 22במרץ 2016

הרשתות החברתיות כמקור השראה וחיקוי:

ממצאי בדיקת דפי הפייסבוק של מספר מחבלים ,שביצעו
לאחרונה פיגועי ירי ,דריסה ודקירה

כרזה בה נראית תמונתו של סוס ומתחתיה נכתב" :ביום מין הימים נסתלק )מן העולם( בלי רכוש! ..הוי אלוהים ..שים
פעמינו לגן עדן" .הכרזה הועלתה לפייסבוק ע"י קאסם ג'אבר מבצע פיגוע דריסה וירי בכניסה לקריית ארבע ,יום לפני
הפיגוע .חברו לפיגוע אמיר אלג'נידי שיתף כרזה זו בדף הפייסבוק שלו באותו היום.

כללי
 .1בהמשך לסדרת הפרסומים אודות הבשלת הרעיון לביצוע הפיגוע ,כפי שהוא משתף בדפי
הפייסבוק של מבצעי הפיגועים ,נבחנו דפיי הפייסבוק של ארבעה מחבלים ,אשר ביצעו במחצית
הראשונה של מרץ  2016פיגועי ירי ,דריסה ודקירה :פיגוע דריסה וירי בכניסה לקריית ארבע )14
במרץ  ;(2016מסע דקירות בטיילת שבין יפו לת"א ) 8במרץ  ;(2016ופיגוע ירי סמוך לשער הפרחים
בירושלים ) 8במרץ .(2016
 .2ארבעת הפיגועים שנבחנו סימנו החמרה ,שחלה בחודש מרץ  2016במאפייני מתקפת הטרור
הפלסטינית ,אשר החלה לפני כחצי שנה .ההחמרה מתבטאת בריבוי פיגועי ירי ,שרמת הקטלניות
שלהם גבוהה; בביצוע הפיגועים ע"י זוגות מחבלים ולאו דווקא ע"י בודדים; בגילם הגבוה יחסית
של חלק מהמחבלים )צעירים בני למעלה מעשרים ולא נערים בגיל התיכון( ובניסיון לשוב ולהעתיק
את מתקפת הטרור אל מרכזי האוכלוסייה ישראליים במגמה להגביר את ממדי ההרג ולזכות ביותר
תהודה )מסע הדקירות בלב תל-אביב הינו הדוגמא הבולטת לכך(.
 .3ארבעת המחבלים ,מבצעי פיגועי ירי ,דריסה ודקירה ,שדפי הפייסבוק שלהם נבדקו במסמך זה:

056-16

2
א .קאסם פריד עבד אלעזיז ג'אבר ,בן  ,31מחברון ,אסיר משוחרר המזוהה עם חמאס,
שביצע פיגוע דריסה וירי בכניסה לקריית ארבע ) 14במרץ .(2016
ב .אמיר פואד נעים אלג'נידי ,בן  22מחברון ,חברו של קאסם ג'אבר ,שביצע עימו את פיגוע
הדריסה והירי בכניסה לקריית ארבע ) 14במרץ .(2016
ג .בשאר מחמד מצאלחה ,בן  ,22תושב הכפר חג'ה ,מזרחית לקלקיליה ,שביצע מסע
דקירות בטיילת ,שבין יפו לתל-אביב ,במהלכו נהרג תייר מארה"ב ) 8במרץ .(2016
ד .פואד קד'אף עבדאללה אבו רג'ב אלתמימי ,בן  ,22מהכפר עיסאויה ,שבמזרח ירושלים,
שביצע פיגוע ירי סמוך לשער הפרחים בירושלים ) 9במרץ .(2016

