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 תיכון וטרור-מזרח

 לבובסקיאטיאס  לורנה



המכון למדיניות נגד טרור 

(ICT) 



 ?מי אנחנו



 ?מי אנחנו

 .הרצליה הבינתחומי במרכז 1996 בשנת שהוקם מחקר מכון•

  ממשל גורמים עבור ידע מרכז להיות הופך המכון 2001 בשנת•

  איום מגמות והערכת בניתוח החנית בחוד נמצא ומאז ,בעולם וביטחון

 .הטרור

  80-וכ מחקר עמיתי 100-כ ,חוקרים 30-מ מורכב המכון כיום•

 .ומהעולם מהארץ מתמחים

https://www.youtube.com/watch?v=wNgN5TT_KJc


 ?מה אנחנו עושים



 ?מה אנחנו עושים

 דוחות, הערכת מצב, ספרים, מאמרים -מחקר אקדמי •

 צוותי חשיבה בנושאים בוערים•

 כנסת ישראל ומערכת הביטחון  , ייעוץ למשרדי ממשלת ישראל•

ם המתמודדת עם "ביניהם הועדה באו, ל"ייעוץ למוסדות רשמיים בחו•

 .ועוד FBI-הרצאות ל, (CTED)הטרור 

מלגות לקידום המחקר  , שני ולימודי תעודה, תואר ראשון -תכניות לימודים •

 התמחויות ותכנית חוסן, בטרור

, משרדי ממשלה, ל"עם מכוני מחקר בארץ ובחו -שיתופי פעולה •

 פנטגון, שגרירויות

 יום עיון בנושא גל הטרור, כנס בינלאומי -כנסים וימי עיון •

 <<אל הסרט הצצה לכנס הבינלאומי 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yixqPP-O7ss
https://www.youtube.com/watch?v=yixqPP-O7ss


 דוגמאות לפרסומים



 פרויקטים עבור משרדי ממשלה בישראל



 התפתחויות בעולם הסייבראחר ומעקב דוחות פרסום 



 צוות ניטור אתרים של טרוריסטים

 שיח בנושא תעופה



 העולםמרחבי שבועי של אירועי טרור פרסום 



 :  תכנית ההרצאה

 התיכון-הכרת המזרח. 1

 "האביב הערבי"מהפכות . 2

 השפעות והשלכות. 3







 התיכון-דתות כמפתח להבנת המזרח

חמישית מהמוסלמים חיים  ) האסלאםהיא הדומיננטית במזרח התיכון הדת •

 (התיכון-במזרח

 :באשר למוביל הדת אחרי מוחמד באסלאםבין שני הזרמים העיקריים מחלוקת •

 ביותר של האסלאם ושולט ברוב המדינות במזרח התיכוןהגדול  הזרם -סונים •

לבנון  , (95%-כ)איראן , (65%-כ)מרבית האוכלוסייה השיעית נמצאת בעיראק  -שיעים •

 (.  עלאווים)ערב הסעודית וסוריה , מיעוט שיעי נמצא בטורקיה. תימן ובחריין,(35%-כ)

 .  התיכון היא נוצרית-מהאוכלוסייה במזרח 5%-רק כ - נצרות•

 .  מתושבי לבנון הם נוצרים 41%-כ•

 (.רדיפות, הגירה, ילודה)מספרם הולך ויורד •

 יהדות•

 .  ועוד יזידית, דרוזית -דתות נוספות •



 ?התחיל הכלאיך 

בעקבות מלחמת העולם  מאנית 'העותשל האימפריה התפרקותה •

 .הראשונה

את השליטה במזרח  מחלקות  -בריטניה וצרפת  -המנצחות המעצמות •

 .  התיכון

 פיקו-סייקסהסכמי  - 1916•

בשליטה ישירה של כל מעצמה ושטחים בשליטה  חלוקה לשטחים •

 .עקיפה

 





 ?איפה אנחנו היום

 . להשתנותהתיכון מתחילה -המפה של המזרח, שנה 100אחרי •

מקומן תופסות ישויות מדיניות המבוססות מתפרקות ואת מדינות לאום רבות •

 .שפהעל מוצא אתני ועל , על שבט, על דת

 .  ערי בירה לעומת פריפריה•

, אתניות -היחלשות של מדינת לאום שמורכבת מקבוצות רבות כשמתחילה •

 .  מהומותלרוב פורצות  -שבטיות , דתיות

 .  לאפריקההתיכון או לא ייחודי למזרח  •



 "האביב הערבי"מהפכות 
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 ם"הממיחמש 

 ?מה קרה•

 ?מתי קרה•

 ?לאן התגלגל, היכן התחיל -מקום •

 ?מי מעורב•

 ?מדוע זה קרה•

 ?מה אפשר את פרוץ המהפכות? כיצד זה קרה•

 

 



 ?מה קרה

כעבור . הצית עצמו במחאה על המצב הכלכלי בתוניס, בועזיזימוחמד •

 .  ימים מת מפצעיו

 בכל העולם הערבי מתחילות מהפכות•

 קריאה להפלת מנהיגים•

 בחירות•

 



 ?מתי קרה

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 לוב תוניס

 מצרים

 סוריה תימן



 ?לאן התגלגל, היכן התחיל -מקום 

ובזה אחר זה קרסו   ,לא רק בתוניסיה, הוביל למחאה חסרת תקדים בועזיזיהסיפור של 

 .משטרים ומנהיגים ששלטו ביד רמה ובמשך עשרות שנים מעמדם לא ניתן היה לערעור



 ?מי מעורב

 תוניס•

 לוב•

 מצרים•

 תימן•

 סוריה•

 יריה'אלג•

 ירדן•

 בחריין•

 

