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מתקפת טרור של אנצאר בית אל-מקדס בגבול
ישראל-מצרים ()1122
הקדמה
ב 81 -באוגוסט  1188בוצעה מתקפת טרור בגבול ישראל-מצרים שכללה תקיפה של מספר כלי רכב
ישראליים בכביש  81ועימותים עם כוחות צה"ל .במתקפה נרצחו שמונה אנשים ונפצעו  .01שנתיים
לאחר ביצוע הפיגוע ,ב 81 -ביולי  1180פרסם ארגון "אנצאר בית אל-מקדס" סרטון תחת הכותרת
"'קרב אל-פרקאן" הכולל נטילת אחריות על הפיגוע ,הסבר על הרקע האידיאולוגי למתקפה ופירוט
ההכנות לפיגוע והמודוס אופרנדי של הפעולה עצמה.
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ארגון "אנצאר בית אל-מקדס" ("תומכי ירושלים") פרץ לראשונה אל התודעה ב 10 -ביולי  1181עת
נטל אחראיות לסדרת פיצוצים שביצעו חבריו מאז  1188נגד צינור הגז המצרי בשטח סיני אשר
העביר גז לשטחן של ישראל וירדן.
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אידיאולוגיה
הסרטון נפתח בהקדשה לתושבי עזה ,לאסירות בבתי הכלא בישראל ולמג'האדין .לאחר הצגת
מספר צילומים מתקיפות ישראל בעזה במסגרת מבצע "צוק איתן" ( ,)1180מופיע הסבר ארוך על
שליטי מדינות ערב במסגרתו הם מוצגים ככופרים וכמשתפי פעולה עם המערב והיהודים.
מלבד הקריין ,את המידע בסרטון הגישו דובר בלתי מזוהה מטעם הארגון שפניו טושטשו ופעיל
מהחוליה השלישית שהשתתפה בתקיפה המכונה אבו-מצעב .הדובר הבלתי מזוהה בסרטון הסביר
כי הפרסום המאוחר של הסרטון נבע משיקולים ביטחוניים וכי ההחלטה לבצע מתקפה כנגד
ישראל התקבלה עוד לפני ההפיכה במצרים.

הכנות לפעולה
איסוף מודיעין לפני מבצע :לשם איסוף המודיעין ,נשלחה קבוצת פעילים לסרוק את אזור הגבול
בין ישראל למצרים במשך מספר ימים במטרה לאתר יעד מתאים למתקפה .במהלך איסוף
המודיעין ,צולמו יעדים ופרצות באזור הגבול תוך מעקב אחר תנועות כלי רכב ישראליים בכביש
ואחר שטחי הכינוס של הצבא המצרי.

צילום של הכוחות הישראליים בקרבת הגבול במהלך איסוף המודיעין

ה מכ ו ן למ ד ינ י ו ת נ ג ד ט רו ר ( ) IC T
w w w. ict .or g. il

הכשרה ואימונים :לצורך ביצוע הפיגוע הוכשרו מספר מחבלים מתאבדים תוך שימת דגש על כושר
גופני לאור האופי הטרשי והתלול של זירת הפעולה.

צילום ממערך ההכשרה של "אנצאר בית אל-מקדס"

פעילים וחלוקה לחוליות :לצורך המתקפה גויסו בסך הכל עשרה פעילים אשר חולקו לשלוש
חוליות שונות באופן הבא:
חוליה ( - )2ארבעה פעילים:
3

שלושה חמושים התקפיים ("אנע'מאסיין") האוחזים בנשק קל ובינוני וחגורות נפץ:
 oאבו עבידה אסלאם אשרף טלבה טה
 oאבו סלימאן עבדאללה מחמד מח'תאר אל-ערבי
 oאבו הרירה אל-טאהר אל-טיב
פעיל נוסף החמוש בנ"מ שהוצב על הר במטרה להדוף מתקפה אווירית
 oאבו אל-וליד אסאמה עלי מחמד עלי

חוליה ()2

 3המונח "אנע'מאסי" מתאר לוחם ששועט אל שדה הקרב תוך כדי מתקפה כשסיכוייו לשרוד נמוכים ביותר.
ה מכ ו ן למ ד ינ י ו ת נ ג ד ט רו ר ( ) IC T
w w w. ict .or g. il

חוליה ( - )1שלושה פעילים:
הקבוצה שעל-פי התכנית הייתה אמורה להתחיל בקרב .קבוצה זו התמקמה באזור גבוה במרחק
של כ 111-מטר מזירת הפעולה כשפעיליה חמושים בנשק בינוני וקל.
 oאבו עבדאללה (מפקד החוליה)
 oאבו מחמד (שרד את הפעולה)
 oאבו יוסף אבראהים עויצ'ה

