 4במרץ 2013

טרור ואינטרנט :תשתית אתרי האינטרנט של
1
חזבאללה והחברות התומכות בה

העברת מסרי הרתעה לישראל )התואמים את אלו של איראן( והאדרת היכולות הצבאיות של חזבאללה :מפת יעדים
אפשריים בצפון ישראל ,שיותקפו בעימות הבא בין חזבאללה לישראל .המפה הופיעה בכתבה באתר החדשותי המוביל
של חזבאללה )בגרסא הערבית ובגרסא האנגלית( וכותרתה "הגליל :אתר העימות הבא עם האויב" ),moqawama.org
 1באוקטובר (2012

כללי
 .1ארגון חזבאללה מייחס חשיבות רבה לפיתוח תשתית האינטרנט שלו ,הנתפסת על ידו ועל ידי
איראן ,נותנת החסות שלו ,ככלי חשוב למלחמה על התודעה .המלחמה התודעתית משמשת בידי
ארגון חזבאללה ובידי איראן הן למטרות הסברה ואינדוקטרינציה כלפי פנים )לבנון ,העדה השיעית,
פעילי הארגון( והן כאמצעי להפצת מסרים התומכים במדיניות האיראנית לקהלי יעד נרחבים מחוץ
ללבנון ,בדגש על העולם הערבי/מוסלמי ומדינות המערב .כל זאת תוך עקיפת המגבלות המוטלות על
כלי התקשורת האחרים של חזבאללה )טלוויזיה ,רדיו ,עיתונות( ע"י מדינות המערב ,בעיקר ארה"ב.
 .2התשתית התקשורתית הנרחבת של חזבאללה כוללת כיום ערוץ טלוויזיה לוויני )אלמנאר( ,תחנת
רדיו )רדיו נור( ,עיתונות כתובה )אלעהד /אלאנתקאד( ואתרי אינטרנט רבים .כמו כן ,עושה חזבאללה

 1עדכון והשלמה לשני מסמכים קודמים .ראו לקט מרכז המידע למודיעין ולטרור מה 3-בדצמבר " :2006טרור ואינטרנט:
השימוש הנרחב שעושה חזבאללה באינטרנט כאמצעי להפצת הסתה אנטי-ישראלית ,אנטי-יהודית ואנטי-אמריקאית במסגרת
המלחמה על התודעה" .ראו גם לקט מידע מה 29-ביולי " :2007האינטרנט כזירת מאבק עם ארגוני הטרור :השימוש שעושים
חזבאללה וחמאס באינטרנט במלחמה על התודעה ודרכי ההתמודדות עם התופעה".
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שימוש ברשתות החברתיות הזרות ,ביוטיוב ובכלי תקשורת לבנונים נוספים ,שאינם שייכים לו ,אולם
מזוהים עימו ,ומבטאים את עמדותיו ומדיניותו )העיתון אלאח'באר וערוץ הטלוויזיה אלמיאדין(.
 .3בעשור האחרון פיתח חזבאללה תשתית נרחבת של אתרי אינטרנט ,בהיקף גדול בהרבה מאשר
ארגוני טרור אחרים .מאז מלחמת לבנון השנייה ,וביתר שאת בשנה האחרונה ,הגדיל חזבאללה את
היקפה של תשתית אתרי האינטרנט שלו ,שיפר את איכות התכנים של האתרים ושדרג אותם
מבחינה טכנית .תשתית זאת כוללת כיום למעלה מעשרים אתרי אינטרנט ,בשבע שפות ,חלקם
אתרים חדשותיים וחלקם אתרים ייעודיים .אתרי האינטרנט הייעודיים פותחים צוהר לתשתית
האזרחית הנרחבת של חזבאללה .האתרים משמשים את בכירי הארגון ,את המוסדות החברתיים שלו,
את כלי התקשורת שלו וכמה עיירות שיעיות חשובות בדרום לבנון ,שבקרבן מבוסס חזבאללה.
 .4החזקתה ופיתוחה של תשתית נרחבת שכזאת ,כחלק מ"האימפריה ההסברתית" של חזבאללה,
כרוכה בעלויות רבות .היא מצריכה גם יכולות טכניות וכוח אדם מיומן .להערכתנו מסייעת איראן
בהחזקתה ובפיתוחה של תשתית זאת ושל "האימפריה התקשורתית" של חזבאללה בכלל ,החורגת
בהיקפה וביכולותיה מצרכיו ה"לבנוניים" של ארגון חזבאללה .איראן גם מפעילה בעצמה שני אתרים
המוקדשים לחזבאללה בשפה הפרסית.
 .5אתרי האינטרנט של חזבאללה מנוהלים על בסיס אסטרטגיה הסברתית תעמולתית אחודה,
הבאה לשרת את צרכי הארגון ובו בזמן לקדם את האידיאולוגיה ואת סדר היום הפוליטי של איראן.
להערכתנו ,ברמה העקרונית מותווית אסטרטגיה זאת ע"י חסן נצראללה והנהגת הארגון ,על בסיס
המדיניות האיראנית הכוללת .האסטרטגיה התקשורתית של חזבאללה מתואמת היטב עם איראן
ובכירי הארגון מודעים היטב למדיניותה ולשיקוליה.

המסרים המרכזיים באתרי האינטרנט
 .6המסרים המרכזיים באתרי האינטרנט של חזבאללה הם:
א .האדרת חזבאללה ,המוצג ככוח עולה ומתחזק ,ומנגד הצגת ישראל כחלשה וכישות
העומדת להתמוטט .זאת ,בין השאר ,באמצעות הפצת מסרים הרתעתיים )המשרתים את
האסטרטגיה האיראנית( המכוונים בין השאר גם ל"אוזניים ישראליות" .המסרים ההרתעתיים
באתרי האינטרנט של חזבאללה ,ובשאר כלי התקשורת של הארגון ,הובלטו מאוד בשנה
האחרונה על רקע השיח הפומבי בין ישראל לאיראן בנושא התקיפה והסנקציות הבינלאומיות,
שהוטלו על איראן.
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האדרת חזבאללה :תמונות מתוך סדרה תיעודית בת  17פרקים של ערוץ אלמנאר,
שכותרתה" :אילו הובס חזבאללה" ,שהועלתה באתר אלמנאר החל מה 17-בדצמבר 2012

