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ישראל
נמשך מבצע 'צוק איתן' .בין יום ה' ליום ו' ,החל המהלך הקרקעי לסיכול מנהרות הטרור .ארבע חטיבות
חי"ר סדירות חדרו לשטח צפון רצועת עזה בליווי כוחות הנדסה ושריון ובסיוע אווירי כבד .עיקר הלחימה
מתנהל בשכונות שג'עאיה ,בית חנון ,ובית להיא .עד כה אותרו  23מנהרות ו 66-פירי כניסה .במהלך
הלחימה הקרקעית נהרגו  23חיילי צה"ל ונפצעו כ .051-ארגוני הטרור ברצועה מפעילים נשק רק החל
מנק "ל ,דרך טילי נ"ט מתקדמים ,טילי נ"מ ,מנהרות תופת ,מטעני צד ,מחבלים מתאבדים ובתים
ממולכדים .במקביל ,נמשך ירי תמ"ס אל עבר יישובי הדרום ,השפלה ,גוש דן ,והשומרון .בנוסף ,שוב
בוצע ירי תמ"ס אל עבר העיר אילת משטח סיני .בעקבות ירי הרקטות אל עבר גוש דן ,בדגש על אזור
נתב"ג ,וכחל ק מניסיון להפעלת מנוף לחץ מדיני על מדינת ישראל ,הושבתה מרבית התנועה האווירית
הזרה מ/אל מדינת ישראל ל 84-שעות .כתוצאה מירי תמ"ס נהרגו אזרח ישראלי תושב הפזורה
הבדואית ועובד זר מתאילנד .נמשכים המאמצים להשגת הפסקת אש אך ללא ההצלחה משמעותית.
מאז תחילת מבצע "צוק איתן" נורו אל עבר מדינת ישראל מעל  3,385רקטות ,נפגעו מעל 2,211
מטרות בשטח הרצועה ,מעל ל 401-הרוגים עזתיים ,מעל  5,311פצועים עזתיים ,ומעל  311עצורים.
מועצת זכויות האדם של האו"ם החליטה לפתוח בחקירה לבדיקת ביצוע פשעי מלחמה על-ידי ישראל
במסגרת המבצע הצבאי .בשעות האחרונות של יום ה' הורגשה תסיסה בקרב תושבי איו"ש הערבים
שבאה לידי ביטוי בהפרות סדר אלימות בסביבות קלנדיה.
סוריה
מלחמת האזרחים נמשכת .מספר ההרוגים היומי עומד על ממוצע של כ 051-המתחלקים בין חיילי
המשטר ,ארגוני המורדים השונים ,ובלתי מעורבים .לוחמי המדינה האסלאמית הרגו למעלה מ371-
מאנשי המשטר באזור שדות הגז בחומס.
לבנון
טרם נבחר נשיא .כוחות הביטחון פועלים לסכל ניסיונות שיגור אל עבר ישראל .נמשך הירי לאורך
הגבול הלבנוני-סורי .נמשכים מעצרים של תומכי ארגון המדינה האסלאמית .מרבית תשומת הלב
בלבנון הייתה למאבקי השכר ,הוואקום השלטוני ,משבר הפליטים הסורים ,ומשברי האנרגיה והמים
הפוקדים את המדינה.
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מצרים
פיגוע על נקודת ביקורת בגבולה המערבי של מצרים גבה את חייהם של  33קצינים וחיילים .החמושים
תקפו את העמדה הצבאית ,הממוקמת  621ק"מ מערבית מקהיר ,בעזרת טילי נ"ט ונק"ל .מצרים
ממשיכה במאמצי התיווך בין ישראל לחמאס תוך כדי הפעלת לחץ על הארגון והפניית אצבע לכישלון
על קאטר וטורקיה.