 

 נשים, בעלי תארים, מובטלים, צעירים



 ?מדוע קרה

 עוני•

 אבטלה•

 השחיתותמחאה על •

 עליית מחירים•

 תנאי חיים קשים  •

 שלילת זכויות יסוד •

 

 



 ?כיצד זה קרה

 הרשתות החברתיותמהפכת 

 .  במהפכותהרשתות החברתיות היו גורם דומיננטי •

 בפייסבוקהתארגנו •

 הפיצו מידע רב •

 

 בלי האינטרנט זה לא היה קורה
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 פוקוס על כל מדינה



 עיראק

 2003ב לעיראק בשנת "פלישת ארה•

 חוסיין סאדאם, בוש קורא להפלת המנהיג' גורגהנשיא •

 הוצאה להורג של מנהיג עיראק•

 'הקמת הצבא העיראקי החדש אך לא משלבים את חברי מפלגת הבעת•

 

 



 תוניסיה

עצמו מול משכן מצית , 26בן , בועזיזימוחמד  - 2010•

 .המקומיתהמועצה 

תנאי החיים , האבטלה, עליית מחירים, השחיתותמחאה על •

 . נוספותהקשים ודיכוי חופש הביטוי וזכויות יסוד 

 

 .להתפטר, בן עלי, קריאות לנשיא תוניס•
 .בריחה לערב הסעודית - 2011בינואר  14-ב•

נערכו הבחירות הכלליות   2011באוקטובר  23-ב•

 . הראשונות לפרלמנט בתוניסיה מאז עצמאותה



 לוב

 . שנה 40-בינלאומית במשך כ" חסינות"כמנהיג לוב נהנה מ קאדפי מועמר•

 פרוץ ההפגנות והתנגדות חמושה - 2011באפריל •

 לא נכנע ונלחם ביד קשה קאדפי•

 ב"ו וארה"נאטשל " האודיסטהשחר "מבצע •

 אכזרי' בלינץנשיא לוב הוצא להורג  - 2011באוקטובר •

 הבן שהוכר כממשיכו נלכד גם הוא•

 



 מצרים

 . מתחילות המחאות 2011, בינואר 25-ב•

   תחריר-מתאספים בכיכר אאלף מפגינים  90•

 נחסמה וטוויטר לפייסבוקהגישה  -" מחאת הרשתות החברתיות"•

 קהיר בפעם הראשונההצבא נכנס לבירה •

 הרוגים ופצועים, התפרעויות•

המועצה  השלטון את ובמקומו תופסת מובארק פורש  -בתחילת חודש פברואר •

 (הצבא)העליונה של הכוחות המזויינים 



 מצרים

 מושפל ומבוזה, הנשיא נשפט - 2011באוגוסט •

 (מורסי)בחירות ועליית האחים המוסלמים  - 2011בדצמבר •

 הפגנות המוניות וקריאה להתפטרות השלטון, כשנה לאחר הבחירות•

 סיסי-א, בחירות נוספות ועליית שר ההגנה - 2013בשנת •

http://www.baba-
mail.co.il/content.aspx?emailid=16048 
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 מצרים

 "האביב הערבי"מעורבות נשים במהפכות 

 .מרכזי לקידום מעמדן של הנשיםהתקשורת ככלי •

יציאתן של נשים לרחובות לא יצאה רק נגד הסטראוטיפים כלפי הנשים  •

אלא גם ביטאה את  , שרבות מהן מדוכאות וסובלות מאלימות, הערביות בשוליים

  .רצונן לשנות את המציאות ואת גורלן

להצטרף אליה  טיוב וקראה לגברים -הפיצה סרטון ביו, 26בת , אסמה מחפוז•

 .השלטוןבמאבק נגד ולאחיותיה 

הנשים שהיו בראש המאבק סבלו מאלימות •

 .פיזית ומילולית והטרדות מיניות

 .שיפור במעמדן עם הזמן•
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 סוריה

 . שנה 40-משפחת אסד בשלטון כ•

 על רקע האירועים בעולם הערבי, המשטרמחאות נגד החלו  2011מרץ ב•

 :הכוחות הפועלים השטח•

 (שיעים)סין -רוסיה-חזבאללה-איראן-אסד•

 (סונים)מערב -קטאר-סעודיה-מורדים•

 ארגוני טרור•

 כאוס מוחלט•

 



 השפעות נוספות

 תימן

 עלי עבדאללה סאלח, קריאות להדחת נשיא תימן - 2011במרץ •

קושי כלכלי ושחיתות וההצעה של  , אבטלהמפגינים מוחים נגד איש  16,000•

 הנשיא לבצע שינויים חוקתיים

 סאלח נפצע בהפצצות ומועבר לסעודיה לטיפול - 2011ביוני •

 

  ירדן

 הממשלהמחאות בירדן נגד מדיניות  - 2011יולי •

 (ירש את אביו)המלך עבדאללה השני  -בראש המדינה •

 

 



 ישראל
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 סיכום

 ;התיכון שלטו לאורך שנים-שליטי המזרח, "האביב הערבי"עד מהפכות •

 השלטון היה עובר בשושלת המשפחתית  

 ביזויים, השפלתם -חיסול שליטים •

 עליית הטרור•

 לרשתות החברתיות היה תפקיד משמעותי במהפכות•

 לנשים ניתן תפקיד במהפכה•

 


