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 תיכון וטרור-מזרח

 לבובסקיאטיאס  לורנה





 האד גלובלי'ג•

 חזבאללה•

 חמאס •

 ?התיכון-מיהם ארגוני הטרור במזרח



 ארגוני טרור היברידיים

 זרוע פוליטית•

 זרוע צבאית•

 (דעווה)זרוע חברתית •
 



 גלובלי האד'ג

 .המאמציםועשיית מיטב השתדלות , למען אללהמאמץ  - האד'ג  •

בתקופה  נקבעו  -( מצוות יסוד באסלאם)חמשת עמודי האסלאם •

 :  מות הנביא מוחמדשלאחר 

אין  "כפי שהיא מופיעה בפסוק , המוסלמי על אמונתוהצהרת  -העדות 1.

 ".אלוהים מבלעדי אללה ומוחמד הוא שליחו

 .ביוםפעמים חמש  -התפילה 2.

 .לנזקקים -הצדקה 3.

 .הרמאדןחודש בימי  -הצום 4.

 (לפחות פעם אחת בחיים)העלייה לרגל למכה 5.

"  עמוד השישי"ויש המוסיפים אותו כ, חשוב בעיני המוסלמים האד'הג•

  . לחמשת עמודי האסלאם

 



 הגלובלי האד'הגארגוני 

 המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט - דאעש•

 קאעדה מרכז-אל•

 קאעדה בחצי האי ערב-אל•

 קאעדה במגרב-אל•

 מאקדסי-בית אל•

 טחריר-א'חיזב•

 נוסרה-האבת אל'ג•

 גדודי עבדאללה עזאם•

 שאבאב-אל•
 



 זירות פעילות -גלובלי  האד'ג

 אפגניסטן ופקיסטן•

 מאלי וצפון אפריקה•

 תימן•

 סיני-מצרים•

 עיראק•

 סוריה•

 לבנון•



 מדינות שנפגעו מטרור אסלאמי  
 (2001, בספטמבר 9-החל מ)



 מושגים

זרם רדיקלי באסלאם הסוני שצמח במצרים   - סלפיזם•

 :  ומונה שתי קבוצות עיקריות

ליפות  'מאמינים כי הדרך אל החהאחים המוסלמים •

המוסלמית תעשה תוך השתלבות במדינות ובאמצעות  

 .  הדעווה ורכישת הלבבות

.  הדרך האלימה, האד'אימצו את דרך הג, האדיסטים'הג•

האסלאם נמצא תחת מתקפה ולכן עליהם לפתוח  , לטענתם
 .  האד הגנתי'בג

החלה עם נפילת  האדיסטית 'ג-האידיאולוגיה הסלפית•

 .  המועצות-ברית



 קאעדה-אל

החזית העולמית האסלאמית למאבק בצלבנים  : "שמו המלא•

 "וביהודים

 היסוד או הבסיס: פירוש•

 אפגניסטן-המועצות-מלחמת ברית - 1989-1979•

מיליונר  , לאדן-ידי אוסאמה בן-באפגניסטן על 1988בשנת הקמה •

 .סעודי

 :  "בוגרי אפגניסטן"•

 .  קאעדה-הקימו את אל -לאדן -ידי בן-נותרו באפגניסטן ואוחדו על•

והצטרפו לגורמי  , מדינות ערביות ומוסלמיות, חזרו לארצות מוצאם•

 .קאעדה-האד מקומיים או הקימו ארגונים בעלי קשר לאל'ג

לוחמים שרצו לחזור למדינות מוצאם אך כניסתם נאסרה ולכן קיבלו  •

 (.  העיוור' השייח)מקלט פוליטי במדינות המערב 

 

 



 תכנית שבעת השלבים

הוצגה לראשונה בהתבסס על סדרת ראיונות שערך   2005בשנת •

קאעדה  -מנהיג שלוחת אל, זרקאווי-עיתונאי ירדני עם אבו מצעב אל

 .קאעדה-וקבוצת בכירים נוספים באל, בעיראק

תכנית הפעולה מחולקת לשבעה שלבים עם לוח זמנים מוגדר •

 .המתפרש על תקופה של עשרים שנה

וסיום  ( בספטמבר 11-בהכנות לפיגועי ה) 2000התחלה בשנת •

 .2020משוער בשנת 

ליפות  'עוסקים בצעדים הנדרשים להקמת הח 5-1שלבים •

 7-6שלבים יחלו , כאשר זו תוקם. האסלאמית במרחב הערבי

כוחות  "במסגרת המלחמה בין , שמהותם עימות במרחב הבינלאומי

,  לאדן-כהגדרתו של אוסאמה בן, "כוחות הכפירה"ל" האמונה
 . במטרה להשליט את האסלאם

 



