 18בדצמבר 2016

מאז תחילת המתקפה על מוצול ניכרת מוטיבציה גבוהה של
דאעש להוציא לפועל פיגועים ברחבי העולם .אולם למרות
כמה "הצלחות" לא הצליח דאעש עד כה ליצור רצף של
פיגועים ,שיסיט את תשומת הלב מקשייו הגוברים בעיראק
ובסוריה

קריאה של דאעש לתומכיו בחו"ל לבצע פיגועי דקירה )דף השער של גיליון מס'  2של "רומיה" ,ביטאון דאעש4 ,
באוקטובר .(2016

כללי
 .1בחודשיים שחלפו מאז תחילת המערכה על מוצול ניכר מאמץ של דאעש לקדם ביצוע פיגועים
ברחבי העולם ,בדגש על מדינות המערב ומדינות נוספות הנוטלות חלק בלחימה נגדו .במסגרת זאת
יצא דאעש בקמפיין הסברתי הכולל קריאות חוזרות ונשנות לתומכיו לבצע פיגועים במקומות
מגוריהם על מנת לסייע למדינה האסלאמית להילחם נגד אויביה )"פיגועי השראה"( .במקביל
הפעיל דאעש פעילים מיומנים המשתייכים למערך פיגועי חו"ל של הארגון לביצוע פיגועי הרג
במקומות הומים מאדם .הבולט מבין פיגועי ההרג ,שעליהם נטל דאעש אחריות ,היה הפיגוע בכנסיה
קופטית בקהיר .כמו כן בוצעו כמה "פיגועי השראה" ע"י תומכי דאעש בקניה ובגרמניה וייתכן גם
בארה"ב .מנגד,נכשלו פיגועי הרג ,שתוכננו להתבצע בין השאר ,בצרפת ,רוסיה ,אלבניה וסעודיה,
כתוצאה מפעולות סיכול מוצלחות של שרותי הביטחון המקומיים .צפוי כי המאמצים לביצוע פיגועים
ימשכו ,במיוחד בעת חג המולד וראש השנה המתקרבים.
 .2המוטיבציה הגבוהה של דאעש להוציא לפועל ביצוע פיגועים בחו"ל נובעת בראש ובראשונה
מקשייו הגוברים בעיראק ובסוריה .לנוכח הלחצים המופעלים עליו מעוניין דאעש להוכיח כי הוא
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שומר על יכולותיו המבצעיות וכי ביכולתו לבצע פיגועים ,שיכאיבו למדינות הנלחמות נגדו ,יסיטו
את תשומת הלב לזירה הפנימית שלהן ,וירתיעו אותן מהמשך הפעילות נגד דאעש .על מנת
להגביר את המוטיבציה של תומכיו מדגיש דאעש בקמפיין התקשורתי שלו ,כי הח'ליפות
האסלאמית שייכת לאומה האסלאמית כולה ובכלל זה למוסלמים שאינם יכולים להתגורר בח'ליפות
ולהלחם כדי להגן עליה .לפיכך ,ביצוע הפיגועים במדינות שמחוץ לח'ליפות מהווה תרומה
משמעותית למאמץ הצבאי של דאעש ועל תומכי דאעש להתיחס אליו כשווה ערך ללחימה בסוריה
או בעיראק.
 .3לשם קידום הקמפיין הפיקה מערכת ההסברה של דאעש שורה של סרטונים ומאמרים ,שהתפרסמו
בבטאונים של הארגון )ראו נספח א'( .בסרטונים ובמאמרים הללו דוחק דאעש בתומכיו ברחבי
העולם להירתם למערכה הצבאית ,תוך שהוא כורך את הלחימה בסוריה ובעיראק עם המערכה
הכוללת שהוא מנהל נגד המערב )"הצלבנים"( .חלק מהסרטונים ומהמאמרים התפרסמו בשפות
לקהלי היעד של דאעש )בין השאר אנגלית ,צרפתית ,תורכית( .דאעש אינו מסתפק בקריאות כלליות
אלא מפרסם הנחיות מפורטות כיצד לבצע פיגועי דקירה ודריסה וכיצד לייצר חומרי נפץ בבית
מחומרים זמינים )ראו נספח ב'( .בחלק מהסרטים מוצגים פעילים קודמים ,שביצעו פיגועים ,ותומכי
דאעש נקראים ללכת בדרכם.