מאפיינים מעיון בדפי הפייסבוק
 .4להלן כמה מאפיינים העולים מעיון בדפי הפייסבוק של ארבעת המחבלים )פרוט ראו נספח(:
א .תהליך ממושך של "הבשלת" רעיון הפיגוע :הפוסטים הועלו ע"י המחבלים במשך שבועות
ולעתים גם במשך חודשים לפני שבוצע הפיגוע .אצל חלק מהמחבלים ניכרה עלייה
משמעותית בנפח הפעילות בדף הפייסבוק ימים מספר לפני ביצוע הפיגוע ,שכללה העלאת
פוסטים בעלי תכנים המעידים על רצונם להקריב עצמם .נראה ,כי אצל כמה מהמחבלים
המבוגרים יותר נעדר מימד הספונטניות והחיקוי ,המאפיין את הנערים שמתחת לגיל
עשרים.
ב .שימוש בטרמינולוגיה אסלאמית ,בעיקר שימוש בפסוקים המדברים על מוות והגעה לגן
עדן :כמו אצל מחבלים קודמים גם הפעם ניתן היה לראות אצל חלקם ציטטות מהקוראן,
בעיקר פסוקים המדברים על ההגעה לגן עדן ועל שכרו של השהיד .אחד מהמחבלים אף
מילא את מצוות העלייה לרגל למכה וחזר ממנה מספר ימים לפני שביצע את הפיגוע .אותו
מחבל העלה לדף הפייסבוק דרשה מוקלטת של שיח' סלפי מסעודיה .מחבלים אחרים העלו
ביטויים ומשפטים הנפוצים בתקופה האחרונה ברשת המביעים רצון להקריב את החיים
ולהגיע לגן עדן.
ג .השפעת ההסתה המתנהלת בתקשורת הפלסטינית )טלוויזיה ,רדיו ,פייסבוק( :אחד
המחבלים ,מבצע פיגוע הירי והכניסה לקריית ארבע ,נהג לצפות בתוכניות ערוץ אלאקצא של
חמאס ושל ערוץ אלג'זירה ,הרווים בתכנים העוינים לישראל .הוא גם נהג להיכנס לדפי
הפייסבוק של רדיו אלחריה בחברון ,אשר לפני מספר חודשים נסגר ע"י צה"ל בשל הסתה
לטרור .מחבל אחר ,אשר ביצע את פיגוע הירי סמוך לשער הפרחים בירושלים ,העלה
לפייסבוק ,שעות ספורות לפני ביצוע הפיגוע ,מסמך שכותרתו" :עשרות הדברות לכל שהיד".
מסמך זה נכתב ע"י בהאא' עליאן ,מבצע פיגוע הירי ודקירה בארמון הנציב ,והופץ באמצעות
הרשתות החברתיות )ראו נספח ב'(.
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ד .אצל שלושה מחבלים נעדרו מדפי הפייסבוק ביטויי הזדהות והאדרה של דמויות מחבלים,
שנהרגו במתקפת הטרור הנוכחית ,כמודלים לחיקוי ומקור השראה .אצל הרביעי ,פואד
אלתמימי ,מבצע פיגוע הירי בשער הפרחים ,עלו בדפי הפייסבוק דמויות שונות של מחבלים,
שנהרגו במתקפת הטרור הנוכחית ודמותו של יחיא עיאש מחמאס ,שנהרג זמן רב לפני
מתקפת הטרור הנוכחית .נראה כי לא עלתה אצלו דמות אחת ,שעימה הזדהה פואד אלתמימי
באופן מובהק ,ושאת דמה ביקש לנקום .אפשר שתופעת "אימוץ" מחבל מסוים כמודל לחיקוי
והרצון לנקום את מותו ,אופיינית יותר למחבלים צעירים ,אצלם בולטים יותר הספונטניות
ותופעת ה"חיקוי".
ה .ביטוי עוינות נגד אבו מאזן :אצל אחד המחבלים ,שביצע את פיגוע הירי בשער הפרחים,
אותרו ביטויים של עוינות לאבו מאזן .המדובר בתופעה חריגה שכן אצל מרבית המחבלים
האחרים ,ובכלל זה אצל מחבלים שבדפי הפייסבוק שלהם נבדקו גם הפעם ,לא היו
התייחסויות לרשות הפלסטינית או לארגונים השונים )פתח ,חמאס הג'האד האסלאמי(.
 .5עניין מיוחד ניתן למצוא בדף הפייסבוק של פואד אלתמימי ,מבצע פיגוע הירי סמוך לשער
הפרחים .דף זה משקף לדעתנו את עולמם של דור הצעירים ,שגדלו בצילה של אסטרטגיית
"ההתנגדות העממית" .1אסטרטגיה זאת ,שאומצה ע"י הרשות הפלסטינית ופתח בועידה
השישית של פתח )אוגוסט  ,(2009נתנה לגיטימציה לטרור העממי .פואד אלתמימי ,היה נער בגיל
העשרה כאשר יושמה מדיניות זאת והוא התבגר בצל הטרור העממי )פיגועי דריסה ,דקירה ,ירי,
זריקת בקבוקי תבערה ואבנים( .דף הפייסבוק שלו משקף היטב את השפעת מדיניות זאת
וההסתה שנלוותה אליה על צעירים ,שגדלו בתקופה זו.
 .6פואד אלתמימי העלה לדף הפייסבוק שלו תמונות של אמצעי לחימה וכרזות הקוראות לביצוע
טרור כבר בשנת  .2014כך למשל ,בינואר  2014הוא העלה כרזה המעודדת הריגת יהודים למען
אלאקצא )דף הפייסבוק של פואד אבו רג'ב 19 ,בנובמבר  .(2014ביולי  2014העלה כרזה המעודדת
השלכת בקבוקי תבערה בה נכתב " :למען בריאותך ,מולדתי" )דף הפייסבוק של פואד אבו רג'ב8 ,
ביולי  .(2014הדבר מהווה ביטוי לכך ,שבשנים שקדמו לפרוץ מתקפת הטרור הנוכחית ,התקיימה
ברשתות החברתיות פעילות הסתה אינטנסיבית .להערכתנו השפעת מדיניות הטרור העממי
וההסתה שנלוותה אליה על הדור הצעיר הייתה רבה וארוכת טווח .במקרה של פואד אלתמימי
היא הבשילה מאוחר יותר ,בעת מתקפת הטרור הנוכחית.