 2001, בספטמבר 11

 .מתקפת הטרור הגדולה בהיסטוריה•

חטפו ארבעה מטוסי   קאעדה-טרוריסטים מארגון אל 19•

 :נוסעים גדולים

שני מטוסים רוסקו אל תוך מגדלי התאומים במרכז הסחר  •

 יורק-בניוהעולמי 

 משרד הביטחון האמריקאי, הפנטגוןנוסף רוסק לתוך מטוס •

 בפנסילבניהבאזור חקלאי מטוס נוסף התרסק •

 .בני אדם 3,000-בהתקפות נרצחו כ•

 
http://www.mako.co.il/news-specials/september-
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 לאדן-חיסול בן

 "חנית נפטון"מבצע  - 2011, במאי 2•

 של יחידת   6צוות  -לוחמי כוחות מיוחדים •

 .  פקיסטן, אבוטאבאדבעיר " אריות הים"     



 המדינה האסלאמית - דאעש

 חזרה לעיראק  •

וההחלטה האמריקאית להדיח את  ( סוני)לאחר הדחתו של סדאם חוסיין •
 .   נוצר מרמור גדול', מפלגת הבעת, אנשיו

 .השיעים הפכו לשליטים במדינה ודאגו רק לקהילה שלהם•

 .ראו בשינוי הפוליטי הזדמנות לחתור לעצמאות( סונים בדתם)הכורדים •

 :התפתחות ארגונים אלימים•

 (2004, זרקאווי-אל)קאעדה -הסונים אפשרו כניסתם של כוחות אל•

 השיעים אפשרו כניסת גורמים איראנים וקיצוניים נוספים•

-ידי אל-פיצוץ המסגד השיעי הגדול על -שיא המתח  - 2006בשנת •

 .  להתגברות האלימות ולבסוף למלחמת אזרחיםהוביל . קאעדה

החלו הכוחות האמריקאים לעזוב את עיראק ובכך   2010-1בשנת •

,  קאעדה על קרקע של עוני-אפשרו את צמיחתו החדשה של אל
 .פערי מעמדות ועוד, אבטלה



 דאעשהתפתחות 

 בעיראק   קאעדה-מחוסלים מנהיגי אל - 2010בשנת •

 .דאדי'בע-אלאבו בכר ובמקומם מתמנה      

-נשלחת קבוצה של אל, על רקע מלחמת האזרחים בסוריה•

 .ולהאני'ג-אלבראשותו של אבו מוחמד   קאעדה

 :חילוקי דעות ומתחים עד לפיצול•

   דאעש•

 נוסרה    -אל בהת'ג•

 "המדינה האסלאמית"מוכרזת  2014ביוני •

הקיצוני השואף   הסלפיומתבססים על הזרם  האד'בגדוגלים •

ליפות  'את החולחדש לחיות על בסיס המודל של מוחמד 
 .  האד'גהאסלאמית באמצעות 

 



 דאעש

 מעגל האיומים של דאעש אל מול ישראל•

 

 וירדן, עיראק , סוריה -מזרחית -איומים מתחום הזירה הצפונית•

 

 סיני ועזה -איומים מתחום הזירה הדרומית •

 

 איום אל מול ישראל מבית•

 



 כארגון טרור היברידי דאעש



 לדאעש קאעדה-בין אל

המדינה  " )האויב הקרוב"לעומת ( קאעדה-אל)" האויב הרחוק"•

 (.האסלאמית

 :ליפות האסלאמית'תזמון וסדר עדיפות להקמת הח•

מאמינה שלמרות שהיעד  , קאעדה בסוריה-שלוחת אל, נוסרה-בהת אל'ג•

 .  זהו אינו הצעד המתאים כעת, ליפות'הסופי הנו הקמת הח

ליפות ותפיסת שטחים  'המדינה האסלאמית נותנת עדיפות להקמת הח•

 .  גיאוגרפיים

,  "אלו אשר נטשו את האסלאם"היחס השונה של הארגונים כלפי •

 .  כדוגמת השיעים

כאלו שלא  , המדינה האסלאמית מתייחסת אל אוכלוסייה זו ככופרים•

קאעדה שאינו  -ואף נמתחת ביקורת על אל" דרך הישר"יכולים לחזור ל
 .רואה איתם עין בעין בנושא