מימין :אמדי קוליבאלי ,המחבל שביצע את הפיגוע בסופרמרקט "היפר כשר" בפריז ,מוצג בסרטון ,שהפיק דאעש,
כדמות מופת וכמודל לחיקוי .משמאל :באותו סרטון מופיעה פנייה לתושבי בריטניה המוסלמים" :מדוע אתם משתהים
בסיוע לדת שלכם?" ,כשברקע אקדח ,שממנו יוצא קליע בהילוך איטי )חק 27 ,בנובמבר .(2016

 .4בחינת הפיגועים והסיכולים בחו"ל בחודשים האחרונים מצביעה ,כי דאעש נכשל עד כה במאמציו
לקדם רצף של "פיגועי השראה" ,למרות פניותיו החוזרות והנשנות לתומכיו .גם מרבית ניסיונותיו
להוציא לפועל פיגועי הרג המוני באמצעות פעילים מיומנים סוכלו ברובם )בין השאר סוכלו פיגועי
הרג המוני באצטדיוני כדורגל בסעודיה ובאלבניה ,אחד מהם תוכנן להתבצע במשחק שבין נבחרות
אלבניה לישראל( .ה"הצלחה" הבולטת שנחל דאעש עד כה הייתה הפיגוע בקתדרלה הקופטית
בקהיר באמצעות מחבל מתאבד ,שגרמה לפחות ל 25 -הרוגים ולתהודה תקשורתית רבה )פרוט
הפיגועים והסיכולים בחודשים האחרונים ראו נספח ג'(.
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 .5הקשיים שבהם נתקל דאעש מעידים על פער ,שבין המוטיבציה הגבוהה של דאעש לייצר רצף
של פיגועים ,לבין היכולת של פעיליו והרצון של תומכיו להוציא אותם לפועל הלכה למעשה .הדבר
נובע ,להערכתנו ,בעיקר מהשחיקה שחלה ביכולות המבצעיות של דאעש בעקבות הלחצים
המופעלים עליו )בין השאר בעקבות הריגת בכירים בעלי ניסיון ומיומנויות ,שהשתייכו למערכת פיגועי
חו"ל של דאעש ,והערמת קשיים משמעותיים על מעבר הגבול הסורי-תורכי( .מנגד ,דומה כי חל שיפור
בפעילות הסיכולית והמודיעינית במדינות הנלחמות בדאעש .הדבר מצא ביטויו ,בין השאר,
בסיכול פיגועים במדינות מערב אירופה ,ברוסיה ובמדינות הבלקן .פנייה של מחוז פרת של דאעש
לאחרונה למוסלמים בבריטניה תחת השם "מדוע אתם משתהים בסיוע לדת שלכם?" עשויה אולי
להעיד על קוצר רוח ואולי אף אכזבה מסוימת בקרב הנהגת דאעש מאי ההיענות לפניותיו של
תומכיו לבצע פיגועים בחו"ל ,בעיקר במדינות המערב.
 .6להערכתנו ,ימשיך דאעש במאמציו לקדם פיגועים בחו"ל באמצעות תומכיו )"פיגועי השראה"(
ובאמצעות פעילים מבצעיים .חלק מהפעילים שוגרו או ישוגרו מסוריה וחלקם כבר חזרו מסוריה
ומעיראק לאחר פרק של לחימה .1המוטיבציה לכך עלולה לגבור ככל שיגברו הלחצים המופעלים על
דאעש בעיראק ובסוריה .תשתית הפעילים והתומכים של דאעש במדינות המערב ,ובמדינות נוספות
בעולם ,מאפשרת ביצוע "פיגועי השראה" ופיגועי ראווה ,אף כי לא באותו היקף ובאותה תדירות,
שדאעש היה רוצה לראות .חג המולד וראש השנה המתקרבים עלולים להוות מועדים מועדפים
לביצוע פיגועים בשל ריבוי אירועים בהשתתפות קהל רב והתהודה התקשורתית הרבה שהם
יכולים ליצור )בכלי התקשורת דווח כי גורמי ביטחון באירופה הביעו חשש מפני ביצוע פיגועים
בתקופת החגים ונקטו פעולות מנע ,שנועדו לסכל אותם(.

 .7רצ"ב שלושה נספחים:

נספחים

א .דוגמאות לקריאות של דאעש לתומכיו ברחבי העולם לבצע פיגועים.
ב .הנחיות קונקרטיות של דאעש לתומכיו ברחבי העולם כיצד לבצע פיגועים.
ג .דוגמאות לפיגועים ולסיכולי פיגועים ברחבי העולם בחודשיים האחרונים.

 ,Dick Schoof .1המתאם הלאומי ללוחמה בטרור של הולנד אמר ,כי מומחי מודיעין מעריכים ,שבין  80-60פעילי
דאעש שתולים כיום באירופה ובכוונתם לבצע פיגועי טרור .לדבריו קרא דאעש לפעיליו למקד את הפעילות באירופה והוא
משדר להם ,כי במקום נסיעה ללחימה לסוריה ולעיראק עליהם לבצע פעולות טרור באירופה .עוד ציין המתאם ההולנדי ,כי
למרות שהולנד לא נפגעה מפעולות טרור כמו צרפת ובלגיה ,קיימת אפשרות ממשית לביצוע פיגוע על אדמתה )פוקס ניוז,
 19בנובמבר .(2016
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נספח א'
דוגמאות לקריאות של דאעש לתומכיו ברחבי העולם לבצע
פיגועים
 .1לאחר תחילת המערכה לכיבוש מוצול ) 17באוקטובר  (2016פתחה מערכת ההסברה של דאעש
בקמפיין תקשורתי ,שנועד לעודד את תומכי הארגון בחו"ל לבצע פיגועים ולסייע בכך לדאעש
להתמודד עם המערכה המתנהלת נגדו )"פיגועי השראה"( .לקמפיין זה הצטרף )באופן חריג(
מנהיג הארגון אבו בכר אלבע'דאדי ,שקרא לתומכי ופעילי דאעש להסלים את פעולותיהם במיוחד
נגד תורכיה וסעודיה.
 .2להלן דוגמאות:
א .ב 26-באוקטובר  2016פרסמה סוכנות הידיעות חק המזוהה עם דאעש קריאה לתומכי הארגון
רחבי העולם ליזום התקפות נגד המדינות הלוחמות בו .בהודעה של סוכנות חק נאמר ,כי יש
להעתיק את המערכה לארה"ב ולהתנקם בצבא תורכיה המסייע לצבא עיראק.