נספח ולקטי מידע קודמים
 .7על הבשלת רעיון הפיגוע כפי שהוא משתקף בדפי הפייסבוק של ארבעה מחבלים ,שביצעו
לאחרונה פיגועי ירי ודריסה ,ראו נספח.

1

ראו עבודת מחקר של מרכז המידע מה 20-במאי " :2013ההתנגדות העממית" הפלסטינית והאלימות המופעלת
במסגרתה".
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 .8על הבשלת הרעיון לביצוע הפיגוע ,כפי שהוא משתקף בדפי הפייסבוק של מבצעי הפיגועים
במתקפת הטרור הנוכחית ,ראו לקטי מידע קודמים:
א .הרשתות החברתיות כמקור השראה וחיקוי למבצעי הפיגועים :המקרה של שני הנערים
הפלסטינים ,שביצוע את פיגוע הדקירה בסופרמרקט באזור התעשייה "שער בנימין" )28
בפברואר .(2016
ב " .הרשתות החברתיות כמקור ביטוי והשראה למבצעי הפיגועים :המקרה של נהאד ראא'ד
ואכד ,שיחד עם חברו ביצע פיגוע ירי לעבר כוח צה"ל בצפון השומרון" ) 18בפברואר .(2016
ג" .פיגוע הירי והדקירה בשער שכם מהווה המשך למספר פיגועים המסמנים "עליית מדרגה"
ברמת המורכבות והתעוזה של מתקפת הטרור הנוכחית" ) 9בפברואר .(2016
ד .הרשתות החברתיות כמקור השראה וחיקוי למבצעי הפיגועים :המקרה של אמג'ד ג'אסר
סכרי ,פעיל במשטרה הפלסטינית ,שביצע את פיגוע הירי בבית-אל" ) 3בפברואר .(2016
ה" .הרשתות החברתיות כמקור השראה וחיקוי למבצעי הפיגועים :המקרה של עבאדה אבו
ראס ,המחבל שביצע את הפיגוע הדקירה בגבעת זאב" ) 31בינואר .(2016
ו" .פיגוע הדקירה בבית חורון מהווה "עלית מדרגה" מבחינת המורכבות היחסית והתכנון
המוקדם " ) 27בינואר .(2016
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נספח
בדיקת דפי הפייסבוק של ארבעה מחבלים שביצעו
פיגועי ירי ,דריסה ודקירה
פיגוע מספר  :1פיגוע דריסה וירי בכניסה לקריית ארבע,
 14במרץ 2016
כללי
 .1ב 14-במרץ  2016ניסו שני מחבלים לדרוס אזרחים ישראלים ,שעמדו בתחנת הסעה סמוך
ל"צומת אליאס" ,בכניסה לקריית ארבע .במהלך ניסיון הדריסה הם פתחו באש ופצעו חייל .כוח
צה"ל ,שאבטח את הצומת ,ירה לעבר השניים והרג אותם .ברשותם נמצאו תת מקלע מאולתר
מסוג קארל גוסטב ואקדח.
 .2בתקשורת הפלסטינית דווח ,כי המחבלים שביצעו את פיגוע הדריסה והירי הינם קאסם פריד
עבד אלעזיז ג'אבר )אבו עודה( ואמיר פואד נעים אלג'נידי .מפוסטים

של גולשים ברשתות

החברתיות עלה ,כי השנים היו חברים והחזיקו בבעלותם חנות ירקות ופירות בחברון בשם
"אלשהיד" )פתח אליום 14 ,במרץ  .(2016להלן הפרטים על השניים:
א .קאסם פריד עבד אלעזיז ג'אבר )אבו עודה( ,בן  31מחברון ,אסיר משוחרר ,מזוהה עם
חמאס )דניא אלוטן 14 ,במרץ  .(2016בעקבות מותו פרסם מועדון האסיר הפלסטיני בחברון
הודעת אבל רשמית .בהודעה נטען ,כי הלה הינו אסיר משוחרר ,מזוהה עם חמאס ,אשר ישב
במצטבר שבע שנים בכלא בישראל .הפעם האחרונה בה נעצר הייתה בשנת ) 2011דניא
אלוטן 14 ,במרץ  .(2016גם חמאס הודיעה כי הוא היה בעבר פעיל הזרוע הצבאית שלה והיה
חבר בחוליה ,שביצעה ב 2005-פיגועי ירי נגד ישראל.
ב .אמיר פואד נעים אלג'נידי ,שותפו לפיגוע ,הינו בן  22מחברון )דף הפייסבוק 14 ,PALDF
במרץ  .(2016על פי תגובות גולשים ברשתות החברתיות עולה ,כי השנים היו חברים והחזיקו
בבעלותם חנות ירקות ופירות בחברון בשם "אלשהיד" )פתח אליום 14 ,במרץ .(2016
 .3קאסם ג'אבר היה חבר בחוליית מחבלים מחברון ,שהשתייכה לחמאס .חברי החולייה ,שמנתה
חמישה מחבלים ,ביצעו שבעה פיגועי ירי באזור חברון במהלך שנת  .2005בפיגועים הללו נהרגו
שישה ישראלים ושמונה נוספים נפצעו .במבצע של כוחות הביטחון בתחילת  2006נעצרו חמשת
חברי החוליה .קאסם ג'אבר הינו דמות חריגה במתקפת הטרור הנוכחית משום שהוא מבוגר,
בעל ניסיון מבצעי בשורות חמאס ,שישב בכלא הישראלי.
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מימין  :תמונה משותפת של שני המחבלים .משמאל" :אלשהיד" חנות הפירות והירקות של השניים
)דף הפייסבוק  14 ,QUDSNבמרץ .(2016