 

 



 לוחמים זרים ופליטים

 :"בוגרי סוריה"•

מדינות ערביות ומוסלמיות אך  , מדינות שונות 60-מגיעים מ•

,  הולנד, בריטניה, צרפת: גם ממדינות רבות באירופה

 .  גרמניה ודנמרק

 כמות גדולה יותר•

 פי חוק-אזרחים על•

 סיפורי אהבה•

 פליטים•

 .  משבר ההגירה הגדול ביותר בתולדות אירופה•

-היגרו למעלה מ 2015חודשים בשנת  7-במשך כ•

 .שליש מתוכן בחודש יולי בלבד, מהגרים 300,000

 



 חזבאללה

 "מפלגת האל" -חזבאללה •

סיוע לקהילה השיעית שהייתה מקופחת  )אידיאולוגיה שיעית קיצונית •

 (לאורך שנים

סייד מוחמד חוסיין פדלאללה  ' ידי השייח-על 1982בשנת הקמה •
 בסיום מלחמת לבנון בהשראה ובסיוע איראני

ובמקומו מונה   1992עבאס מוסאווי המחוסל בשנת  -ל ראשון "מזכ•

 חסן נסראללה' השייח

   :מטרות עיקריות•

 והפיכת לבנון לרפובליקה ִאסלאמית  " מהפכה הִאסלאמית"הפצת ה•

 האד  'גירוש הזרים מלבנון בדרך הג•

 (ישראל" )השטן הקטן"ו( ב"ארה" )השטן הגדול"•



 חזבאללההתפתחות 

ל את רצועת הביטחון בדרום לבנון ומאז "עזב צה 2000בשנת •

 .חזבאללה השתלט על האזור

עדי  , בני אברהם(: 2000, באוקטובר 7)ל בהר דב "חטיפת חיילי צה•

 .אביטן ועומר סואעד

 .2004גופותיהם הוחזרו בשנת •

הרג  , ל על גבול הלבנון"תקף הארגון כוח של חיילי צה 2006ביולי •

 .  ארבעה וחטף את החיילים אלדד רגב ואהוד גולדווסר

סמיר  )תמורת שחרור אסירים  2008גופותיהם הוחזרו בשנת •

 (קונטאר

 1710שבסופה התקבלה החלטה מלחמת לבנון השנייה פרוץ •

 .  ם האוסרת על הכנסת נשק לדרום לבנון"במועצת הביטחון של האו

 .  מעורבות בלחימה בסוריה לצד כוחות אסד - 2-2011החל משנת •

 



 כארגון טרור היברידי חזבאללה

 זרוע פוליטית•

 נוכחות בפרלמנט הלבנוני•

 זרוע צבאית•

 זרוע חברתית•

רשת טלוויזיה פרטית שבה משודרים   -" אל מנאר"•

מסרי  , צילומי תקיפות נגד ישראל, נאומי המנהיג
 .  חיזוק לאוכלוסייה

 



 חמאס

שלוחה של תנועת האחים  , ידי השיח יאסין-על 1987בשנת הקמה •

 .  המוסלמים במצרים

 .מטרות ויעדים, מדיניות - 1988בשנת פרסום אמנה •

החלת מדינה אסלאמית בשטח מדינת  , שחרור אדמות - מטרות•
 לא מכירים בזכות קיומה של ישראל, ישראל