החמ"ל המרכזי של חזבאללה
)אתר אלמנאר 18 ,בדצמבר (2012

החמ"ל המרכזי של חזבאללה
)אתר אלמנאר 18 ,בדצמבר (2012

החמ"ל המרכזי של חזבאללה )אתר אלמנאר18 ,
בדצמבר (2012

חדר מבצעים גזרתי בחזבאללה )אתר אלמנאר25 ,
בדצמבר (2012
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רכב ובו מטול רקטות של חזבאללה )אתר אלמנאר,
 25בדצמבר (2012

פעיל חזבאללה מפעיל טיל נ"ט )אתר אלמנאר
בדצמבר  2012הסרטון הועלה גם ליוטיוב(

ב .טיפוח פולחן האישיות של מנהיג חזבאללה חסן נצראללה ושל השהידים של הארגון
המוצגים כדמויות מופת וכמודל לחיקוי .שלושת השהידים המרכזיים שאת זכרם מטפח
הארגון ,הינם שיח' ע'ארב חרב ,שיח' עבאס מוסאוי ועמאד מע'ניה.
ג .מתן לגיטימציה לטרור באמצעות טיפוח ערכי השהאדה )מות הקדושים לשם אללה(
והמקאומה )"ההתנגדות"( והג'האד )"מלחמת הקודש"( ,כלפי ישראל והמערב .במקביל,
שלילה נחרצת של כל תהליך מדיני ערבי או פלסטיני והסכמים והסדרים ,שהוא עלול להניב.
ד" .תעשיית השנאה" :הסתה ארסית נגד ישראל ,התנועה הציונית ,העם היהודי ,ארה"ב
והמערב .חזבאללה שולל את קיומה של מדינת ישראל וקורא לחיסולה ולהקמת מדינה
פלסטינית.
ה .הפצת האידיאולוגיה האיראנית מבית-מדרשו של מחולל המהפכה האסלאמית באיראן,
איאתוללה ח'מיני בה שזורים השנאה לארה"ב ,המערב ,ישראל והעם היהודי .האתרים של
חזבאללה מטפחים גם את פולחן האישיות סביב מנהיג איראן עלי ח'אמנהאי תוך הצגת חסן
נצראללה כתומכו ואוהבו של ח'אמנהאי.
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כרזה ,שהתפרסמה בפורום אוהבי הסיד חסן נצראללה :תמונת נצראללה וח'אמנהאי תחת הכותרת "אוהבו של
ח'אמנהאי"

ו.

קידום סדר היום הפוליטי של חזבאללה ושל איראן :אתרי האינטרנט תומכים במדיניות

איראן במזרח-התיכון ובעמדותיה כלפי ארה"ב והמערב .הם גם מטפחים את "מחנה ההתנגדות"
הכולל את איראן ,סוריה ,חזבאללה וארגוני הטרור הפלסטינים .בשנה האחרונה התגייסו כלי
התקשורת של חזבאללה ,ואתרי האינטרנט בכלל זה ,למסע תעמולה התומך במשטר הסורי,
תוך הכפשת המורדים וההתקוממות העממית נגד משטרו של בשאר אסד.

קהלי היעד של חזבאללה
 .7מניתוח תכני אתרי האינטרנט של חזבאללה עולה ,כי קהל היעד המרכזי של הארגון הינו קהל
היעד הלבנוני ,בדגש על האוכלוסייה השיעית בלבנון .זאת במגמה לרכוש את תמיכתה ולהעמיק את
ההתגייסות בקרב בני העדה לשורות חזבאללה .תשומת לב מיוחדת ניתנת גם לאיראן ,נותנת החסות
של חזבאללה .בעדיפות שנייה נמצא ,להערכתנו ,העולם הערבי/מוסלמי ,שאת תמיכתו מעוניין
חזבאללה לרכוש .קהלי יעד נוספים ,בעדיפות שלישית ,הינם מדינות המערב/ישראל ,בדגש על
קהילות ערביות/מוסלמיות המתגוררות בהן )הנחשפות להסתה נגד ישראל והמערב ולהטפה לטרור
באמצעות אתרי האינטרנט ושאר כלי התקשורת של חזבאללה(.
 .8אתרי חזבאללה מופיעים בשבע שפות ,בדגש על השפה הערבית ,התואמים את סדר העדיפויות
של קהלי היעד של הארגון .עד לאחרונה הופיעו אתרי חזבאללה בחמש שפות :ערבית ,אנגלית,
צרפתית ,פרסית ,ועברית .2לאחרונה נוספו אליהם ספרדית והשפה האזרית .הוספתן מבטאת את
החשיבות הרבה ,שמיחסות איראן וחזבאללה למדינות אמריקה הלטינית )בהן מתגוררות קהילות
 2חזבאללה מעוניין להגיע גם לדעת הקהל הישראלית ,אף כי היא אינה נמצאת בראש סדר העדיפויות התקשורתי של הארגון.
לאחרונה דיווח אתר החדשות "שיעה און-ליין" ,כי מספר אנשי תקשורת מתכוונים להודיע על השקת ערוץ טלוויזיה לוייני בשפה
העברית מטעם חזבאללה .ערוץ זה יאמץ את עמדות ה"התנגדות" וינסה להציג אותן בפני דעת הקהל הישראלית.
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ערביות/מוסלמיות גדולות בתוכן בולטת הקהילה הלבנונית( ולאזרבייג'ן ,שאוכלוסייתה שיעית )מדינות
אמריקה הלטינית ואזרבייג'ן נתפסות ע"י איראן וחזבאללה כיעדים חשובים למלחמה התודעתית,
המתנהלת במקביל לפעילותן הטרוריסטית-חתרנית והפלילית(.