לחיזוק

הקריאה הועלה הטיעון ,שהח'ליפות שייכת לאומה האסלאמית כולה ,ובכלל זה גם לאלה ,אשר
אינם יכולים להתגורר בשטחה או להגיע אליה )אלחק 26 ,באוקטובר .(2016
ב .ב 2-בנובמבר  2016הופצה ע"י מוסד אלפרקאן ,אחת מזרועות ההסברה של דאעש ,קלטת
שמע מטעמו של מנהיג דאעש אבו בכר אלבע'דאדי .בקלטת פנה אלבע'דאדי ,בין השאר,
לתומכי דאעש בחו"ל וקורא להם להסלים את פעולותיהם נגד מדינות הקואליציה.
אלבע'דאדי קורא לפעילי הארגון לפגוע ב"תורכיה החילונית" אותה הוא מכנה "נוטשת
האסלאם" .הוא גם קורא לפעילי הארגון בסעודיה לפגוע במשפחת המלוכה "המושחתת"
הנלחמת באסלאם בעיראק ובסוריה ודוחפת את התושבים ל"כפירה".
ג .ב 26-בנובמבר  2016פרסם מחוז אלרקה של דאעש פרסם סרטון בצרפתית המלווה
בכתוביות באנגלית תחת הכותרת "אתה חייב להלחם בהם ,אתה המאמין בייחוד האל" .הסרטון
קורא למוסלמים בצרפת לבצע פיגועי דקירה ופיגועים באמצעות מטעני חבלה נגד
"הכופרים" .הסרטון נפתח בתמונות מפיגועי דאעש ברחבי העולם ,כשברקע נשמע שיר
בצרפתית )חק 26 ,בנובמבר  .(2016בסרטון הופיעו מספר פעילים זרים וביניהם פעיל ,שכינויו
אבו סלימאן הצרפתי .בדבריו הוא מסביר ,שארה"ב ,בריטניה וצרפת אינם מאפשרות יותר
למוסלמים להגר לסוריה ולעיראק ועל כן על המוסלמים "לפתוח את הדלת לג'האד" במקומות
בהם הם מתגוררים )חק 26 ,בנובמבר .(2016
ד .ב 27-בנובמבר  2016פרסם מחוז פרת של דאעש בעיראק סרטון בשפה הצרפתית ,מלווה
בתרגום לערבית .כותרת הסרטון" :לכו בדרכם" .הסרטון מציג את הפיגועים שבוצעו בצרפת,
בלגיה ,גרמניה וארה"ב בהשראת דאעש או בהכוונתו ומעודד את המוסלמים במדינות המערב
להמשיך ולבצע פיגועים .כמו כן קורא הקריין ל"חיילי הח'ליפות" בקווקז ,ברוסיה ובריטניה שלא
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להשתהות בהגשת סיוע למוסלמים .הסרטון מסתיים בקריאה למוסלמים להמשיך וללכת בדרך
אחיהם )חק 27 ,בנובמבר .(2016
ה .ב 5-בדצמבר  2016פורסמה בקלטת שמע ראשונה בקולו של אבו חסן אלמהאג'ר הדובר
החדש של דאעש .2הדובר ציין ,כי בקרוב יתקוף דאעש את ה"כופרים" על אדמתם .הוא קרא
למוסלמים ברחבי העולם לבצע פיגועים במדינות בהן הם נמצאים משום ,שהם יכולים "לשנות
את המאזן" .תקיפות שכאלו ,לדבריו ,יאלצו את המדינות "הכופרות" "להתרכז באירועים
המתרחשים בארצותיהם במקום להתמקד בלחימה בדאעש )חק 5 ,בדצמבר .(2016
 .3אין זה הקמפיין התקשורתי הראשון מסוגו .בחודשים אפריל ומאי  2016יצא דאעש בקמפיין שבו
קרא לתומכיו לבצע פיגועים נגד אזרחים במדינות המערב .גם אז עמד מאחורי הקמפיין הרצון
להרתיע את מדינות המערב ולהעלות את המורל של תומכיו ,על רקע המפלות שספג דאעש בעיראק
ובסוריה .קמפיין זה נחל הצלחה רבה יותר מאשר הקמפיין הנוכחי )עד כה( .לאחריו בוצעו במדינות
המערב שמונה פיגועי השראה במשך קרוב לחודשיים )מאמצע יוני ועד תחילת אוגוסט  (2016בין
הפיגועים הללו היה גם פיגוע ירי במתחם שרונה בת"א ע"י שני מחבלים פלסטינים מאזור חברון,
שפעלו בהשראת דאעש.3