חוליה ()1
חוליה ( - )3שלושה פעילים:
חולית חיפוי שהתמקמה במרחק של  111מטרים מחוליה (.)1
 oאבו עלי אחמד נציר
 oאבו ג'אבר חסין אל-תיהי
 oאבו מצעב (שרד את הפעולה)

חוליה ()3
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מודוס אופרנדי :הפעילים הגיעו לאזור הגבול עם אור ראשון של ה 81 -באוגוסט  .1188לאחר
המתנה של שעות רבות ולאחר שלא הצליחו לאתר יעד ראוי למתקפה ,החליטו הפעילים ללון
בשטח ולהמתין ליום המחרת .עם מתן הפקודה על ידי מפקד חוליה ( ,)1אבו-עבדאללה ,התקדמו
הפעילים לעבר כביש  81כשהם עוטים מדים של הצבא המצרי.

התקדמות הפעילים לעבר הגבול כשהם מחופשים לחיילים מצרים
שלבי הפעולה:
 .8חוליה ( )1בפיקודו של אבו-עבדאללה פותחת במטח כבד לעבר אוטובוס ישראלי וכלי רכב
נוספים שחלפו בדרך.
 .1חוליה ( )8מתקדמת אל הכביש במטרה לחסום את מעבר כלי הרכב ,תוך הפעלת מטעני נפץ.
 .3חוליה ( )1נסוגה מהזירה תחת חיפוי של חוליה ( )3וחוליה ( )8נסוגה גם כן מדרך אחרת.
 .0אבו אל-וליד ,הפעיל הרביעי בחוליה ( ,)8משגר טיל נ"מ לעבר מסוק ומרחיק אותו מזירת
המערכה .אבו-אלוליד נשאר על ההר עד יום המחרת ונהרג בחילופי ירי מול כוחות צבא
מצרים.

תוצאות
למרות ההכרזה על שמונה הרוגים בפיגוע ,הדובר הבלתי מזוהה המופיע בסרטון טען כי כלי
התקשורת הישראליים לא מדווחים על היקף האבדות האמתי וכי ממקורות פנימיים עלה שמניין
ההרוגים עומד על  01-01איש .כמו כן ,ציין הדובר בתור הישג את הריגתם של מספר אנשי ימ"מ,
ובראשם פסקל אברהמי אשר הוצג בתור "צלף ישראלי אגדי".
ה מכ ו ן למ ד ינ י ו ת נ ג ד ט רו ר ( ) IC T
w w w. ict .or g. il

אודות המכון למדיניות נגד טרור ()ICT
המכון למדיניות נגד טרור בבי"ס לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ,במרכז הבינתחומי,
הרצליה פועל לפיתוח מדיניות ציבורית חדשנית ביחס לבעיית הטרור העולמי ,באמצעות
מחקר יישומי של תופעת הטרור ודרכי ההתמודדות עמה .המכון שם לו למטרה לחקור את
נושא ההתמודדות המוראלית-פסיכולוגית עם הטרור ולגבש המלצות ,אשר מחד יצמצמו את
האפקטיביות של אסטרטגית הטרור ,ומאידך יסייעו בחיזוק כושר העמידה של הציבור אל
מול תופעה זו .ייחודו של המכון בהשוואה למכונים אחרים בא לידי ביטוי ,בין השאר ,בשיטת
המחקר שבה הוא נוקט  -צוותי חשיבה מיוחדים של אנשים מדיסציפלינות מחקריות שונות
מהעולם האקדמי והביטחוני .מאז הקמתו ,התמקד המכון בפעילות במספר מישורים :מחקר
אקדמי-יישומי ,כנסים וימי עיון ,ייעוץ למקבלי החלטות ,פעילות הסברתית–חינוכית,
פורומים לדיון ול"סיעור מוחות" ובניית מאגרי מידע והפעלתם.

אודות )JWMG( Jihadi Websites Monitoring Group
צוות מחקר וניתוח מיוחד במכון למדיניות נגד הטרור ( .)ICTהצוות מורכב מחוקרים בקיאים
בערבית אשר עוקבים אחר אתרים התומכים ומשרתים את ארגוני הג'האד הגלובלי .ייחודם של
פרסומי הצוות הוא בשילוב חומרים ממגוון רחב של מקורות ערביים המאפשרים זיהוי מגמות
רחבות והבנת אירועים בקנה מידה מקומי ועולמי.
לרשימת פרסומי הצוות ,לחץ כאן
לביצוע מחקרים מותאמים אישית ,אנא צרו קשר לכתובתJWMG@ict.org.il :
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