דוגמאות לעמודי השער של האתרים בשפות השונות

אתר ההתנגדות האסלאמית בלבנון ,האתר
התקשורתי המוביל של חזבאללה ,בשפה האנגלית

אתר ערוץ אלמנאר ,ערוץ הטלוויזיה המוביל של
חזבאללה ,צרפתית

אתר ההתנגדות האסלאמית בלבנון ,האתר
התקשורתי המוביל של חזבאללה ,בשפה הערבית

אתר עיתוני חזבאללה אלעהד ואלאנתקאד בספרדית
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אתר ההתנגדות האסלאמית בלבנון ,האתר
התקשורתי המוביל של חזבאללה ,באזרית

אתר ההתנגדות האסלאמית בלבנון ,האתר
התקשורתי המוביל של חזבאללה בעברית

אתר השלוחה הלבנונית של הארגון החברתי האיראני אלאמדאד
בפרסית .בראש העמוד מצוין יום השנה לניצחון המהפכה האסלאמית
באיראן

רמת הפופולאריות של אתרי האינטרנט של חזבאללה
 .9למרות המאמץ הרב ,שמשקיעות איראן וחזבאללה בהקמתם ובפיתוחם של אתרי האינטרנט ,דורגו
מרבית אתרי האינטרנט במקומות יחסית נמוכים בדרוג האתרים הלבנונים החדשותיים הנצפים .על
פי דירוג  Alexa.comהאתר היחידי הנהנה ממקום גבוה בדרוג הינו אתר ערוץ הטלוויזיה אלמנאר,
שבמהלך שנת  2012מוקם במקום השני בדרוג עשרת האתרים החדשותיים הלבנוניים הפופולאריים
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ביותר ,לאחר האתר  Tayyarשל הזרם הלאומי החופשי )מחנה מתנגדיה של חזבאללה( .במקום
השמיני בעשירייה הראשונה נמצא אתר העיתון אלאח'באר ,המזוהה עם חזבאללה אך אינו שייך
לארגון.
 .10מרבית אתרי האינטרנט של חזבאללה ,ובעיקר אתרי האינטרנט של המוסדות החברתיים
המשמשים את הארגון חזבאללה ,אינם זוכים איפוא לפופולאריות רבה בלבנון ,קל וחומר מחוצה לה.
הסיבה לכך ,להערכתנו ,הינה שהצפייה באתרים של חזבאללה מתמקדת בבני העדה השיעית
)הגדולה בלבנון( ,לא מעט בשל תכניהם הדתיים-עדתיים המובהקים ובשל האוריינטציה האיראנית
הברורה שלהם .לעומת זאת ,בני עדות אחרות ,העוינים ברובם את חזבאללה ואת איראן וסוריה
נותנות החסות שלו ,מעדיפים להשתמש באתרים אחרים ,חברתיים וחדשותיים ,אשר התכנים שלהם
אינם מזוהים עם סדר היום הפוליטי והאידיאולוגי של חזבאללה ואיראן.
 .11חזבאללה פועל במספר דרכים על מנת לפרוץ את "תקרת הזכוכית" של זהותו הדתית-
עדתית-פוליטית .כך למשל ,פועל הארגון באמצעות אתרים תקשורתיים לבנוניים ,ערוץ הטלוויזיה
אלמיאדין והעיתון אלאח'באר ,המזוהים עימו אך אינם שייכים לו .בכמה מקרים מצניע חזבאללה את
זהותם של כמה מהאתרים שלו ומנסה לשוות להם חזות כלל-לבנונית או לפחות כלל-שיעית.
טקטיקה שיווקית נוספת הינה ריבוי השפות באמצעותן פונים חזבאללה ואיראן ,העומדת מאחוריו,
לקהלי יעד ערבים/מוסלמים ברחבי העולם ,בדגש על קהילות מוסלמיות במדינות המערב ובמדינות
אמריקה הלטינית.

תובנות העולות מניתוח המאפיינים הטכניים
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 .12מרבית אתרי האינטרנט של חזבאללה מסתייעים טכנית בחברות אינטרנט המצויות בעיקר
בארה"ב ,במדינות אירופה )בריטניה ,צרפת( ובלבנון .חברות אלה מספקות את כתובות ה IP-ו/או את
שירותי הגישה לאינטרנט .הפנייה לחברות אלה נעשית ,להערכתנו ,על פי רוב באמצעות "אנשי
קש" ו"חברות קש" הפועלות עבור חזבאללה" .אנשי הקש" ,שבאמצעותם פונה חזבאללה לקבלת
שירותים טכניים מחברות מערביות ,הם על פי רוב תושבי בירות ,רובם בעלים של חברות אינטרנט,
שאינם מזוהים עם חזבאללה .ניתן אף להבחין ,כי אותם אנשים רשומים כאנשי קשר של מספר
אתרים במקביל )פרוט ראו בגוף העבודה( .זאת ועוד ,שלא כבעבר ,אתרי האינטרנט של חזבאללה
מחליפים בשנים האחרונות את כתובת ה IP-ואת החברות המספקות להם שירותי אינטרנט
בתדירות גבוהה )כמעט אחת לשנה( .כמו כן כמעט לכל אתר קיימות כמה כתובות עם סיומות שונות
).(net ,com ,org

 3בניתוח הטכני של האתרים נעזרנו באתר הגנה )ארה"ב( ובאתרי  Who isובדו"חות ממר"י.
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 .13השימוש ב"אנשי קש" ובתיווך של חברות אינטרנט לבנוניות ,כמו גם התחלופה התכופה של
כתובות ספקי השירותים הטכניים -נועדו ,להערכתנו ,להשיג שלוש מטרות :האחת ,לעמעם ככל
הניתן את הקשר של חזבאללה לאתרים ולמנוע מהחברות ספקיות השירותים הטכניים לקשר את
האתרים עם חזבאללה .השנייה ,להקשות על שלטונות ארה"ב ומדינות מערביות נוספות לסגור את
האתרים )בעייתית במיוחד ,בראיית חזבאללה ,הינה ארה"ב ,שבה מוגדר ארגון חזבאללה כארגון טרור
ובה ננקטו בעבר צעדים נגד כלי התקשורת של חזבאללה ע"י רשויות אכיפת החוק( .השלישית,
להקשות על תקיפות סייבר של גורמים עוינים .יוזכר ,כי גם ארגון הג'האד האסלאמי בפלסטין,
המקיים קשר הדוק עם איראן ,נוקט בטקטיקות דומות על מנת להקשות על זיהוי אתריו.4
 .14בשני אתרים חשובים לא נעשה ניסיון להסתיר את הזהות האיראנית :אתר moqawama.ir
בשפה הפרסית רשום על שמו של איראני ,בעל חברת אינטרנט מהעיר משהד ,המשמש כראש מחלקה
לתרבות ולתקשורת בלשכת ההסברה האסלאמית במחוז ח'ראסאן רזוי .זהו אתר המוקדש כולו
לחזבאללה וללבנון .יתכן שהמדובר באתר הפועל באופן רשמי או רשמי למחצה מטעם ארגון ההסברה
האסלאמית באיראן ונועד לקדם את הסברת חזבאללה באיראן .אתר איראני נוסף הינו
 ,moqavemat.irהרשום על שם אדם המתגורר באיראן )בקם ובעבר במשהד( והחברה בה נמצא
ה IP-הינה חברה איראנית מהעיר קם .האתר מלא בכתבות הנוגעות לאיראן ונפח הידיעות המוקדש
לחזבאללה הינו קטן יחסית .נראה לנו ,כי גם זהו אתר המופעל על ידי האיראנים ,על מנת לקדם את
הסברת חזבאללה באיראן.
 .15רוב אתרי האינטרנט של חזבאללה הינם אינטראקטיביים :באתר של תחנת הרדיו של חזבאללה
אלנור )האור( ניתן להאזין לתחנת הרדיו דרך האינטרנט; את שידורי הטלוויזיה של ערוץ הטלוויזיה
אלמנאר ניתן לקלוט דרך אתר ערוץ אלמנאר באינטרנט; עיתונים ומגזינים של הארגון מוצגים באינטרנט
בפורמט  .PDFמעבר לכך ,הארגון מפיק הרבה מאד סרטוני תעמולה המועלים ,בין השאר ,לאתר
יוטיוב ,וכן מקיים ממשקים לפייסבוק ולטוויטר .כמו-כן ,מאפשרים חלק מהאתרים שירות RSS
והורדת גרסאות לטלפון סלולארי.
 .16אתרי החזבאללה התפתחו בשנים האחרונות מהבחינה הגרפית ומבחינת הממשקים שלהם
לרשתות חברתיות .העריכה הגרפית כיום הינה יותר מקצועית והדבר ניכר במיוחד באתרי החדשות
של הארגון.