2

אבו חסן אלמהאג'ר החליף את אבו מחמד אלעדנאני ,אחראי ההסברה של דאעש ,שנהרג בתקיפה אווירית בסוריה
באוגוסט .2016
3

ראו לקט מידע מה 9-באוגוסט " :2016ניתוח פיגועי ההשראה שהתבצעו בשם דאעש במדינות המערב".
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נספח ב'
הנחיות קונקרטיות לתומכי דאעש ברחבי העולם כיצד לבצע
פיגועים
 .1הקמפיין התקשורתי של דאעש ,שכוון לתומכיו ברחבי העולם ,לווה לא אחת בהוראות מפורטות
בשפות שונות כיצד לבצע את הפיגועים .הוראות אלו נועדו לעודד אזרחים מהשורה ,ללא רקע
צבאי ,לבצע פיגועים באמצעות "כלי נשק" פשוטים וזמינים .תשומת לב מיוחדת הוקדשה לפיגועי
דקירה ופיגועי דריסה ,שאותם ניתן לבצע בקלות יחסית.
 .2להלן דוגמאות:
א .ב 26-בנובמבר  2016פרסם מחוז אלרקה של דאעש סרטון בשפה הצרפתית ,שלווה
בכתוביות באנגלית וערבית ,תחת הכותרת" :אתה חייב להלחם בהם ,אתה המאמין בייחוד
האל" .הסרטון הדריך את הצופים כיצד להרוג אנשים באמצעות סכין .הדובר בסרטון מציין כי
סכין מטבח היא נשק קל להשגה .הפעיל הדגים על גבי שבוי ,שהוצג כ"סוכן של הקואליציה
הצלבנית" ,את הנקודות המועדפות לדקירה בגופו של הקורבן .בהמשך הסרטון הופיע דובר
נוסף המכונה אבו אלנור הסורי ,אשר הסביר והדגים כיצד להכין מטעני חבלה מאולתרים
מחומרים זמינים בבית )חק 26 ,בנובמבר .(2016

הדגמה כיצד להרוג באמצעות סכין תוך הצבעה על "נקודת תורפה" בגופו של הקורבן
)חק 26 ,בנובמבר .(2016
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הוראות מפורטות להכנת מטעני חבלה מאולתרים בבית )חק 26 ,בנובמבר .(2016

ב .הביטאון של דאעש "רומיה" פרסם בשלושת גיליונותיו האחרים סדרת מאמרים ובהם
הנחיות לביצוע פיגועים תחת הכותרת "טקטיקות של טרור מוצדק" ) "Just Terror
" .(Tacticsבגיליון מספר  2שיצא לאור ב 4-באוקטובר  ,2016התפרסם מאמר בו נכתב  ,כי כל
אדם ,גם מי שאינו מיומן בכך ,יכול לבצע פעולת טרור ולהפוך ללוחם ג'האד .במאמר מופנית
קריאה לקהל הקוראים להתגבר על תחושת הרתיעה ,לשאת סכינים ולבצע קמפיין של
דקירות במקומות כמו סמטאות בערים ,יערות ושכונות שלוות .לדברי כותב המאמר ישנם
סוגים רבים של כלי נשק בהם ניתן להשתמש אך לשימוש לסכין יש יתרונות רבים ,שכן לאחר
ביצוע הדקירה ניתן להפטר ממנה בקלות ומיד לאחר מכן לרכוש סכין חדשה.

מימין :דף השער של גיליון מספר  2של "רומיה" .משמאל :המאמר בו מופיעות הנחיות לפיגועי דקירה.
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ג .גיליון מס'  3של "רומיה" ,שיצא לאור ב 11-בנובמבר  ,2016הופיע מאמר נוסף המפרט כיצד
יש לבצע פיגועי דריסה דוגמת פיגוע הטרור בניס .4המאמר הופיע בכמה שפות )באנגלית,
צרפתית ,גרמנית ,רוסית ,תורכית ,תורכמנית ,אינדונזית ופשטו( .להלן עיקרי המאמר:
 (1לדברי כותב המאמר כלי רכב ,כמו סכינים ,הינם קלים מאד להשגה .אבל שלא כמו
סכינים ,אשר אחזקתם יכולה להחשיד את המחזיק בהם ,כלי רכב אינם מחשידים את
בעליהם .לדברי כותב המאמר זהו גם אחד מכלי הנשק הבטוחים והקלים ביותר
להפעלה ויחד עם זאת אחד הקטלניים והמוצלחים ביותר היכול לפגוע במספר גדול
של אנשים.
 (2ברצון לחקות את ה"הצלחה" בניס מציין הכותב ,כי יש להשתמש במשאיות כבדות
וגדולות המסוגלות להגיע למהירויות גבוהות המפחיתים את הסיכוי להינצל
מהדריסה .הכותב מייעץ כי טרם ביצוע הפיגוע יש לבדוק כי כלי הרכב כשיר לנסיעה,
למלא מספיק דלק ,למפות את נתיב פיגוע הדריסה ,לאסוף מידע מפורט עליו ובמידת
האפשר להצטייד בכלי נשק נוסף )חם או קר( .הכותב מציין ,כי אירועים אידיאליים לביצוע
פיגועי דריסה הינם חגיגות רבות משתתפים ,רחובות ראשיים ,שבהם הולכי רגל רבים,
שווקים פתוחים ,פסטיבלים ,תהלוכות ועצרות פוליטיות.