מימין :הודעות אבל מטעם חמאס )חשבון הטוויטר  14 ,PALINFOבמרץ  .(2016משמאל :הודעות אבל מטעם פתח.

קאסם פריד עבד אלעזיז ג'אבר )אבו עודה(
 .4קאסם ג'אבר החזיק ברשותו חשבון פייסבוק פעיל .מבדיקת חשבון הפייסבוק שלו עולה ,כי הוא
נהג לצפות בתוכניות של ערוץ אלאקצא של חמאס ושל ערוץ אלג'זירה .כמו כן הוא נכנס לדף
הפייסבוק של רדיו אלחריה בחברון ,אשר נסגר לפני מספר חודשים ע"י כוחות צה"ל בגין הסתה
לטרור .הוא הרבה לצטט בדף הפייסבוק שלו פסוקים מהקוראן והביע רצונו להגיע לגן עדן.
כשעתיים לפני ביצוע הפיגוע הוא פרסם בדף הפייסבוק שלו פוסט בו כתב "אני מבקש ממך סליחה
אלוהי ואשוב אליך בתשובה ]ואתנקה[ מכל רע ...בוקר של רוגע ושלוה" ) )דף הפייסבוק של
קאסם ג'אבר(.
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הפוסט שהעלה קאסם ג'אבר כשעתיים לפני הפיגוע.

 .5בינו לבין חברו אמיר אלג'נדי ,שביצע עימו את הפיגוע ,התקיים דו-שיח נרחב מעל דפי הפייסבוק.
הם שיתפו אחד את השני בפוסטים וכן הגיבו אחד לשני על דברים שכתבו .יום לפני ביצוע הפיגוע
העלה קאסם ג'אבר  15פוסטים לדף הפייסבוק שלו .לחלק מהם הגיב אמיר אלג'נדי ,שותפו לביצוע
הפיגוע.
 .6יום לפני ביצוע הפיגוע ) 13במרץ  (2016היה קאסם ג'אבר פעיל מאד בדף הפייסבוק שלו:
א .בשעות הערב הוא העלה פוסט בו כתב" :הוי אלוהים סלח לי ואשוב אליך בתשובה
]ואתנקה[ מכל רע" קאסם ג'אבר חזר שלוש פעמים על משפט זה )דף הפייסבוק של קאסם
ג'אבר 13 ,במרץ  .(2016הערה :בקשות סליחה מאלוהים ומאנשים הופיעו פעמים נוספות
בדפי הפייסבוק של מחבלים ,שהשתתפו במתקפת הטרור הנוכחית.
ב .כשעתיים קודם לכן ,הוא שיתף בדף שלו פוסט שנכתב על ידי מחמד אללוח ]חבר לפייסבוק
מעזה[ המביע רצון להיות בגן העדן" :בגן העדן  :לא רואים את ייאוש העני ולא את קנאת
העשיר ולא מבחינים בנער מבוזה ! כולנו שמחים ועשירים .הוי אלוהים תן לנו להיות עם
אנשי )גן העדן( מבלי תענה אותנו ותן לנו להתענג במחיצתך" )דף הפייסבוק של קאסם
ג'אבר 13 ,במרץ .(2016
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ג .בשעות הצהריים של ה 13-במרץ העלה כרזה בה תמונתו של סוס )מימין( ומתחתה
הכיתוב" :ביום מן הימים נסתלק )מן העולם( בלי רכוש!  ...הוי אלוהים ...שים פנינו לגן
העדן" .מעל הכרזה כתב "הוי אלוהים" )דף הפייסבוק של קאסם ג'אבר 13 ,במרץ .(2016
באותו יום הוא העלה כרזה נוספת בה נראית דמות הנדקרת בסכינים ובמספריים )משמאל(
עם הכיתובית " :זה המצב הטוב בעת הנוכחית".