ניתוח אתרי האינטרנט של חזבאללה
 .17ניתן לחלק את אתרי האינטרנט של חזבאללה לשבע קבוצות עיקריות ,על פי הגופים השונים
אותם הם משרתים:

 4מניתוח אתרי האינטרנט של הג'האד האסלאמי בפלסטין עולה ,כי בניגוד לעבר ,רשומים כיום רוב האתרים על שמם של
כמה אנשים פרטיים מרצועת עזה ויתכן גם מיהודה ושומרון .אנשים אלו ,שהינם עיתונאים או אנשי מחשבים במקצועם,
משמשים להערכתנו כ"אנשי קש" המתווכים בין הג'האד האסלאמי בפלסטין לבין החברות השונות )פרוט ראו מסמך מרכז
המידע מה 9-באוקטובר " :2012טרור ואינטרנט" -תשתית אתרי האינטרנט של הג'האד האסלאמי בפלסטין"(.
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א .קבוצה א' :אתרי החדשות המרכזיים של חזבאללה :אתר החדשות המוביל של הארגון הינו
אלמקאומה אלאסלאמיה פי לבנאן )ההתנגדות האסלאמית בלבנון( כמו כן קיימים אתרי חדשות
נוספים של החזבאללה :מקאומאת ואנבאא' ,ואתר דעם אלמקאומה אלאסלאמיה פי לבנאן
)הסיוע להתנגדות האסלאמית בלבנון( ,המסונף לפורום קאום של חזבאללה .בעבר היה פעיל גם
אתר חדשותי בשם ועד )הבטחה( .בקטגוריה זאת ניתן לכלול את האתרים  moqawama.irו-
 .moqavemat.irבשפה הפרסית ,שכנראה מופעלים ישירות ע"י גורמי ממשל איראנים
לקידום המטרות ההסברתיות של חזבאללה )ואיראן( בפני קהל היעד האיראני.
ב .קבוצה ב' :אתרי כלי התקשורת של חזבאללה )התקשורת האלקטרונית והכתובה( :על
אתרים אלה נמנים :אתר ערוץ הטלוויזיה אלמנאר ,כלי התקשורת המוביל של חזבאללה; אתר
רדיו אלנור ואתר הביטאון המוביל של חזבאללה אלעהד או בשמו המלא אלעהד-אלאנתקאד .
ג .קבוצה ג' :אתרי המוסדות החברתיים של חזבאללה .מדובר במוסדות הפועלים לקידום
הבריאות ,הרווחה ,החינוך והסיוע לנזקקים בעיקר בקרב בני העדה השיעית .החזקתם של
מוסדות אלה ,נתמכת ע"י סיוע איראני נדיב ,ובכמה מקרים הם מהווים שלוחות לבנוניות של
מוסדות איראניים .המוסדות החברתיים תומכים בתשתית הצבאית של חזבאללה ומהווים
אמצעי חשוב להפצת האידיאולוגיה המהפכנית בקרב האוכלוסייה השיעית המקומית .על
אתרים אלה נמנים:
 (1אתר מוסד החלל ]מא'ססת אלשהיד[– מוסד העוסק בסיוע למשפחות החללים של
חזבאללה .
 (2אתר מוסד ג'האד הבנייה ]ג'האד אלבנאא'[– מוסד המספק שירותים סוציאליים
לאוכלוסייה השיעית ועוסק במיזמי שיקום ובנייה בעיקר בדרום לבנון .
 (3אתר מוסד הפצועים ]מא'ססת אלג'רחא[ – מוסד המסייע לפצועים של חזבאללה ולבני
משפחותיהם.
 (4אתר רשות הבריאות האסלאמית ]אלהיאה אלצחיה אלאסלאמיה[ – מוסד המספק
שירותי בריאות לבני העדה השיעית ולפעילי חזבאללה .
 (5אתר צופי האמאם ]על שם[ אלמהדי ]כשאפת אלאמאם אלמהדי[ -תנועת הנוער של
חזבאללה ,שמטרתה להשפיע על תודעתם של בני נוער שיעים ולהכשיר דור חדש של פעילים
שיצטרפו לחזבאללה.5

 5פירוט ראו לקט מידע מה 11-בספטמבר " :2006ארגון חזבאללה מפעיל בקרב העדה השיעית תנועת נוער בשם צופי
האמאם אלמהדי המונה עשרות אלפי חברים" .ממסמכי שלל עולה כי בני נוער אלו עוברים אינדוקטרינציה במסגרתה מוטמעים
בהם ערכי האסלאם הרדיקלי האיראני ,פולחן אישיות סביב דמותו של המנהיג האיראני עלי ח'אמנהאי ו"מורשת קרב" של
חזבאללה ,תוך הצנעת סמלים לבנוניים לאומיים.
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 (6אתר אגודת המדריכות ]על שם[ האמאם המהדי ]ג'מעית מרשדאת אלמהדי[ – אגודת
נשים העוסקת בהדרכת נערות ברוח האסלאם השיעי ,תוך שיתופן בפעולות חברתיות-דתיות
המזוהות עם חזבאללה .

