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כוחות הביטחון עצרו בחודש האחרון שישה
צעירים ערבים אזרחי ישראל ותושבי מזרח
ירושלים ,חלקם סטודנטים באוניברסיטה
העברית בירושלים .העצורים תיכננו להקים
תשתית של ארגון אלקאעדה ולבצע פיגועים
בישראל .אחד העצורים בחן אפשרות להפיל
מסוק של נשיא ארה"ב בעת ביקורו לירושלים.1

 .1בפעילות משותפת של כוחות הביטחון ,נעצרו במהלך יוני-יולי  2008שישה צעירים ערבים,
שנים מהם אזרחי ישראל וארבעה תושבי מזרח ירושלים .העצורים ,חלקם סטודנטים
באוניברסיטה העברית בירושלים ,היו חברים בקבוצה דתית סגורה שפעלה באזור ירושלים
ותכננה להקים תשתית של ארגון אלקאעדה בישראל ולבצע פיגועים נגד יעדים בישראל .ב18-
ביולי הוגשו כתבי אישום נגד השישה בבית משפט השלום והמחוזי בירושלים.
 .2ששת העצורים הם :
א .אברהים נאשף בן  , 22תושב טייבה ,סטודנט לפיזיקה ומחשבים באוניברסיטה
העברית בירושלים.
ב .מחמד נג'ם  -בן  ,24תושב נצרת ,סטודנט לכימיה באוניברסיטה העברית.
ג .יוסף סומרין  -בן  , 21תושב בית חנינה במזרח ירושלים.
ד .אנס שוויכי  -בן  , 21תושב ג'בל מוכבר במזרח ירושלים.
ה .כאמל אבו קווידר  -בן  , 22תושב העיר העתיקה בירושלים.
ו.
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אחמד שוייכי – בן  ,21תושב מחנה הפליטים שאעפט במזרח ירושלים.

על פי דו"ח שירות ביטחון כללי
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 .3מחקירתם של השישה התברר כי כולם היו חברים בקבוצה אסלאמית קיצונית ,שנהגה
לקיים מפגשים במסגד אלאקצה בירושלים .במהלך המפגשים החלו חברי הקבוצה לתכנן
הקמת תשתית של ארגון אלקאעדה בישראל במטרה ליישם את האידיאולוגיה בה דוגל הארגון.
בסמוך לחודש פברואר  2008הצטרפה הקבוצה לארגון אלקאעדה .בראש הקבוצה עמד יוסף
סומרין ,תושב מזרח ירושלים ,אסיר בטחוני לשעבר אשר שוחרר לאחרונה מריצוי עונש מאסר
בכלא הישראלי.
.4

במסגרת פעילות הקבוצה כתא באלקאעדה עסקו חבריה בעיקר בגיוס פעילים ובתכנון

פיגועים בישראל )שלא הגיעו לידי מימוש( .אחד מחברי הקבוצה ,מחמד נג'ם ,שהינו סטודנט
באוניברסיטה העברית בירושלים ,והתגורר במעונות הסטודנטים ,ביצע תצפיות ממקום מגוריו
לעבר מנחת המסוקים הממוקם בסמוך לאצטדיון באוניברסיטה הוא אף תיעד על גבי מכשיר
טלפון הסלולארי סרטים של מסוקים הממריאים ונוחתים במנחת .במקביל ,פנה נג'ם לפורום
אינטרנט המזוהה עם ארגון אלקאעדה ,בו שאל שאלות לגבי האפשרות להפיל מטוס בו
טס הנשיא בוש .בינואר  ,2008לאחר איסוף המידע ,החליט מחמד נג'ם לנסות ולהפיל מסוק
של אישיות בכירה הנוחתת במנחת )באותה תקופה ביקר בישראל הנשיא בוש (.

 .5את תכני האידיאולוגיה האסלאמית הרדיקאלית שאבו העצורים מתכנים אסלאמיים קיצוניים
המופצים באתרי אינטרנט שונים ,חלקם מזוהים עם ארגון אלקאעדה .במחשבי חלק
מהנאשמים אף נמצאו הוראות להכנת מטעני חבלה וחומרי נפץ שהורדו מאתרים באינטרנט .זוהי
דוגמא נוספת לשימוש הרב שעושים ארגון אלקאעדה ,וארגוני הג'האד באינטרנט הן לצורכי
אינדוקטרינציה והן לצורכי פעילות מבצעית ,לרבות גיוס והפעלה של פעילי טרור ברחבי
העולם.2
 .6חשיפת הקבוצה מצטרפת למספר מקרים בהם נחשפו לאחרונה התארגנויות של ערבים
אזרחי ישראל אשר תמכו באידיאולוגיה אסלאמית קיצונית והתכוונו לבצע פיגועים בישראל.
בהקשר זה יצוין מעצרם של שני בדואים תושבי העיירה הבדואית רהט ,חברי התנועה
האסלאמית ,שגם הם קשרו קשרים עם גורמי הג'האד העולמי ואלקעאדה באמצעות
האינטרנט ,ואף אספו מידע עבור הארגון אודות יעדים בישראל לצורך ביצוע פיגועים.3
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ראו בהקשר לקט ":טרור ואינטרנט :דו"ח של הסנאט האמריקאי מנתח את השימוש הנרחב שעושה ארגון אלקאעדה
באינטרנט במסגרת המלחמה על התודעה שהוא מנהל .הדו"ח מזהיר מפני הסכנות הטמונות בהיחשפות אזרחים
אמריקאים לאתרי האינטרנט של אלקאעדה ושל ארגונים אסלאמיים רדיקאליים" ) 1ביולי.(2008 ,
 3ראו בהקשר לקט" :טרור ואינטרנט :לאחרונה הוגשו כתבי אישום נגד שני תושבי רהט ,חברי התנועה האסלאמית,
בחשד כי פעלו מטעם גורמי ג'יהאד עולמי ואלקאעדה .הקשרים בין השניים לבין גורמי הג'האד העולמי נוצרו והתנהלו
באמצעות האינטרנט על בסיס הזדהותם הרעיונית עם האסלאם הקיצוני" ) 20ביוני(2008 ,