עידוד פיגועי דריסה במסגרת סדרת המאמרים" :טקטיקות של טרור מוצדק" )"רומיה" 11 ,בנובמבר .(2016

4

ב 14-ביולי  2016ביצע פעיל דאעש פיגוע דריסה באמצעות משאית בעיר ניס שבצרפת במהלך חגיגיות יום הבסטיליה.
בפיגוע נהרגו  86בני אדם ונפצעו למעלה משלוש מאות.
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מימין :דוגמא במאמר למשאית המתאימה לביצוע פיגוע דריסה קטלני .משמאל :דוגמא לאירוע רב משתתפים ,מקום
"אידאלי" לביצוע פיגוע )"רומיה" 11,3 ,בנובמבר .(2016

 (3בגיליון מספר  4של "רומיה" ,שיצא לאור ב 7-בדצמבר  ,2016צורף דף ובו הנחיות
כיצד לבצע פיגועי דקירה בליווי איורים .המאמר קובע ,כי יעד פיגועי הדקירה עשוי
להיות אדם בודד )במסגרת "קמפיין טרור ממושך" ,קרי -רצף של פיגועים( או קבוצות
קטנות )לשם ביצוע "פיגוע מזעזע" ,אם המפגע מסוגל לעשות זאת( .בהמשך מפורטים
אברי הגוף המומלצים לדקירה וניתן הסבר מהי "הסכין האידיאלית" לביצוע הפיגועים
ומאלו סכינים יש להימנע משימוש )המאמר קובע כי יש להימנע משימוש בסכינים
מתקפלות או בסכיני מטבח( )חשבון הטוויטר ﺣﻣدة اﻟﻠﮭﻠوﺑﺔ@ 7 ,non_greasyבדצמבר
.(2016

הנחיות כיצד לבצע פיגועי דקירה בגיליון מספר  4של בטאון דאעש "רומיה"
)חשבון הטוויטר ﺣﻣدة اﻟﻠﮭﻠوﺑﺔ@ 7 ,non_greasyבדצמבר .(2016

 .3בחלק מהסרטונים והמאמרים ,שהופיעו במסגרת הקמפיין ,צויין במפורש שמן של מדינות ,שבהם
יש להתמקד .יעד מרכזי לביצוע הפיגועים מהווה תורכיה ,המנהלת בשטחה לאורך גבולה עם סוריה
וממערב לפרת מערכה נגד דאעש .מדינות נוספות ,ששמן הוזכר בפניות של דאעש ,היו
צרפת,אנגליה ,ארה"ב רוסיה ,מדינות הקווקז ומדינות מוסלמיות במזה"ת )סעודיה ,מצרים(.
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 .4להלן דוגמאות לקריאות חוזרות ונשנות של דאעש לפגוע בתורכיה:
א .בקלטת השמע ,שבה הופץ נאומו של אבו בכר אלבע'דאדי ,הוא קרא לפעילי דאעש לפגוע
ב"תורכיה החילונית" ,שאותה כינה "נוטשת האסלאם".
ב .בשבועון אלנבאא' של דאעש התפרסם מאמר המפרט את "פשעיה" של תורכיה נגד דאעש.
המאמר קורא לבצע פיגועים נגד תורכיה ובכלל זה לפגוע בשוטרים ,שופטים ,אנשי צבא,
אנשי דת ,תומכי מפלגת השלטון ובאזרחים מערביים השוהים בתורכיה ) 2בנובמבר .(2016
ג .בקלטת שמע ראשונה ,שפורסמה בקולו של אבו חסן אלמהאג'ר ,הדובר החדש של דאעש,
הוא קרא לפעילי הארגון לבצע פיגועים נגד יעדים תורכים בכל מקום ,כולל בשגרירויות
ובקונסוליות השונות של תורכיה ברחבי העולם .כדי להעניק לגיטימציה לפיגועים נגד תורכיה
הדגיש הדובר את הלחימה ,שמנהלת תורכיה נגד המדינה האסלאמית בסוריה ובעיראק
)אלנשרה 5 ,בדצמבר .(2016
ד .כתבה בגיליון  3של "רומיה" ,שיצא לאור ב 11-בנובמבר  ,2016מוקדשת לקריאה לביצוע
פיגועים בתורכיה .בכתבה מופיע צילום של הרס לאחר הפיגוע בדיארבכר שבתורכיה )ראו
להלן( וקריאה למוסלמים להלחם בתורכיה והעומד בראשה ארדואן:
בתורכיה! הוי ,אתם אשר דרכם לביצוע הג'רה לדאר אלאסלאם