ד .ב 4-במרץ  ,2016עשרה ימים לפני ביצוע הפיגוע ,העלה קאסם ג'אבר פוסט בו כרזה
המביעה רצון להיות בגן העדן .על כך ,הגיב המחבל בכותבו " :הוי אלוהים שים חלקי עם
בני גן העדן אני ומי שאני אוהב) "...דף הפייסבוק של קאסם ג'אבר 4 ,במרץ .(2016
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המחבל קאסם ג'אבר העלה פוסט המביע רצון להיות בגן העדן והגיב על כך" :הוי אלוהים שים חלקי עם בני גן העדן
אני ומי שאני אוהב ."...בפוסט נכתב " :בגן העדן לא בוכים ,בגן העדן לא עצובים ,בגן העדן לא נפרדים ,בגן העדן לא
שונאים ,בגן העדן לא מקנאים .לא ...לא ...סבלנות .גן העדן הוא החלום היחיד אשר תוקפו לא נגמר .הוי אלוהים !
מבקשים ממך )להיות( בגן העדן ושתהיה מרוצה מאיתנו ,ושנחסה בצלך מפני כעסך ואש )הגיהנום( .הוי אלוהים אמן"
)דף הפייסבוק של קאסם ג'אבר 4 ,במרץ .(2016

אמיר פואד נעים אלג'נידי

תמונתו של אמיר אלג'נידי על גבי דף השער של הפייסבוק שלו )דף הפייסבוק  14 ,QUDSNבמרץ .(2016

 .7אמיר אלג'נידי החזיק ברשותו דף פייסבוק פעיל .הוא הרבה לשתף בפוסטים את חברו קאסם
ג'אבר ,עימו ביצע את הפיגוע ולהגיב על דברים שכתב .הוא העלה הרבה סרטונים בעלי תוכן של
טריוויה תוך שהוא שואל "האם ידעת זאת ?" ערב לפני הפיגוע כתב" :אין אל מלבד אללה ישתבח,
אני הייתי מן הרשעים) "....דף הפייסבוק של אמיר אלג'נידי 13 ,במרץ  .(2016יום לפני ביצוע
הפיגוע הוא העלה לדף הפייסבוק שלו שבעה פוסטים.
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 .8ביום שלפני ביצוע הפיגוע הוא גם שיתף את הכרזה ,שהעלה חברו .בכרזה נראית תמונתו של
סוס ומתחתיה כתוב" :ביום מן הימים נסתלק )מן העולם( בלי רכוש!  ...הוי אלוהים ...שים פנינו לגן
העדן".

.9

ב 6-במרץ  2016שיתף אמיר אלג'נידי בדף הפייסבוק שלו כרזת תעמולה נאצית מתקופת

מלחמת העולם השנייה הקוראת שלא לסחור עם היהודים בפלסטין .בכרזה נכתב בערבית" :כל
דרהם )סוג מטבע( שהיהודי מרוויח ממך הוא רוכש באמצעותו את אדמתך" )דף הפייסבוק של אמיר
אלג'נידי 6 ,במרץ .(2016
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פיגוע מספר  :2מסע דקירות בטיילת ,שבין יפו לת"א 8 ,במרץ
2016
כללי
 .10ב 8-במרץ  2016ביצע מחבל ,שוהה בלתי חוקי בישראל ,מסע דקירות בטיילת שבין יפו לתל-
אביב .בתחילה הוא דקר ארבעה בני אדם ב"כיכר השעון" שביפו .משם הוא החל לרוץ בטיילת
המובילה לעבר ת"א .במהלך הריצה המשיך לדקור עוברים ושבים .שוטרים שרדפו אחריו ,ירו לעברו
והרגו אותו .בפיגוע נהרג תייר מארה"ב ונפצעו  11עוברים ושבים.
 .11המחבל שביצע את הפיגוע הינו בשאר מחמד מצאלחה ,בן  ,22תושב הכפר חג'ה ,מזרחית
לקלקיליה .הוא בוגר תיכון לבנים בכפרו .ב 6-במרץ  2016חזר לביתו מסעודיה לאחר שעלה לרגל
למכה במסגרת ה"עמרה") 2דף הפייסבוק של בשאר מצאלחה 6 ,במרץ .(2016

2

ה"עמרה" ,הנקראת לעיתים ה"עלייה הקטנה" ,הינה עלייה לרגל למכה המתבצעת ע"י מוסלמים בכל זמן בשנה )בעוד
שהחג' "העלייה הגדולה" ,מתבצעת במועד קבוע( .ה"עמרה" איננה בגדר חובה אך יש לה חשיבות דתית.
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מימין :בשאר מצאלחה )דף הפייסבוק שהאב 8 ,במרץ  .(2016משמאל :פוסט ,שפורסם בדף הפייסבוק שהאב,
המאדיר את המחבל בשאר מצאלחה ומכנה אותו בשם "גנרל הסכינים" )דף הפייסבוק שהאב 8 ,במרץ .(2016

דף הפייסבוק של בשאר מצאלחה
 .12בדף הפייסבוק של בשאר מצאלחה מצויות תמונות מהעלייה לרגל למכה אותה הוא קיים
במסגרת ה"עומרה" .ב 10-בפברואר  2016העלה מצאלחה לדף הפייסבוק שלו סרטון המסקר
עימותים אלימים בקבאטיה בין צעירים פלסטינים לכוחות צה"ל במקום.

