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ישראל
ח"כ רובי ריבלין נבחר לנשיאה החדש של מדינת ישראל .נמשך טפטוף ירי תמ"ס מרצועת עזה אל
עבר יישובי עוטף עזה ללא נפגעים .נמשכים אירועי ידויי האבנים באיו"ש .סיכול ממוקד של פעיל
ג'יהאד גלובלי העומד מאחורי יריר התמ"ס מהרצועה.
סוריה
נמשכים הקרבות ברחבי המדינה ללא אירועים משמעותיים למעט חיסול קציני שטח בכירים של
ארגוני הטרור השונים .נשיא סוריה הורה על מתן חנינה גורפת וכבר שוחררו מספר מאות.
לבנון
עדיין אין הסכמה על נשיא .נשיא סוריה באשר אסאד מביע תמיכה במישל עוון לנשיאות סוריה,
למרות שהאחרון טרם הציעה את מועמדותו .נעצר המטיף הקיצוני עומר באקרי על ידי כוחות
הביטחון באשמת תמיכה והקמת תשתית טרור בלבנון.
מצרים
א-סיסי הושבע לנשיאות וניצבת בפניו משימת הרכבת הממשלה .ארה"ב הביעה תמיכה בעם המצרי
ובעומד בראשו תוך שימת דגש על שימור זכויות האדם במדינה .מצרים פרסה כוחות חי״ר בסמוך
לטאבה במטרה למנוע ירי תמ״ס ו/או נ״מ אל עבר ישראל.
ירדן
אמ"ל
עיראק
פיגוע כפול כנגד מטה המפלגה הכורדית צפונית לבגדד גבה את חייהם של  .71מחבלי ISIS
השלטתו למספר שעות על האוניברסיטה העיר ראמאדי שבמחוז ענבאר בטרם שוחררה על-ידי
כוחות הצבא ISIS .הצליח להשתלט על כל מחוז נינווה ,כולל העיר מוסול ,ועל חלקים ממחוז קירקוק
ומחוז סאלאחאדין (תיכרית) .הקרבות החלו ביום שישי האחרון כאשר שתי מכוניות תופת הופעלו
בעיר .לאחר מספר מועט של ימי לחימה ,נטשו כוחות הביטחון את המחוז .בנוסף ,גוברים הדיווחים
אודות עריקת עשרות אלפי חיילים עיראקים ממוצא סוני .כ 055,555-מתושבי המחוז נטשו את
בתיהם והצטרפו למעל  7.7מיליון הפליטים העיראקים הקיימים כיום .לפי דיווחים ,השתלטו לוחמי
ה ISISעל הבנקים במחוז ועל  520מיליון דולר שבתוכם (במטבע מקומי) .בנוסף ,השיגו המורדים
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שליטה על מספר שדות נפט וציוד צבאי רב .המשטר העיראקי הכריז על מצב חירום ושוקל לחמש
את אזרחי המדינה בכדי להילחם ב .ISISבהמשך לאמור ,מתווספים דיווחים אודות זליגת הקרבות
אל תוך המחוז הכורדי וכניסת כוחות חלוץ של משמרות המהפכה האיראנים .באקט סימלי פרצו
לוחמי  ISISמחסום טבעי בגבול סוריה עיראק תחת הכותרת של מחיקת הסכם סיקס-פיקו.
לוב
הגנרל הסורר ,חאפטר ,הסכים להפסקת אש בזמן הבחירות החוזרות לראשות הממשלה .בד בבד,
תקפו כוחות אוויריים הנאמנים לו מטרות בצפון בנגאזי.
איראן
איית ולה מדאבי ,יו"ר מועצת המומחים ,אושפז שבוע שעבר לאחר התקף לב .ארה"ב ,צרפת,
וגרמניה (מנהלות מגעים ישירים עם המשטר האיראני סביב תוכנית הגרעין האיראנית כל מדינה
בנפרד) .בנאום לרגל יום השנה ה 20-למותו של האייתולה חומייני ,ציין חמינאי את חוסר הרצון
הבולט של ארה"ב מעימות צבאי ואת משמעות העניין לטובת העם האיראני ותוכניותיו.
סעודיה
מלל מלל מלל
תימן
נמשכים הקרבות בין צבא תימן לכוחות  .AQAPלפי צבא תימן ,מאז תחילת המערכה בחודש שעבר,
נהרגו למעלה מ 055-מחבלים ו 755-חיילים .החל מאמצע השבוע נמצאת תימן בעלטה בעקבות
מתקפה על קווי מתח גבוהה ראשיים.
סומליה
מנהיג אל-שאבאב לשעבר ,מוחמד סעאד אטום ,הסגיר עצמו לרשויות ויצא בפומבי כנגד המנהיג
הנוכחי ,אחמד גודיין ,בטענה שמעשי הארגון הינם מנוגדים לאסלאם.
קניה
יו"ר מועצת האימאמים נרצח על-יד אלמוניים ,דבר המעלה את החשש מתגובות אלימות.
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ניגריה
נחטפו עוד כ 55-אימהות צעירות על-ידי ארגון בוקו האראם .אלפים נטשו את בתיהם בצפון המדינה
כתוצאה מפשיטות הארגון על כפרים באזור.
אפגניסטן
ניסיון חיסול של אחד משני המתמודדים לנשיאות אפגניסטן ,עבדולה עבדולה ,גבה את חייהם של
 72בני -אדם (לא היה זוכה בסיבוב הראשון של הבחירות לפני חודש) .הכלכלה האפגנית נמצאת
בשפל ובאה לידי ביטוי בצמיחה של  3%בלבד לעומת  75%ב .2572בתגובה ראשונה לחילופי
השבויים בין האמריקאים לטאליבן ,טוען בכיר בארגון שהמהלך נתן לארגונו לגיטימציה בינלאומית.
פקיסטן
לוחמי הטאליבן פשטו במהלך סוף השבוע האחרון על שדה התעופה הבינלאומי בקראצ'י בתגובה
לתיקופות עמדותיהם לאורך הגבול עם אפגניסטן .לאחר מספר שעות בהם שלטו המחבלים על
הטרמינל ה , VIPהצליחו כוחות הצבא להחזיר את השליטה לידיהם .המחבלים חדרו למתחם
המאובטח של שדה התעופה מחופשים לאנשי ביטחון ואנשי צבא .בתגובה תקף חיל האוויר
הפקיסטני מעוזי טאליבן לאורך הגבול .בדרום מערב המדינה פשט הצבא על מעוזי מורדים באזור
באלוצ'יסטן והרג  75מורדים .תקיפת כטב"מ אמריקאי ראשונה השנה כנגד מטרת טאליבן גבתה את
חייהם של  .71בין ההרוגים  5אוזבקים ושני אנשי טאליבן מקומיים.
טורקיה
ביקור ראשון של נשיא איראני באנקרה מאז  .7991במהלך הביקור המתכוונים הצדדים לחתום על
מספר הסכמים בתחומים כלכליים ,מדיניים ,ותרבותיים .כוחות הביטחון הטורקיים מגבירים את
המעקב אחר לוחמים זרים הזורמים אל ומסוריה דרך הגבול המשותף.
שונות
עקב המצב הביטחוני האזור המפרץ הפרסי ,הועבר חוק גיוס חובה באיחוד האמירויות הערביות.
פיגוע מכונית תופת כנגד מחנה צבאי במאלי גבה את חייהם של .5
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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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