בנות ארגון הנשים באחת מהפעילויות שלהן ).(www.almahdiguides.net

 (7אתר אגודת אלאמדאד ]סיוע[ -הסניף הלבנוני של אגודת סיוע איראנית ,שייסד
איאתוללה ח'מיני .מטרת האגודה לסייע לנזקקים ,ביניהם יתומים ,חלקם בנים ובנות של
פעילי חזבאללה ,שנהרגו בעימות מול ישראל .בנוסף מפעילה האגודה בתי-ספר ,גנים ומארגן
הכשרות מקצועיות .
 (8אתר המוסד האסלאמי לתרבות וללימוד – בתי הספר על-שם המהדי ]אלמא'ססה
אלאסלאמיה ללתרביה ואלתעלים -מדארס אלמהדי[ – מוסד המפעיל מוסדות חינוך
באמצעותם איראן וחזבאללה מפיצות את הדת השיעית והאידיאולוגיה האיראנית בלבנון .
 (9אתר אגודת הידע ]אלמעארף[ – אגודה שהוקמה בלבנון בשנת  1996על מנת להפיץ את
האסלאם השיעי על פי האידיאולוגיה של ח'מיני .לאגודה עשרות מרכזי תרבות ודת ,הפועלים
ברוח האידיאולוגיה הח'מיניסטית והיא גם מוציאה לאור ספרים ועיתונים.
 (10אתר אגודת ידידי הסביבה ]ג'מעית אצדקאא' אלביי'ה[ -אגודה המזוהה עם חזבאללה,
הגם שהיא מציגה את עצמה כלבנונית -לאומית .האגודה מתיימרת לפעול למען איכות
הסביבה אולם בפועל התרכזו פעולותיה בקמפיין תעמולה של חזבאללה ,בשיתוף פעולה עם
ארגונים אחרים של חזבאללה ,שהבליט את ה"זיהום הסביבתי" שנוצר במלחמת לבנון
השנייה .אתר האגודה הוקם בשנת  2008ומאז הוא לא התעדכן.
 (11אתרי אינטרנט המפיצים ספרים אנטי-ישראליים ואנטישמיים -בעבר הפעיל חזבאללה
אתר של הוצאת הספרים שלו דאר אלהאדי ,שהפיצה ספרים אנטי-ישראליים ואנטישמיים.

276-12

12
בית ההוצאה נסגר ,אולם הספרים שמוציא לאור חזבאללה )ובכלל זה ספרות איראנית
המתורגמת לערבית( ,עדיין מוצעים למכירה באתרים ערביים למכירת ספרים ובאתרים
בחו"ל ,כולל בארה"ב )קהל היעד העיקרי של ספרים אלו הינה להערכתנו ,הקהילה
האיראנית המתגוררת בארה"ב(.

מכירת ספרות חזבאללה בארה"ב

ספר שיצא לאור ע"י הוצאת דאר אלהאדי המוצע
למכירה באתר הפועל מקליפורניה .שם הספר
"האיבה הציונית ב]מהלך מבצע[ ענבי זעם"
)(albayanbookstore.com

ספר שיצא לאור ע"י הוצאת דאר אלהאדי המוצע
למכירה באתר הפועל מקליפורניה .שם הספר:
"האמאם ח'מיני – מחקרים בנוגע למורשתו של האמאם
ח'מיני" )(albayanbookstore.com

 (12אתר אגודת מרכזי התרבות על שם האמאם ח'מיני בלבנון ]ג'מעית מראכז אלאמאם
אלח'מיני אלת'קאפיה פי לבנאן[ -מוסד בעל סניפים רבים בלבנון ,שמטרתו להפיץ את משנתו
של האמאם ח'מיני בלבנון.
 (13אתר שיעה ווב :אתר העוסק בנושאים שיעיים דתיים .לאתר מסונף אתר משנה,
שמזוהה עם חזבאללה.
 (14אתרים נוספים ,המסונפים לאתר אגודת הידע )אלמעארף( ,העוסקים בהפצת
האידיאולוגיה של האמאם ח'מיני בלבנון.
ד .קבוצה ד' :אתרי אינטרנט מקומיים של חזבאללה בלבנון .על אתרים אלה נמנים האתרים
של העיירות הלבנוניות בנת ג'ביל ,אלטיבה וג'בשית .אלו הן שלוש עיירות שיעיות גדולות
בדרום לבנון ,שתיים בקרבת הגבול עם ישראל ואחת ברמת נבטיה .האתרים נועדו לחזק את
הקשר בין חזבאללה לבין העיירות הללו ,שחזבאללה מייחס להן משקל רב )העיירה ג'בשית הינה
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מעוז חזבאללה בדרום לבנון והעיירה בנת ג'ביל הפכה לסמל ה"התנגדות" לישראל( לכפר דיר
קאנון אלנהר יש אתר פעיל ,המזוהה עם חזבאללה ,הגם שהדבר אינו מצוין במפורש.6

שיר הלל לעמאד מע'ניה בפורום באתר דיר קאנון אלנהר .מתוך מילות השיר" :הביס את ראש הכופרים ..היה סמל
לחירות ...אחרי לכתו - ...מפתחות גן העדן בידו(deirqanounalnahr.fr-bb.com) "...

ה .קבוצה ה' :אתרים המוקדשים לטיפוח פולחן האישיות של בכירי חזבאללה .האתר צמוד
)עמידה איתנה( ,הנכלל בפורטל השיעי הפרו-איראני שיעה ווב ,מתמקד בפולחן האישיות של
חסן נצראללה .כמו כן קיים אתר פורומים ,שמזוהה עם חזבאללה ,בשם אתר אוהבי הסיד חסן
נצראללה המוקדש לתמיכה בנצראללה .בעבר היה פעיל אתר פורומים בשם אבו האדי ,כינויו
של נצראללה ,שאינו פעיל כיום .גם האתר האישי של נצראללה ,שהופיע תחת הכותרת "אתר
הנציג הרשמי ]אלוכיל אלשרעי אלעאם[ של האמאם ח'אמנהאי בלבנון" אינו פעיל כיום .גם לסגנו
של חסן נצראללה ,שיח' נעים קאסם יש אתר אישי.
ו.

