
לפציעתם של שני לוחמים .צה"ל הגיב באש ארטילרית אל עבר מוצבי חיזבאללה באזור .הארגון לקח
אחריות על הנחת והפעלת המטענים כנקמה להרג פעיל הארגון שעסק בנטרול מתקן האזנה ישראלי
בדרום לבנון.
סוריה
נמשכים הקרבות ברחבי המדינה .כוחות בעלות הברית ממשיכות בתקיפת "מטרות איכות" בודדות
על בסיס כמעט יומי .צבא טורקיה טרם הצטרף למאבק באופן פעיל והדבר משפיע על המערכה בעיירה
הכורדית קובאני הנמצאת על גבול סוריה טורקיה .העיר כמעט ונפלה לחלוטין לידי דאע"ש .תקיפות
בעלות הברית מאפשרות לצבא אסאד לקחת את היוזמה לידיו ולתקוף קרקעית מעוזי מחבלים .האו"ם
דיווח כי המשטר הסורי חשף בפניו ארבע מתקנים כימיים סודיים.
לבנון
קרבות עזים התנהלו בשבוע האחרון במזרח המדינה בין ארגון החיזבאללה לדאע"ש וג'האבת אל-
נוסרה עם אבדות רבות לשני הצדדים .צבא לבנון מתגבר את פעילות בעיר טריפולי מחשש לפיגועי
טרור .כוחות הביטחון הלבנונים ממשיכים במעצר חשודים בטרור בדגש על ביירות וצפון לבנון ,כאשר
רוב העצורים ממצוא סורי .שגריר איראן בביירות הודיע כי הנשק אותו מוכנה מדינתו לתרום לצבא
לבנון מוכן למשלוח .העברת נשק מאיראן לכל מדינה שהיא הינה הפרה של החלטה  4141של מוע"ב
של האו"ם (נתון לפרשנות).
מצרים
כוחות הביטחון המצרים חיסלו את מוחמד אבו-שעטייה ,מבכירי ארגון אנסאר בית אל-מקדס .נחטף
מנהיג סופי בצפון סיני .ג'יהאדיסטים מצרים ממשיכים במסע עריפת ראשים לאלה החשודים בשיתוף
פעולה עם ישראל וכוחות הביטחון המצריים .צבא מצרים ממשיך במבצע למיגור קיני טרור בחצי האי
סיני .בצפון הרצועה נעצר חבר האחים המוסלמים בחשד להסתה לאלימות כנגד כוחות הביטחון.
עימותים בין תומכי מורסי לבין כוחות הביטחון באלכסנדריה .כוחות הביטחון עצרו ארבעה חשודים
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בגיוס לוחמים לשורות דאע"ש .הכלכלה המצרית צפויה לצמוח ב 3.3%ב 0241-בנוסף לעליה
באינפלציה ל.43.1%-
ירדן
אמ"ל
עיראק
בעלות הברית ממשיכות לתקוף מטרות דאע"ש בעיראק .למרות נוכחות אווירית כבדה ומגוונת של
מספר רב של מדינות ,כמות המטרות המותקפות על בסיס יומי מונות לעיתים מתחת ל .42-חילות
האוויר האוסטרליים ,הבלגיים והקנדים הצטרפו לסד"כ הכוחות התוקף .הארגון ערף את ראשו של
שבוי בריטי נוסף ,הרביעי במספר .מחוז אנבער על סף נפילה לידי דאע"ש .נמשכים הפיגועים ברחבי
עיראק הגובים את חייהם של עשרות אזרחים ,הן שיעים והן סונים .אבו גרייב ,פרבר בבגדד ,נפל לידי
דאע"ש .ה כוחות האיראנים הפועלים בעיראק קיבלו הוראה ישירה שלא לפגוע בכוחות האמריקאים.