צילום של בשאר מצאלחה סמוך למסגד במכה ) 28בפברואר .(2016

 .13ב 6-בפברואר  2016העלה מצאלחה לדף הפייסבוק ,כרזה בה נכתב " :כל אב אוהב את בנו
הראשון וכל אם אוהבת את בנה האחרון .ואלו שבאמצע ...ריבון העולמים יפצה אתכם בגן העדן...
אם ירצה האל ההה ...השאלה הקשה היא :איזה אחד מהם אתה? " בשאר מצאלחה הגיב על
הכרזה ,כי הוא מעדיף להיות הבן האמצעי )דף הפייסבוק של בשאר מצאלחה 6 ,בפברואר .(2016
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]

 .14באוגוסט  2015העלה בשאר מצאלחה פוסט בו ציין כי האזין לדרשותיו של שיח' מחמד
אלעריפי מסעודיה ,מתוך האתר הרשמי שלו באינטרנט )דף הפייסבוק של בשאר מצאלחה22 ,
באוגוסט  .(2015שיח' מחמד אלעריפי הינו איש דת ודרשן סעודי .נולד בריאצ' בשנת  .1970נמנה
עם זרם הסלפיה .משמש כמרצה באוניברסיטת המלך סעוד בריאצ' .בעל תואר שלישי ביסודות דת
האסלאם והאסכולות המודרניות .מחקרו התמקד ביחסו של אבן תימיה לצופים .משמש כחבר
באיגוד חכמי הדת המוסלמים .מעביר הרצאות דת לגופי ביטחון סעודים ומשרד החינוך הסעודי
נהנה מפופולאריות רבה בעולם האסלאם )ויקיפדיה 20 ,במרץ  .(2016ביולי  2013נעצר שיח'
אלעריפי ע"י שלטונות סעודיה לצורך חקירה ושוחרר לאחר מספר ימים ,בעקבות דרשה שנשא
בה הביע עמדה בנוגע להפיכה במצרים .במסגרת זו הוא הביע הזדהות עם מחמד מרסי ותנועת
האחים המוסלמים במצרים תוך שהוא מותח ביקורת על ההפיכה הצבאית של אלסיסי )אלקדס
אלערבי 28 ,באוקטובר .(2014

דף הפייסבוק של השיח' הסלפי מחמד אלעריפי.
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 .15אין זאת הפעם הראשונה שמבצעי הפיגועים במתקפת הטרור הנוכחית מעלים בדף הפייסבוק
שלהם דרשות של אנשי דת סעודים ,חלקם לפחות סלפים המטיפים לטרור .נהאד ואכד ,שיחד
עם חברו ביצע פיגוע ירי לעבר כוח צה"ל בצפון השומרון ,העלה לדף הפייסבוק שלו סרטון שכותרתו
"מה אחרי המוות?" .בסרטון הושמעו דרשות של שני אנשי דת סעודים ,אחד מהם ,ח'אלד
אלראשד ,איש דת סלפי שנדון בסעודיה בשנת  2005ל 15-שנות מאסר בגין מימון טרור והוא עודנו
נמצא בכלא.

פיגוע מספר  :3פיגוע ירי סמוך לשער הפרחים בירושלים 8 ,במרץ
2016
כללי
 .16ב 8-במרץ  2016פתח מחבל באש לעבר אנשי כוחות הביטחון סמוך לשער הפרחים בירושלים.
במהלך בריחתו המשיך לירות .שני שוטרים נפצעו ,אחד מהם באורח קשה והשני באורח בינוני.
כוחות הביטחון ,שרדפו אחר המחבל ,ירו בו והרגו אותו .במקום נמצא תת מקלע מאולתר מסוג
קארל גוסטב .על-פי התקשורת הפלסטינית היורה הוא פואד קד'אף עבדאללה אבו רג'ב
אלתמימי ,בן  ,22מהכפר עיסאויה ,שבמזרח ירושלים .חמאס פרסמה הודעת אבל על מותו.

הודעת אבל שפרסמה חמאס )דף הפייסבוק  9 ,PALDFבמרץ .(2016

דף הפייסבוק של פואד קד'אף עבדאללה אבו רג'ב אלתמימי
 .17מעיון בדף הפייסבוק של פואד אלתמימי עולה ,כי הוא נהג להעלות פוסטים רבים העוסקים
בהאדרת מבצעי פיגועים במתקפת הטרור הנוכחית ושל יחיא עיאש ,מתכנן פיגועי חמאס
בשנות התשעים ,שדמותו הפכה למודל לחיקוי . 3כמו כן העלה פסוקים מהקוראן.

בחלק

מהפוסטים שהעלה תקף בצורה בוטה את אבו מאזן.