קבוצה ו' :פורומים המזוהים עם החזבאללה .על פורומים אלה נמנים הפורום קאום )קרי:

התנגד( והפורומים ליבאנו צ'ט ופורום אוהבי הסיד חסן נצראללה.
ז .קבוצה ז' :אתר יוטיוב ורשתות חברתיות :חזבאללה פעיל מאד באתר שיתוף קבצי הוידאו
יוטיוב )שם ניתן למצוא שפע של סרטונים( וברשת החברתית טוויטר .רשת פייסבוק )עדיין(
ממשיכה להטיל הגבלות על חזבאללה מאז קיץ  .2012כמו-כן ,מקדם הארגון יישומים
לסמרטפון )באמצעות אפליקציות  APPו ANDROID -של אפל וגוגל בהתאמה( .זאת ,למרות
שהוא נחשף לקשיים מצד החברות הללו )בשל המגבלות המוטלות בארה"ב על חזבאללה,
המוגדר כארגון טרור ע"י הממשל האמריקאי(.
 6בדרום לבנון קיימים אתרים של עיירות /כפרים שיעיים נוספים ובהם נבטיה ואלח'יאם .האתרים הללו אינם מזוהים עם
חזבאללה.
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עמוד הטוויטר של אתר אלמנאר ) 13בפברואר (2013

 .18קבוצה נוספת כוללת אתרים חדשותיים ,שאינם שייכים לחזבאללה אך מזוהים עימו ומפיצים
את מסריו .עליהם נמנים:
א .אלאח'באר -אתר של יומון לבנוני מוביל ,היוצא לאור בבירות מאז יולי  .2006האתר אינו שייך
לחזבאללה אך מזוהה עימו ומציג בעקביות קו התומך בחזבאללה ובסוריה .חזבאללה מצידו
משתמש בעיתון כאמצעי לפרסום ידיעות מטעמו.
ב .אלמיאדין -אתר של ערוץ טלוויזיה לבנוני ,שהחל לשדר ביוני  ,2012כחלופה לערוצי הלוויין
הבינערביים )אלג'זירה ואלערביה( .הערוץ הוקם ע"י ע'סאן בן ג'דו ,מי שהיה עיתונאי בכיר
בערוץ אלג'זירה המקורב לחזבאללה .חזבאללה משתמש בערוץ כאמצעי לפרסום כתבות
מטעמו ,לעיתים בלעדיות .
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נספח
ניתוח אתרי האינטרנט של חזבאללה
קבוצה א' :אתרי החדשות המרכזיים של חזבאללה
ההתנגדות האסלאמית בלבנון ) (www.moqawama.org

מימין :עמוד השער של אתר ההתנגדות האסלאמית בלבנון :משמאל לחייל החמוש נכתב )בערבית(" :אנו נמשיך
בהתנגדות" ]קרי ,בדרך הטרור[ .משמאל :עמוד הבית של הגרסא הפרסית של האתר בעיצוב חדש

 .1ההתנגדות האסלאמית בלבנון הינו אתר חדשות פעיל מאד ומעודכן ,האתר החדשותי המוביל של
חזבאללה .לאחרונה נוספו לו קישורים לפייסבוק ויישום עבור משתמשי טלפון סלולארי .כמו כן,
נוספו באתר קטעי וידאו המופקים על ידי הארגון .לאתר גרסאות בחמש שפות :ערבית ,צרפתית,
אנגלית ,ספרדית ופרסית.
 .2המסרים העיקריים המופיעים באתר :עידוד הטרור ]"מקאומה"" ,ג'האד"[ נגד ישראל וטיפוח
הלוחמנות נגדה; הפצת מסרי הרתעה נגד ישראל; האדרת חזבאללה; הסתה נגד ישראל והמערב;
טיפוח פולחן אישיות של מנהיג הארגון ,חסן נצראללה ,של מחולל המהפכה האסלאמית באיראן,
איאתוללה ח'מיני ,ושל מנהיגה העליון של איראן ,עלי ח'אמנהאי; אנטישמיות; תמיכה באג'נדה
הפוליטית של איראן וחזבאללה )בשנה האחרונה מושם דגש רב על סוריה( .הגרסא הפרסית של
האתר זכתה לאחרונה לעיצוב מחודש.
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טיפוח הלוחמנות :משחק שניתן להוריד באתר בגרסא הערבית ובו נדרש המשתתף במשחק לירות לעבר חיילים
ישראלים כדי "ליטול חלק בהבסת האויב" .ברקע למשחק נשמע מארש מלחמתי .שם המשחק "משחק השחרור ]של
פלסטין[" )(moqawama.org

 .3להלן דוגמאות לכתבות ,שהופיעו באתר במהלך  ,2012בהן מוטמעים המסרים הללו:
א .זהות חזבאללה כארגון ג'האדיסטי :כתבה באתר מה 8-באוקטובר  2012באתר ההתנגדות
האסלאמית בלבנון מציגה נאום ,שנשא שיח' האשם צפי אלדין ,יו"ר המועצה המבצעת
בחזבאללה ,בטקס אזכרה ,שנערך בעיירה סחמר שבבקאע לשני פעילי חזבאללה )שנהרגו
בסוריה )?(( .בדבריו הדגיש השיח'" :חללינו ,במהלך כל עשרות השנים ]שחלפו[ ,הם חללי חובת
הג'האד והאמונה .זוהי הזהות ]שלנו[ שלא השתנתה ולא תשתנה מאז קמה ההתנגדות
]קרי ,חזבאללה[ ועד היום".
ב .האדרת יכולותיו הצבאיות של חזבאללה :מסר זה הובלט מאוד בשנה האחרונה באתרי
האינטרנט ובכלי התקשורת האחרים של הארגון .כך למשל ,ב 1-באוקטובר  2012פורסמה
באתר ההתנגדות האסלאמית בלבנון כתבה ,שכותרתה" :הגליל :אתר העימות הבא עם
האויב" .בכתבה מנותח בהרחבה תסריט ,לפיו חזבאללה תוקף יעדים ישראלים אזרחיים,
צבאיים בגליל ,הן באמצעות רקטות/טילים והן באמצעות מתקפה קרקעית .בכתבה נשאלת
השאלה" :מדוע ההתקדמות ]של חזבאללה[ לעבר הגליל מפחידה את הציונים עד כדי כך ?".
כחלק מהתשובה מופיעות בכתבה תמונות אינטראקטיביות )בתוכנת "פלאש" (7בהן הקורא
מתבקש לשוטט כדי לקבל תשובה על השאלה .בכתבה נאמר ,כי להערכת משקיפים שונים
"ההתנגדות ]חזבאללה[ מסוגלת לפרוץ את קווי האויב ולהגיע בקלות לגליל" .כהמחשה לכך
ניתן לראות חיצים המסמנים את כוחות חזבאללה המשתלטים על הגליל ומגיעים עד לעמק
יזרעאל .הכתבה מפרטת את הנזקים ,שייגרמו לכלכלה הישראלית בעימות עם חזבאללה )תוך

 7תוכנת אנימציה ,שהשימוש בה רווח מאוד באינטרנט.
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ציטוטים המיוחסים לישראל( ובכלל זה לתשתיות האנרגיה שלה )בתי זיקוק ,שדות גז( .להלן
כמה מפות שהופיעו בכתבה הממחישות את המסרים שבה.