"הוי חיילי הח'ליפות

נחסמה על-ידי הכופרים

באסלאם ,כוחות משמר הגבול התורכי!  ,5אתם חייבים לפגוע בעריץ התורכי ומאמיניו הכופרים
באסלאם" ) רומיה  11בנובמבר  2016עמודים .(2-3

5

הגירה למקום שבו שולט האסלאם קרי ,לשטחי המדינה האסלאמית.
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נספח ג'
דוגמאות לפיגועים ולסיכולי פיגועים ברחבי העולם
בחודשיים האחרונים
מאפיינים כלליים
 .1בחודשיים האחרונים נטל דאעש אחריות לפיגועים שבוצעו בגרמניה ,ברוסיה ,בארה"ב ומדינות
מוסלמיות )מצרים ,תורכיה( .בכמה מנטילות האחריות צויין ,כי הפיגועים בוצעו כמענה לקריאת דאעש
לפגוע במדינות הקואליציה .להערכתנו הפיגועים הללו )או לפחות מרביתם( ,שעליהם נטל דאעש
אחריות ,אכן בוצעו ע"י פעילים מטעמו או ע"י תומכיו )"פיגועי השראה"( .בכמה מקרים סוכלו פיגועים
ע"י שירותי הביטחון המקומיים )אלבניה ,רוסיה ,צרפת ,הולנד( ,במקרה אחד סוכל פיגוע באצטדיון
כדורגל באלבניה ,שישראל הייתה אמורה לשחק בה.
 .2שתי "הצלחות" בולטות של פיגועי הרג שבוצעו ע"י דאעש היו במצרים )פיצוץ בקתדרלה קופטית
בקהיר ע"י מחבל מתאבד ,לפחות  25הרוגים( ובתורכיה )פיצוץ מכונית תופת בדיארבכר בפתח תחנת
משטרה ,לפחות  13הרוגים( .לעומת זאת לא עלה בידי דאעש לבצע פיגועי הרג שתוכננו במדינות
המערב ,ברוסיה ,באלבניה ,בבלקן בסעודיה ובמדינות נוספות .זאת ,להערכתנו ,כתוצאה מפגיעה
ביכולות המבצעיות של דאעש וכפועל יוצא כתוצאה מפעילות סיכול יעילה ושיפור באיסוף המודיעיני
של שירותי הביטחון השונים .תומכי דאעש בכמה מדינות הצליחו אומנם לבצע כמה "פיגועי השראה"
)בעיקר פיגועי דקירה( .אולם הללו לא עוררו תהודה עולמית יוצאת דופן ולא הפכו לרצף של פיגועים,
שדאעש חותר ליצור.

פיגועים שיצאו לפועל
 .3להלן פיגועים שבוצעו ,אשר עליהם נטל דאעש אחריות:
א .פיגוע דקירה בקניה :אזרח קנייתי דקר קצין משטרה ,שעסק באבטחת מחלקת הויזות
בשגרירות ארה"ב בניירובי .התוקף נהרג מירי קצין משטרה .התוקף זוהה כאזרח קנייתי שמוצאו
מאזור  ,Wajirהגובל בסומליה ,שבו מנסה ארגון אלשבאב הסומלי לגייס פעילים ) New York
 27 ,Timesבאוקטובר  27 ,cbsnews ;2016באוקטובר  .(2016דאעש קיבל אחריות לפיגוע.
בהודעת קבלת האחריות נאמר ,כי "מבצע פיגוע הדקירה נגד אחד משומרי שגרירות ארה"ב
בניירובי הינו חייל של המדינה האסלאמית ,שביצע זאת מתוך היענות לקריאות לפגוע במדינות
הקואליציה הצלבנית" )אעמאק 29 ,באוקטובר .(2016
ב .פיגוע דקירה בגרמניה :ב 30-באוקטובר  2016דווח כי אלמוני דקר בעיר המבורג מספר
פעמים נער בן  16ודחף נערה בת  15שהיתה עמו לעבר הנהר .הנער מת מפצעיו .הנערה
הצליחה להמלט .על-פי משטרת המבורג ,הדוקר היה בעל חזות ים תיכונית ,בן  23-25ובעל זקן.
ההודעה נמנעה מליחס את האירוע לדאעש )רויטרס בערבית 30 ,באוקטובר  .(2016ב30-
באוקטובר  2016הודיע דאעש כי "חייל של המדינה האסלאמית" דקר שני אנשים בעיר
המבורג.
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ג .פיגוע דריסה בארה"ב :ב 28-בנובמבר  2016דרס מהגר סומאלי ואחר כך דקר בסכין קצבים
 11בני אדם באוניברסיטת אוהיו .התוקף ,שנורה למוות ,זוהה כעבד אלרזאק עלי ארטן ,בן ,18
שלמד באוניברסיטה .סוכנות אעמאק של דאעש פרסמה הודעה לפיה היה התוקף "חייל של
המדינה האסלאמית" ,אשר נענה לקריאות לפגוע באזרחי הקואליציה הבינלאומית .בכירים
במשטרה המקומית העידו ,כי ההתקפה תוכננה ככל הנראה זמן מה מראש )רויטרס30 ,
בנובמבר  (2016עד כה אין בידינו מידע המצביע על קשר בין מבצע הפיגוע לבין דאעש.
ד .פיגוע הרג במזרח תורכיה :ב 4-בנובמבר  2016לפנות בוקר התפוצץ בעיר דיארבכר,
שבמזרח תורכיה ,מיניבוס ,שהכיל על-פי הערכות כמה טונות של חומרי נפץ .הפיצוץ ארע
בקרבת הכניסה למטה המשטרה המקומי .בפיגוע נהרגו לפחות  13אנשים )בהם שני קציני
משטרה( ולמעלה ממאה אזרחים נפצעו )הורייט 4 ,בנובמבר  .(2016דאעש קיבל אחריות על
ביצוע הפיגוע )חק 5 ,בנובמבר  .(2016לטענת התורכים הארגון הכורדי  PKKהוא זה שעמד
מאחורי הפיגוע .ב 7-בנובמבר דווח כי כוחות הביטחון התורכים עצרו  10חשודים המעורבים
במעורבות בפיגוע )ג'ומהורייט 7 ,בנובמבר .(2016

