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ישראל
נמשך מבצע 'צוק איתן' .הפלגים הפלסטינים ברצועה ממשיכים בירי תלול מסלול כבד אל עבר מרבית
חלקי הארץ אם כי במספרים נמוכים יותר .צה"ל ממשיך בהרס המנהרות אותם גילו הכוחות הפועלים
בתוך הרצועה .למרות זאת ,מצליח ארגון החמאס להוציא לפועל פיגועי טרור מתוך אותן מנהרות אשר
מובילות אל תוך שטח מדינת ישראל .נמשכים המאמצים הבינלאומיים להביא לסיום סבב הלחימה
הנוכחי ,אך נכון להיום הדבר בא לידי ביטוי בהפוגות הומניטריות קצובות בזמן .עד יומו ה 42-של
המבצע נורו מעל  4,6,2רקטות אל עבר מדינת ישראל ,בסביבות  0,222עזתיים נהרגו ומעל 0,222
נפצעו 2,422 ,יעדי טרור הותקפו ,מעל  24מנהרות טרור נתגלו ,ו 66-חיילי צה"ל נפלו בקרב.
סוריה
מלחמת האזרחים נמשכת .משטר אסד כבש מחדש את חלק משדות הנפט .בתקיפת לוחמי המדינה
האסלאמית על כוחות אסד בקרבת אלאפו ,נהרגו  ,2מלוחמי המשטר.
לבנון
טרם נבחר נשיא .נמשכים חילופי האש על גבול לבנון סוריה .האחת התקיפות האוויריות מצידה של
סוריה כנגד מטרות מורדים בתוך לבנון ,נפתחה אש נ"מ על-ידי צל"ב על עבר התוקפים .הרוג ראשון
לחיזבאללה ,יועץ טכני ,בעיראק.
מצרים
 ,הרוגים מפגיעת רקטת גראד בצפון סיני .מצרים מתגברת כוחותיה לאורך הגבול עם ישראל בכדי
למנוע ירי או הוצאת פיגועים משיטחה .כוחות הביטחון ממשיכים בהרס מנהרות המחברות בין מצרים
לעזה .צבא מצרים טוען כי הרג  02ג'יהאדיסטים בקרבות בסיני.
ירדן
במהלך השבוע אירעו מספר הפרות סדר על רקע מבצע 'צוק איתן' והמצב הכלכלי במדינה .העיר מען
הוכרזה כשטח צבאי סגור .הצבא הירדני הפיל כטב"מ סורי אשר חג בקירבת העיר מפרק שבצפון ירדן.
ההערכה היא כי הכטב"מ צילם את אזור מחנה הפליטים בזאעתרי.
עיראק
נמשכים הקרבות בין כוחות צבא עיראק לבין המדינה האסלאמית .בשבועות האחרונים הרסה המדינה
האסלאמית למעלה מ 62-אתרי ארכיאולוגיה קדושים ,כולל קברי דניאלה הנביא ויונה .נמשכת עזיבת
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הנוצרים את עיראק .מרבית הפליטים משתקעים במדינות המזרח התיכון ,בדגש על לבנון ,אך גם
במדינות אירופה.
לוב
נמשכים הקרבות בין ארגוני המורדים השונים סביב שדה התעופה של טריפולי .עד כה נמנו למעלה
מ 022-הרוגים בקרבות .ארה"ב פינתה אל כל צוות השגרירות ,כולל כוחות האבטחה ,אל טוניס.
מדינות מערביות אחרות ומ דינות ערביות אף הן החלו בפינוי אזרחיהן ועובדיהן משטח לוב .מספרי
מאגרי נפט עולים באש בקירבת נמל טריפולי וקיים חשש למשבר כלכלי נוסף ולאסון אקולוגי .בבנגאזי
נמשכים הקרבות בין כוחות הצבא למורדים איסאלמיסטיים.
איראן
אמ"ל
סעודיה
אמ"ל
תימן
צבא תימן ממשיך להילחם ב .AQAP-ארגון הטרור תקף שלושה מחוזות בדרום המדינה והסב אבדות
לצבא תימן .שוחרר חטוף בריטי שהוחזק קרוב לחצי שנה בשבי השבטים .עדיין אין פרטים לגבי נסיבות
שחרורו.
סומליה
ארגון אל -שאבאב קורא לביצוע פעולות נקם במטרות יהודיות ברחבי העולם על רקע מבצע 'צוק איתן'.
קניה
אמ"ל
ניגריה
מספר הרוגים בפיצוץ מטען חבלה בכנסיה בצפון המדינה .מספר שוטרים נפצעו בעת שמנעו ממחבלת
מתאבדת מלבצע את זממה באוניברסיטה מקומית .עשרות הרוגים מספר מתקפות של ארגון בוקו
האראם בצפון המדינה.
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אפגניסטן
גוברת הביקורת בתוך ארה"ב על היקף התמיכה הכלכלית בשיקום אפגניסטן .לפי המבקרים,
ההשקעה הכספית עברה את זו של אירופה לאחר מלחמת העולם השניה.
פקיסטן
אמ"ל
טורקיה
מתחדשים הקולות להוצאת משט נוסף לעזה על-ידי ארגון ה .IHHנכון לרגע זה ,מדובר בהצהרה בלבד
שכן טרם ניתן אישור רשמי .בנוסף ,דובר על-כך שתוגש בקשה לליווי צבאי במטרה למנוע ממדינת
ישראל לטרפד את המשט .יצוין שממשלת טורקיה שלחה סיוע רפואי לעזה באוויר דרך נתב"ג.
שונות
 06בני אדם ,כולל ילדים ,נהרגו כאשר לוחמים מארגונו של אבו-סייף פתחו באש אל עבר כלי רכב
בדרום הפיליפינים במה שתואר כמאבק חמולות.
עליה במספר המעצרים של בוגרי סוריה ברחבי אירופה ,בדגש על צרפת.
טרם בוצעו מעצרים סביב איום הטרור בנורבגיה.
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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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