היעדים הישראלים החשובים ביותר
)נמל חיפה ,בתי הזיקוק ,בסיסים צבאיים ,אתרי תיירות(

כוחות חזבאללה התוקפים את הגליל בכמה ראשי חץ
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הישובים הישראליים )"ההתנחלויות הציוניות"( החשובים ביותר

8

אתר  1 ,moqawama.orgבאוקטובר 2012

ג .הרתעת ישראל מפני תקיפה נגד איראן :במהלך  2012פרסם האתר ,כמו שאר כלי
התקשורת של חזבאללה ,מידע שנועד להרתיע את ישראל מפני תקיפה באיראן .כך למשל,
בכתבה מה 12-בספטמבר ,הוזהרה ישראל כי "איראן הינה מעצמת טילים" תוך הבלטת הישגיה
הצבאיים ויכולותיה בייצור אמצעי לחימה" :לאיראן תוכניות לייצור מטוסי קרב חדשים ,טילי שיוט
וטילים בליסטיים וכן שריוניות ..מטוסים ללא טייס וצוללות כבדות" .בכתבה רואיין מחמד קציר,
חבר ועדת הביטחון והחוץ בבית הנבחרים האיראני ,שאמר כי לטילי "פאתח  "110יש כוח
השמדה רב ביותר .הוא איים ,כי "אם האויב )ישראל( יעשה מעשה שטות הוא יאלץ להתמודד
עם הטילים האיראניים".

כתבה אודות ההישגים הצבאיים של איראן
 8הישובים הישראליים מכונים "התנחלויות" על מנת להדגיש את העדר הלגיטימיות שלהם ,בראיית חזבאללה.
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ד .האדרת דמותם של מנהיג חזבאללה חסן נצראללה ודמויות מרכזיות נוספות בארגון:
באתר ניתן למצוא את נוסח הנאומים של חסן נצראללה וכן סרטוני וידאו המתעדים את נאומיו.
נאומי נצראללה משמשים פלטפורמה חשובה להפצת המסרים של חזבאללה .כמו כן מופיעים
באתר פרסומים שנועדו לטפח זכרם של שהידים שנפלו במהלך העימות עם ישראל ובמרכזם
שלושת השהידים הבכירים :עבאס מוסוי ,שיח' ראע'ב חרב ועמאד מע'ניה .בעמוד הבית מוקצה
מקום מיוחד לעמאד מע'ניה ,המופיע בתמונה שמתחתיה הכותרת" :הניצב בראש שיירת
השהידים" .

אחד מעמודי אתר ההתנגדות האסלאמית
בלבנון העוסק בנאומי חסן נצראללה

נאומו של נצראללה מה 26-בנובמבר  2012מופיע בראש
עמוד השער של אתר ההתנגדות האסלאמית בלבנון )6
בינואר (2012

עמאד מע'ניה ,מי שהיה אחראי לפיגועי טרור רבים נגד ישראל ונגד מדינות מערביות וערביות ,מתואר כ"נסיך שיירת
השהידים" )ההתנגדות האסלאמית בלבנון 8 ,באוקטובר (2012
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ה.

האדרת דמותם ומורשתם של האיאתאללה ח'מיני ,המנהיג ח'אמנהאי :בגרסא הערבית של
האתר מצויות שורת כתבות ותמונות רבות העוסקות בחייו ומורשתו של ח'מיני וכן דברים
בשבחו מפי המנהיג העליון של איראן ,עלי ח'אמנהאי ,וסמזכ"ל חזבאללה ,שיח' נעים קאסם.
האתר כולל גם כתבות רבות ותמונות של מנהיג איראן ,עלי ח'אמנהאי )בעיקר נאומים
ודיווחים על פעילויות שונות( .ח'אמנהאי מתואר כ"אמאם ,האדון והמפקד העליון של הכוחות
המזוינים והפיקוד הצבאי האיראני".

האדרת דמויותיהם ומורשתם של ח'מיני וח'אמנהאי באתר ההתנגדות האסלאמית בלבנון

כתבה אודות המנהיג עלי ח'אמנהאי

276-12

21
ו.

הסתה נגד ארה"ב והכחשת השואה :האתר ניצל את פרשת הסרט "תמימות המוסלמים",
שעורר בעולם הערבי/מוסלמי תגובות חריפות נגד ארה"ב והמערב ,להסתה נגד ארה"ב והעם
היהודי .המנהיג עלי ח'אמנהאי צוטט כמי שתוהה מדוע חופש הביטוי במערב מתיר הפצת סרט
שכזה בעוד שאיש אינו מעז להטיל ספק בשואה "שאמיתותה לוטה בערפל" .בהקשר אחר
מצוטט את ח'אמנהאי באומרו ,כי הפגנות המחאה של המוסלמים נגד האמריקאים ברחבי
העולם מבטאים את שנאתם העמוקה כלפי המדיניות האמריקאית והציונות.

פרטים טכניים אודות האתר
קיימים שני אתרים תחת השם מוקאומה , moqawama.org :ו.moqawama.com -
כתובת האתר www.moqawama.org :
כתובת 212.28.242.151 :1 IP
ספקית הגישה לאינטרנט :חברת  ,Cyberia S.a.lבירות
כתובת 130.180.203.6 : 2 IP
החברה בה נמצא ה (IP Location) IP-והחברה המארחת את האתר )Serverspace :(Hosting
 ,Limitedבריטניה .
רישום :האתר נרשם בשנת  1997בבעלותה של חברת  ,Cyberia S.a.lבירות ,ככל הנראה חברת
חזית עבור חזבאללה.
מיקום השרת :המיקום עבר גלגולים רבים .נכון לפברואר  2012נמצא השרת בחברת Network
 ,Solution LLCארה"ב.