צילומים מזירת הפיגוע בעיר דיארבכר ,שבמזרח תורכיה )רומיה  11 ,3בנובמבר .(2016

ה .פיגוע הרג במצרים:
 (1ב 12-בדצמבר  2016אירע פיצוץ בקתדרלה קופטית בשכונת אלעבאסיה בקהיר.
לפחות  25בני אדם נהרגו ו 38-נפצעו בפיצוץ .מקורות בטחוניים מצריים מסרו לעיתון
"אל חיאת" ,כי מאחורי פיגוע ההתאבדות עומדת שלוחת דאעש בסיני .המחבל
המתאבד הינו ככל הנראה מחמוד שפיק מחמד מצטפא ,המכונה אבו דג'אנה אלכנאני,
בן  ,22שהצטרף למחוז סיני של דאעש לפני כשנתיים והשתתף במספר פיגועים .בעקבות
הפיגוע נעצרו ארבעה חשודים )אלחיאת 12 ,בדצמבר .(2016
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משמאל :ההרס בזירת הפיגוע )אלתחריר 12 ,בדצמבר  .(2016מימין :הקתדרלה בתמונת ארכיון
)אלוטן 12 ,בדצמבר .(2016

 (2ב 13-בדצמבר  2016נטל דאעש אחריות על הפיגוע בכנסיה בקהיר .על פי ההודעה
פוצץ עצמו מחבל מתאבד באמצעות חגורת נפץ בלב קהל של "צלבנים" )קרי ,נוצרים( .על
פי ההודעה נועד הפיגוע להעביר את המסר ,כי " ...מדינת הח'ליפות ממשיכה לשפוך את
דמם ולצלות את גופם ]של "הצלבנים" ואלו שנסוגו מהאסלאם "הכופרים"[ ,עד אשר" כל
הדת תהייה של אללה" )חק 13 ,בדצמבר .(2016

נוסח נטילת האחריות של דאעש על פיגועי ההרג בקתדרלה בקהיר )חק 13 ,בדצמבר .(2016

פיגועים שסוכלו
 .4להלן פיגועים של דאעש שסוכלו:
א .רוסיה:
 (1כלי תקשורת ברוסיה דיווחו ,כי שני מחבלים נהרגו מאש כוחות המשטרה בעיר
ניז'ני נובגורוד )כ 420-ק"מ ממזרח למוסקבה( .הארוע החל בבוקר ה 23-באוקטובר
 ,2016כאשר ניידת משטרה עצרה מכונית חשודה לבדיקה .שני נוסעי המכונית החלו
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לירות לעבר השוטרים ובחילופי אש במהלך מרדף נהרגו שני המחבלים .שני שוטרים
נפצעו באורח קל .במכונית נמצא חומר נפץ ,שפוצץ ע"י רובוט .כוחות הביטחון הרוסים
עצרו חשוד ואיתרו בניז'ני נובגורוד דירה ,שנשכרה ע"י שני המחבלים ,שהגיעו לעיר לשם
ביצוע פיגוע )האתרים הרוסיים  23 ,ntvו 26-באוקטובר 23 ,vremayan ;2016
באוקטובר .(2016
 (2דאעש קיבל אחריות לניסיון הפיגוע .בהודעת קבלת האחריות נאמר כי "שני חיילים
של המדינה האסלאמית ביצעו התקפה מזויינת נגד בסיס צבאי בעיר ניז'ני נובגורוד
במערב רוסיה" )אעמאק 26 ,באוקטובר  .(2016סוכנות אעמאק של דאעש פרסמה סרטון
שבו נראה אחד הפעילים כשהוא נשבע אמונים לאבו בכר אלבע'דאדי ונשבע לצאת
לג'האד נגד "הכופרים" ,כחייל של המדינה האסלאמית .על-פי הדיווח ,שמו של הפעיל,
שהופיע בסרטון ,הינו אג'נד בייעתי )אעמאק 27 ,באוקטובר .(2016