ירדן
אמ"ל
עיראק
מאות משפחות נוצריות עזבו את בתיהם במוסול עם פקיעתו של אולטימטום אותו הציבו לוחמי המדינה
האסלאמית .מרבית המשפחות נשדדו בנקודת ביקורת בעת מנוסתן .המדינה האסלאמית הורתה על
מילתן של נשים בסביבות מוסול .בתקיפת שיירת אסירים  35ק"מ צפונית לבגדד ,נהרגו למעלה מ61-
אנשים ,כולל אסירים סונים המואשמים בטרור .נמשכים פיגועי ההתאבדות כנגד מטרות שיעיות ברחבי
עיראק .הפרלמנט העיראקי בחר פאוד מאסום כנשיאה החדש של עיראק .הבחירות נעשו בבירכת
הכורדים .מתרבים הדיווחים על נתק בין ראש הממשלה מאליכי לבין המשטר האיראני המבקש
להחליפו .כתוצאה מחוסר היציבות במדינה ,נרשמה ירידה של קרוב ל 01%בהכנסות ממכירת נפט
וזאת למרות העלייה במחיר לחבית .רוסיה ממשיכה לספק אמל"ח מוטס לעיראק.
לוב
נמשכים הקרבות סביב שדה התעופה של טריפולי .בבנגאזי נערף ראשו של אזרח פיליפיני משום שלא
היה מוסלמי .בעקבות כך ,הורתה ממשלת הפיליפינים על פינוי כל אזרחיה מלוב.
איראן
שיחות הגרעין בין איראן למארב הוארכו עד חודש נובמבר .חברת בואינג האמריקאית חתמה על עסקה
למכירת חלקי חילוף לצי המטוסים האזרחי של איראן ,עסקה ראשונה מאז המהפכה האיראנית ב-
.0171
סעודיה
אמ"ל
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תימן
נמשכים הקרבות בין צבא תימן לאל-קאעידה בחצי האי ערב AQAP .הודיעו כי בכוונתם להכריז על
אמירות במחוז חאדרמוות .ארה"ב חידדה את אזהרת המסע לתימן קראה לאזרחיה לעזוב את המדינה
באופן מיי די בעקבות התרעה קונקרטית .השגרירות טוענת כי תפסה מספר דרכונים מזוייפים.
סומליה
חבר פרלמנט נרצח בפיגוע ירי מרכב חולף.
קניה
ארגון אל-שאבאב לקח אחריות על פיגוע ירי כנגד אוטובוס בדרום מזרח המדינה .במדינה נהרגו
שבעה.
ניגריה
עשרות הרוגים ומעל  05,111פליטים בעקבות מתקפה של ארגון בוקו הארם על העיירה דאמבואה
בצפון מזרח המדינה.
אפגניסטן
 6הרוגים ועשרות פצועים בפיגוע אופנוע תופת בצפון המדינה .חמישה שומרים זרים נהרגו בפיגוע
התאבדות מחוץ לשטח שדה התעופה בקאבול .שתי נשים פיניות ,עובדות ארגון סיוע ,נהרגו בפיגוע
ירי בעת שנעו במונית.
פקיסטן
 00הרוגים בתקיפת כטב"מ אמריקאי על מתחם של הטאליבן בצפון מערב המדינה.
טורקיה
חילופי אש בין מורדים כורדים אשר ניסו לחצות אל תוך סוריה לבין חיילים טורקיים .במקום שני חיילים
ושישה מורדים הרוגים .מחריף הטון כנגד מדינת ישראל בעקבות המבצע בעזה .במספר הפגנות ענק
הופנתה אף אצבע מאשימה כלפי התושבים היהודים .משרד החוץ הישראלי הוציא אזהרת מסע
למדינה .בעוד כשבועיים יתקיימו בחירות לנשיאות טורקיה כאשר אחד המועמדים הבולטים היינו ראש
הממשלה המכהן ,ארדואן.
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שונות
נורבגיה פרסמה אזהרה חמורה מפני פיגוע טרור במדינה ,ככל הנראה בעקבות חזרתם של קרוב ל-
 51אזרחים מלחימה בסוריה לצד הג'יהאדיסטים.
אירופה :ברחבי אירופה נרשמו מספר הפגנות כנגד מבצע "צוק איתן" במהלכן הושמעו קריאות
אנטישמיות רבות .בפאריז נרשמו הפרות סדר קשות וניסיונות להבעיר את בית הכנסת .המשטרה
פעלה בנחישות תוך שימוש בירי גז מדמיעה וכדורי גומי.
משטרת צרפת עצרה מספר חשודים במעורבות בטרור.
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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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