3

יחיא עיאש ,שכונה "המהנדס" היה ממקימי הזרוע הצבאית של חמאס ואחראי למספר רב של פגועי התאבדות בשנות
התשעים .הוא נהרג בפיצוץ טלפון ממולכד בינואר .1996
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 .18שעות ספורות לפני הפיגוע העלה פואד אלתמימי שני פוסטים העוסקים בשהידים ובשכר
הצפוי להם בגן עדן:
א .הפוסט האחד כולל ציטטה מהקוראן )סורת אלעמראן ,פסוק " :(170-169אל תחשיבו את
הנופלים למען אללה למתים ,אדרבא -הם חיים במחיצת ריבונם ומקבלים את שכרם ,כי אין
עליהם פחד ואין עליהם יגון".
ב .הפוסט השני מציג מסמך שכותרתו" :עשרת הדברות לכל שהיד" כלל שורה של בקשות אותן
מעלה השהיד לפני מותו .בין הבקשות :פנייה לארגונים השונים שלא לקבל אחריות על הפעולה
אותה ביצע משום שהוא הקריב עצמו למען המולדת; לא להתעצב על מותו; לא לפרסם שלטי
חוצות ופוסטים לזכרו; לא לקרוא קריאות במהלך הלווייתו )אלא רק להיטהר טרם טקס
ההלוויה( .בדיבר העשירי מבטיח השהיד להיפגש עם כולם בגן עדן )פרוט ראו נספח ב'(.

הפוסטים שהעלה פואד אלתמימי כמה שעות לפני ביצוע הפיגוע .מימין :פסוק מהקוראן אודות שכרם של השהידים בגן עדן.
משמאל " :עשרת הדברות לכל שהיד".

 .19הפסוק מסורת אלעמראן ,בדבר שכר השהידים ,נועד לעודד מות קדושים למען אללה .בפסוק
זה נעשה שימוש רב ע"י המחבלים ושולחיהם במהלך האנתיפאדה השנייה .במהלך מתקפת הטרור
הנוכחית הוא הופיע בדף הפייסבוק של נהאד ואכד ,שיחד עם חברו ביצע פיגוע ירי לעבר כוח צה"ל
בצפון השומרון" .עשרת הדברות לכל שהיד" הינו מעין "צוואה" של בהאא' עליאן ,אשר ביצע עם
שותפו פיגוע ירי ודקירה באוטובוס של אגד בארמון הנציב בירושלים )בפיגוע נהרגו שלושה
ישראלים(" .הצוואה" פורסמה ברשתות החברתיות והפכה לבעלת השפעה.
 .20ב 25-בפברואר  2016שיתף פואד אלתמימי סרטון יוטיוב בדף הפייסבוק שלו הנקרא "שהיד
אחר שהיד" .בסרטון מציג תמונות של מחבלים ,שביצעו פיגועים קודמים במתקפת הטרור הנוכחית
ולפניה .בין המחבלים המוזכרים בסרטון :מהנד חלבי )ביצע פיגוע דקירה ב 3-באוקטובר 2015
בעיר העתיקה בירושלים בו נהרגו שני ישראלים( ,צ'ייא' תאלחמה )פעיל ג'האד אסלאמי בפלסטין
שניסה ב 21-בספטמבר  2015להשליך רימון לעבר כוח צה"ל בדרום הר חברון .הרימון התפוצץ
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בידיו וכתוצאה מכך נהרג ,(.פאדי עלון ,מחבל פלסטיני שדקר ב 4-באוקטובר  2015צעיר ישראלי
ברחוב הנביאים בירושלים .הדיל אלהשלמון ,מחבלת פלסטינית שניסתה לבצע ב 22-באוקטובר
 2015פיגוע דקירה בחברון.

 .21ב 23-בפברואר  2016העלה סרטון המתעד את ניסיון הדקירה שביצע המחבל מחמד ח'לף
סמוך לשער שכם ורגע הריגתו ע"י שוטרי משמר הגבול .על כך ,כתב המחבל " :מתי יוולד )יחיא(
עיאש?".

 .22ב 9-בינואר  2016העלה פואד אלתמימי פוסט ובו כרזה המגנה את משתפי הפעולה ואת אבו
מאזן ומביעה הערכה למחבל נשאת מלחם )שביצע את פיגוע הירי בתל אביב בו נהרגו שני
ישראלים 1 ,בינואר  .(2016בכרזה נכתב" :מאחורי כל פעולת חיסול של פעיל התנגדות )עומדת(
קבוצת 'ערסים' מרגלים" .בתגובה כתב

פואד אבו רג'ב" :שאלוהים יקלל את משתפי הפעולה

והמרגלים והערס החזיר שלהם אבו מאזן וההולכים בעקבותיו .השהיד נשאת מלחם 150 .אינו רק
מספר .נזכור אותך בחיי גן העדן לנצח בעזרת האל".
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 .23ב 5-בינואר  2016העלה מעלה פוסט בו כרזה המציינת את יום השנה למותו של "המהנדס"
יחיא עיאש .