אזור האירוע ,שבו נהרגו שני המחבלים )האתר הרוסי  23 ,vremyanאוקטובר .(2016

אג'נד ביעתי ,אחד מפעילי דאעש שנהרגו בניז'ני נובגורוד ,נשבע אמונים למנהיג דאעש
)אעמאק 27 ,באוקטובר .(2016
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ב .סעודיה :ב 30-באוקטובר  2016חשפו כוחות הביטחון הסעודים חולית טרור של דאעש,
שכללה שני פקיסטאנים ,סורי וסודאני ,החוליה תכננה לפוצץ מכונית תופת בחניון שמול
אצטדיון הכדורגל אלג'והרה ,הממוקם בעיר הספורט המלך עבדאללה בג'דה .הפיגוע שתוכנן
אמור היה להתבצע ב 11-באוקטובר  2016בעת שהתקיים באצטדיון זה משחק בין נבחרות
הכדורגל של סעודיה ואיחוד האמירויות .בנוסף לכך ,נחשפה חוליה של דאעש שמנתה ארבעה
חברים בעלי אזרחות סעודית ,שתכננו לפגוע באנשי ביטחון סעודים .חברי החוליה פעלו ממחוז
אלשקראא' ,כ 155-ק"מ מצפון מערב לבירה ריאצ' ,ועמדו בקשר עם אחד ממפקדי דאעש
בסוריה ,שהעביר להם הוראות לביצוע פיגועים במתווה זה )אלערביה 30 ,באוקטובר .(2016

ארבעה פעילי דאעש שנעצרו בסעודיה בחשד כי תכננו לבצע פיגוע הרג במשחק כדורגל בג'דה
)אלערביה 30 ,באוקטובר .(2016

ג .אלבניה :בתחילת נובמבר  2016סוכלה כוונה של דאעש לבצע פיגוע בעת משחק כדורגל
בין נבחרות אלבניה וישראל בעיר שקודרה .הפיגוע אמור היה להתבצע ע"י ארבעה פעילים
המזוהים עם דאעש ,שתכננו לפוצץ חומרי נפץ באצטדיון ולבצע ירי בעת המשחק
) 12 ,Albaniannewsו 14-בנובמבר  .(2016ארבעת הפעילים נעצרו ,על בסיס מידע מודיעיני,
ב 5-בנובמבר  2016סמוך לגבול עם קוסבו )הארץ 8 ,בנובמבר  .(2016כמו כן נעצרו שבעה בני
אדם בשלוש ערים בקוסובו ,בחשד כי הם עסקו בתכנון פעולות טרור מתואמות באלבניה
ובמקדוניה )הארץ 8 ,בנובמבר .(2016
ד .רוסיה :שירות הביטחון הפדראלי של רוסיה עצר קבוצה של פעילים מעשר מדינות שונות
במרכז אסיה ,שהיו קשורים לדאעש .חברי ההתארגנות חשודים ,כי תכננו לבצע פיגועים
במקומות ציבוריים בערים מוסקבה וסנט פטרסבורג .שירות הביטחון הפדראלי של רוסיה
החרים כלי נשק ,תחמושת ,ארבעה מטענים וציוד תקשורת )ספוטניק 12 ,בנובמבר .(2016
ה .צרפת :דובר משטרתי בצרפת מסר ,כי בפשיטה שערכו כוחות המשטרה בערים שטרסבורג
ומרסיי נעצרו שבעה חשודים ,שתכננו לבצע פיגועים במקומות הומים אדם בפריס .לדברי
התובע הצרפתי בין העצורים ארבעה אזרחים צרפתיים ואזרח מרוקאי .מסמכים שנמצאו ברשות
החשודים מעידים על קשר ברור בינם לבין דאעש .במסגרת איסוף המודיעין לפיגועים התעדכנו
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החשודים באינטרנט אודות מקומות ציבוריים הומי אדם כגון פארק השעשועים דיסנילנד,
שאנז אליזה ובתי קפה ,מפקדת המשטרה בפריס ותחנות מטרו .כוחות המשטרה מצאו בעת
המעצרים שני רובים ,אקדח אוטומטי ,תת מקלע ופריטי תעמולה .קיים חשד ,שלפחות חלק
מהעצורים קיבלו הוראות מפעיל )דאעש( בסוריה ) 25 ,Middle East Eyeבנובמבר .(2016
ו .הולנד :בעקבות מידע מוקדם עצרו שוטרים ממשטרת רוטרדם גבר כבן שלושים בחשד ,כי
תכנן לבצע פיגוע בהשראת דאעש בהולנד .בדירת החשוד נמצא רובה סער מסוג קלצ'ניקוב,
שתי מחסניות ,ארבעה ארגזים המכילים זיקוקים ,טלפון נייד ,סכום כסף גדול ותמונה גדולה של
דגל דאעש )רויטרס 9 ,בדצמבר .(2016

223-16