 האד'דעווה וג - אמצעים להשגת המטרה•

 ארגון פרגמאטי •

 הגדרה כארגון טרור •

 התנתקות ישראל מעזה - 2005שנת •

 בחירות   - 2006שנת •

 השתלטות חמאס ודיכוי - 2007שנת •

https://www.youtube.com/watch?v=9zUkuTlaRZE


 חמאס כארגון טרור היברידי

 זרוע פוליטית•

אחראי על פעילות הממשלה השוטפת  )" חמאס פנים"•

 (ובתוך כך פעילות חברתית אל מול האוכלוסייה

קשרים עם מדינות  )הלשכה המדינית  -" חמאס חוץ"•

 (וגופים שונים בעיקר לגיוס כספים ומשאבים

 זרוע צבאית•

 דין אל קסאם-גדודי עז אל•

 (דעווה)זרוע חברתית •
 



 מבצעים צבאיים מול חמאס

 (2008-9" )עופרת יצוקה"מבצע •

 (2012" )עמוד ענן"מבצע •

 (2014" )צוק איתן"מבצע •



 רצועת עזה

 (צעירים 60%)מיליון איש  1.8: תושבים•

 סיוע של גופים בינלאומיים  •

 בעיות חשמל•

 בעיות מים•

 בעיות כלכליות•





 וישראל דאעש

 וירדןעיראק , סוריה -מזרחית -הצפוניתמהזירה איומים 

של  מבצעים מוצלחים ובעיראק על רקע נפגע בסוריה  דאעש•
 .הקואליציה בשילוב עם כוחות קרקע מקומיים

משניים  כובד חייב להשקיע מאמצים בהגנה ומעבר למרכזי  דאעש•
 .עיראקי כדוגמת התשתיות בלוב ובסיני-מחוץ למרחב הסורי

המצוי   דרעאלבסס שליטה במרחב של  דאעשלאחרונה הצליח •

עובדה היוצרת איום אל מול  , וישראל-ירדן-סוריהבמשולש הגבולות 
 .ישראל וירדן גם יחד

 לא תיפתח   דאעשבטווח הקצר   

 .חזית לחימה חדשה אל מול ישראל

 



 וישראל דאעש

 סיני ועזה -מתחום הזירה הדרומית איומים 

 .  חצי האי סיני הפך בשנים האחרונות לחזית הטרור העולמי•

בסיני הוביל את השבטים   אמיתיעשרות שנים של חוסר שלטון •

חלקם הצטרפו  , הבדואים לעסוק בפשיעה ובסיוע לארגוני טרור
 .עולמי האד'וגלארגוני טרור שפעלו בסיני בדגש על חמאס 

 מזוהה בעבר עם ארגון  היה " מקדס-בית אל אנצאר"•

   לדאעשאמונים נשבע  2014אך בשנת  קאעדה-אל     

 ".מחוז סיני של המדינה האסלאמית"לושינה שמו      

 

 



 וישראל דאעש

 סיני ועזה -מתחום הזירה הדרומית איומים 

אשר   האדיות'ג-סלפיותבעזה קיימות מספר התארגנויות •

אלו נמצאים בתחרות מול   ארגוים. לדאעשנשבעו אמונים 

בעזה  דאעשחמאס מצדו נאבק בתומכי . שלטון החמאס
 .ומנסה לדכא כל פעולה המערערת על השלטון שלו ברצועה

מחוז סיני  "לפעמים חמאס מאפשר פעולות סיוע מעזה לפעילי •

במאבק המשותף של שניהם  " של המדינה האסלאמית

טיפול  , בעיקר בהברחות נשק דרך המנהרות, במשטר המצרי

בבתי חולים בעזה בפצועי הקרבות מול צבא מצרים ולעתים  
 .  אף העברת מודיעין על יעדי הצבא המצרי

 - ועזה הערכת רמת האיום אל מול ישראל מתחום סיני•
 .  הארגונים לא ממקדים מאמצים לפעילות טרור מול ישראל

 

 



 וישראל דאעש

 איום אל מול ישראל מבית

בהיקף החשיפות של ערביי ישראל עלייה  - 2015במהלך שנת •

 .  דאעששהושפעו או התגייסו לפעילות של 

אינו שונה במאפייניו מגיוס לוחמים   לדאעשהגיוס של ערביי ישראל •

הוא תוצר של תהליך  . זרים לארגון מקהילות מוסלמיות במערב

על גבי   דאעשרדיקליזציה המתבצע באמצעות ערוצי הגיוס של 

הוא מיועד הן לגיוס לוחמים זרים  . הפלטפורמה של האינטרנט

.  והן לגיוס פעילים לביצוע טרור במדינתם האד'הגליציאה לזירות 

עידוד מתגייסים   - רמת האיום אל מול ישראל מביתהערכת 

 .  המוצא שלהםלביצוע טרור במדינות חדשים 

  דאעשפורסם סרטון של פעיל בארגון  2015בחודש אוקטובר •

-אל באכראבו , דאעשגם מנהיג . ישראלהמאיים בשפה העברית על 

 .2015דצמבר איים על ישראל בחודש , דאדי'בע