 .24ב 3-בספטמבר  2015העלה תמונות של אמצעי לחימה לידם הוסיף אימוג'י .
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 .25ב 31-ביולי  2015העלה פוסט בו כרזה המשלבת את פניהם של אבו מאזן ושל בנימין נתניהו
עם הכיתוב ":שתי פנים למטבע אחת" .על כך הגיב המחבל בכותבו" :ממשלת מרגל" )דף הפייסבוק
של פואד אבו רג'ב 31 ,ביולי  .(2015ב 6-ביולי העלה כרזה המציגה קליעי רובה ואקדח בה נכתב :
"שפת דו השיח" )דף הפייסבוק של פואד אבו רג'ב 6 ,ביולי (2015

 .26בשנת  2014הופיעו בדף הפייסבוק של פואד אלתמימי כרזות המעודדות ביצוע פיגועי
טרור .כך למשל בנובמבר  2014העלה כרזה המעודדת הריגת יהודים למען אלאקצא באמצעות
סכין קצבים )דף הפייסבוק של פואד אבו רג'ב 19 ,בנובמבר  .(2014ביולי  2014העלה כרזה
המעודדת השלכת בקבוקי תבערה ,שבה נכתב " :למען בריאותך ,מולדתי" )דף הפייסבוק של
פואד אבו רג'ב 8 ,ביולי  .(2014בכרזה אחרת נכתב בערבית "המוות למתנחלים" ובעברית
"דם=דם!! להרוג אותם".
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מימין :הריגת יהודים בסכין קצבים למען מסגד אלאקצא .משמאל :עידוד השלכת בקבוקי תבערה.

מוות למתנחלים -כרזה שהעלה פואד אלתמימי ב 4-ביולי .2014

 .27מייסא אבו רג'ב אלתמימי ,אימו של פואד,אמרה בראיון לעיתונאי ישראלי ,שפואד מעולם לא
התבטא בקיצוניות .לדבריה הוא עקב אחרי החדשות אך הוא לא היה קיצוני )כתבתם של גדעון לוי
ואלכס ליבק ב"הארץ" 18 ,במרץ " ,2016הגירוש הראשון של משפחת מחבל"( .עיון בדף הפייסבוק
של ראג'ב אלתמימי מעלה ,כי באופן שיטתי ולאורך זמן מצויים אצלו מוטיבים של רצח יהודים,
האדרת שהידים ורצון ללכת לדרכם .גרסתה של האם לפיה בנה לא היה קיצוני תואמת גרסאות
שקריות ,שמעלים באופן שיטתי בני משפחות ההרוגים ,המנסים להגן על בניהם )ועל עצמם( .עם
זאת אנו סבורים שבכמה מהמקרים בני המשפחות כלל אינם מודעים לאופן התנהלות בנם ולתכני
הפוסטים ,שהם מעלים לפייסבוק.
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נספח ב'
"עשרת הדברות לכל שהיד"
 .1המחבל בהאא' עליאן ממזרח ירושלים ,אשר ביצע פיגוע דקירה וירי בארמון הנציב בו נהרגו
שלושה ישראלים ,העלה בדף הפיסבוק שלו מסמך העוסק "בעשרת הדברות לכל שהיד" המסמך
הועלה לפייסבוק ב 14-בדצמבר  ,2014קרי-קרוב לשנה לפני מתקפת הטרור הנוכחית )בעיצומו של
עידן הטרור העממי( .בהאא' עליאן הפך לאחר מותו למודל לחיקוי עבור פלסטינים צעירים והמסמך
"עשרת הדברות לכל שהיד" הפך למעין צוואה שלו ,שהופצה ברשתות החברתיות.
 .2להלן עיקרי "עשרת הדברות לכל שהיד":
א .הארגונים הפלסטינים מתבקשים שלא לקבל אחריות על מותו של השהיד משום שהוא נהרג
למען המולדת.
ב .יש להימנע מפרסום שלטים וכרזות לזכרו של השהיד.
ג .אין להקשות על אימו של השהיד בשאלות על מטרת הפיגוע.
ד .אין לזרוע שנאה בלב בנו של השהיד ,יש להניח לו לגלות ]בדרכו שלו[ את מולדתו ולמות
למענה ולא למען נקמה על מותו של האב.
ה .אם ירצו להרוס את ביתו של השהיד אז שיהרסו אותו" ,משום שהאבן אינה יקרה יותר
מהנשמה ,שנבראה ע"י בורא עולם".
ו .אין להתעצב על מותו של השהיד.
ז .אין לחפש מה כתב השהיד טרם מותו אלא יש לחפש את מה שאחרי מותו.
ח .אין לקרוא קריאות במהלך הלווייתו של השהיד אלא להיות טהורים במהלך טקס הלוויה.
ט .אין להפוך את השהיד ל"מספר" ,שהיום סופרים אותו ,מחר שוכחים אותו.
י .השהיד מבטיח ]לכולם[ לפגוש אותם בגן העדן.

056-16

21

"עשרת הדיברות לכל שהיד" כפי שכתב המחבל בהאא' עליאן בדף הפייסבוק שלו כבר בדצמבר 2014
)הבלוג של מחמד עיאדאת(.

שרשרת קריאה אנושית באוניברסיטת חברון לזכרו של המחבל בהאא' עליאן ,שהפך לאחר מותו למקור הערצה
)דניא אלוטן 2 ,בפברואר .(2016
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