מחקר מראה שרוב התחמושת ברשות דאע"ש יוצרה בארה"ב או בסין בזמן הנוכחות האמריקאית
בעיראק ,כלומר תחמושת חדשה .כוחות המזוהים עם אל-קאעידה כבשו את העיר פאלוג'ה .לוחמי
דאע"ש הצליחו להפיל מסק"ר עיראקי בעזרת טיל כתף.
לוב
מספר פיגועי התאבדות כנגד חיילים לובים בשדה התעופה בנינה .עשרות חיילים הרוגים בבנגאזי.
באג'דביה שבמחוז אל-וואחת מדווח על חטיפת נהגי משאיות מצריים על-ידי ארגון אנסאר א-טאווחיד
המזוהה עם דאע"ש .חמושים הנושאים סממנים של דאע"ש נצפו לראשונה בעיר דרנה במזרח לוב.
הפרלמנט הלובי דילג שוב ,הפעם לטוברוק .שוחרר חטוף בריטי שהוחזק בלוב.
איראן
פיצוץ מסתורי אירע בסמוך למתקן הצבאי פורצ'ן .הפיצוץ היה עז דיו בכדי לגרום לניפוץ שמשמות
במרחק  41ק"מ ,להרס שישה מבנים ולהרג לפחות שני בני אדם במתקן .בתקשורת האזורית מתחילות
לעלות ידיעות אודות דיונים על יורשו של חמינאי .איראן מוכרת נפט לשווקים באסיה בהנחות הזהות
לאלו של ערב הסעודית.
סעודיה
אמ"ל
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תימן
גוברות התקריות בין החוטים לבין  AQAPבאזור אמראן .הארגון הוציא להורג  41חיילים בחרדאמות.
 AQAPפתחו במתקפה על צבא תימן בביידה .אחמד עווד מובאראק מונה לראש הממשלה החדש של
תימן .בנין הטלוויזיה הממלכתית הועלה באש על-ידי החוטים .יש טענות כי אסטרטגיית השתלטות
המורדים על נקודות הכוח בממשל התימני זהה לזאת שנוקט החיזבאללה בלבנון ועל-ידי כך מפנים
אצבע מאשימה כלפי איראן במעורבות בנעשה בתימן.
סומליה
כוחות סומליים ושל האיחוד האפריקאי ממשיכים להכות בכוחות אל-שאבאב ולכבוש מעוזי מחבלים.
קניה
אמ"ל
ניגריה
ארגון בוקו חאראם טוען כי ערף את ראשיהם של שבעה כנקמה על תקיפות צבא ניגריה.
אפגניסטן
מפקד משטרה מקומי לשערב ועוד ארבעה נהרגו בפיצוץ מכונית תופת בדרום מחוז הלמאנד.
פקיסטן
מספר מקרי הפוליו במדינה עומדים לעבור את רף ה 022-מקרים חדשים .מתרבים הדיווחים אודות
גיוס לוחמים לשורות דאע"ש .שתי תקיפות כטב"מ אמריקאיות באזור גבול פקיסטן-אפגניסטן גבו את
חייהם של  .42בתקיפת כטב"מ אחרת נהרגו חמישה וביניהם מנהיג אוזבקי .מספר פיגועי תופת ברחבי
המדינה כולל תחנת אוטובוס בצפון מערב המדינה .חילופי אש בין צבא פקיסטן לצבא הודו על גבול
קשמיר.
טורקיה
דיווח חדש שופך אור על עסקת שחרור הדיפלומטים הטורקים .לפי הדיווח ,שחררה טורקיה 482
לוחמי דאע"ש ,חלקם אירופאיים ,אשר ישבו במעצר או זכו לטיפול בבתי החולים .למרות החלטת
הפר למנט התומכת בפעילות צבאית כנגד דאע"ש בסוריה ועיראק ,ארדוגאן נמנע עד כה מלהורות על
כך לצבא.
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שונות
גובר החשש מפעילות נקם של דאע"ש כנגד מדינות הקואליציה.
בריטניה עדיין נמצאת בכוננות מוגברת מפני פיגוע טרור.
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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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