האתר moqawama.ir

עמוד השער של האתר moqawama.ir
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 .4המדובר באתר בשפה הפרסית הפועל מאיראן ,ככל הנראה מטעמו של המשטר האיראני ,המוקדש
לחזבאללה בלבנון.
 .5על פי אתר "הגנה" האתר רשום על שמו של סיד אחמד מורכבי )(Sayed Ahmed Morakabi
ממשהד ,איראן .מורכבי מעורב בהפעלת אתר הקשור למשרד המודיעין האיראני ) (MOISובהפעלת
אתר של האיאתאללה ח'אמנהאי ,המופעל יחד עם גורמים במשטר האיראני הנמנים על נאמניו של
ח'אמנהאי .מבדיקות שערכנו עולה כי :סיד אחמד מורכבי הינו תושב משהד ,בעל חברת אינטרנט,
העומד מאחורי אתרים נוספים בשפה הפרסית המזוהים עם המשטר האיראני .על פי האתר
 Website Informerהוא הבעלים של מספר כתובות באינטרנט .שניים מהם הינם אתרים פעילים
ומזוהים עם ח'אמנהאי ועם חזבאללה  .kaebbashi.ir ;ansarnews.irכמו כן נמסר ע"י אתר "הגנה"
כי הוא מפעיל אתר נוסף בשם  irandidbanהקשור למיניסטריון המודיעין )אין בידינו הוכחה לכך(.9
 .6סיד אחמד מורכבי אוזכר בעבר בתקשורת האיראנית .על פי ידיעה אחת השתתף מורכבי בכינוס
של "מועצת המנהלים של האגף התרבותי-הסברתי בלשכת ההסברה האסלאמית במחוז ח'ראסאן
רזוי .בכינוס הוא הוצג כ"ראש מחלקת התרבות והתקשורת" באגף התרבותי-הסברתי ).(www.dte.ir
בידיעה נוספת שהתפרסמה ביומון השמרני רסאלת ,הוצג מורכבי בתפקידו זה .הידיעה עוסקת
בפגישה של מורכבי עם מנהלי אתר אינטרנט בשם  ,eporseshהמיועד לענות על שאלות הלכתיות-
דתיות ).(resalat.ir

פרטים טכניים אודות הגרסא הפרסית של האתר moqawama.ir
כתובת האתרwww.moqawama.ir :
כתובת 5.9.55.183 :IP
ספקית הגישה לאתר :חברת  ,Hetzner Online AGגרמניה.
רישום :על פי אתר "הגנה" האתר רשום על שמו של סיד אחמד מורכבי )(Sayed Ahmed Morakabi
ממשהד ,איראן .על פי האתר  Website Informerמורכבי הוא הבעלים של מספר כתובות
באינטרנט .שניים מהם הינם אתרים פעילים.http://katebbashi.ir ;http://ansarnews.ir :

 9מבדיקה שערכנו האתר  irandidban.comמכיל דיווחים רבים מכוונים נגד ארגון האופוזיציה האיראני המג'אהדין ח'לק,
ומכיל התקפות על הקשרים בין הארגון לבין ארה"ב והמערב.
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האתר הפרסי  http://ansarnews.irהמופעל ע"י סיד אחמד מורכבי

האתר הפרסי  http://katebbashi.irהמופעל ע"י אחמד מורכבי

מקאומאת )(www.moqavemat.ir ,www.moqavemat.com
 .7זהו אתר חדשותי בעל אופי איראני מובהק .לאתר גרסאות בשבע שפות :פרסית ,עברית,
ערבית ,אנגלית ,צרפתית ,ספרדית ואזרית .האתר עבר לאחרונה עדכון ושדרוג מאסיבי מבחינת
העיצוב והתכנים.
 .8האתר כולו מלא בכתבות הנוגעות לאיראן ,אשר מבטאות את מדיניותה ואת האידיאולוגיה שלה.
הנפח המוקדש לחזבאללה קטן יותר ,בניגוד לגרסא קודמת של האתר .באתר לא מצוין ,כי הוא שייך
לחזבאללה .יתכן להערכתנו ,והמדובר באתר המופעל כיום ע"י איראן ,בדומה לאתר
.moqavemat.irהנתונים הטכניים )ראו להלן( תומכים בהשערה זאת.
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מימין :הגרסא הישנה של האתר מקאומאת בגרסא העברית בה מופיע )למעלה( הלוגו של חזבאללה ) 23בספטמבר
 .(2009משמאל :הגרסא העברית הנוכחית של האתר מקאומאת ללא הלוגו של חזבאללה ) 7בינואר (2013

 .9להלן דוגמאות לתכנים ולמסרים ,שהופיעו באתר ):(2012

א .נאומי חסן נצראללה והרתעת ישראל

בכתבה הראשית בגרסא העברית ) 17באוקטובר  (2012מובא נאום נצראללה אודות כלי הטיס הבלתי מאויש ,שחג מעל
ישראל .בעמוד השער פורסמה גם כתבה אודות עוצמתה הצבאית של איראן
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ב .האדרת חזבאללה

כתבה מה 7-בנובמבר  2012בה טוען יו"ר המועצה המבצעת של חזבאללה ,האשם צפי אלדין ,כי שיגור כלי הטיס הבלתי
מאויש ע"י חזבאללה לעבר ישראל הוא "עדות לכוחה וליכולתה של 'ההתנגדות' ,אשר מולה נותרת ישראל חסרת יכולת"

ג .הטמעת השנאה כלפי לישראל

תמונות קבועות בעמוד הבית בגרסא של האתר בעברית :דגל ישראל עולה בלהבות .תמונות של ילדים פלסטיניים
שנהרגו במהלך מבצע "עופרת יצוקה" בעזה מופיעות לצד תמונות של ילדים יהודיים שנרצחו בשואה
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גרסת האתר בשפה האזרית :בתמונה מימין מופיע דגל ישראל מוכתם בדם ועולה בלהבות

ד .טיפוח השנאה כלפי ארה"ב

בכתבה ראשית בגרסא העברית ) 30בספטמבר  (2012מופיעה כתבה על הסרט האמריקאי הלועג לנביא מחמד .מימין
למעלה :דגל ארה"ב עולה בלהבות

276-12

27

האשמת ארה"ב בנכויות מלידה שנגרמות לילדים בעיראק ) 22באוקטובר (2012

באנר באתר באנגלית בו מצוין יום השנה להשתלטות על השגרירות האמריקאית באיראן בליווי תמונה מהפגנה בה
נישאו שלטים ,שעליהם נכתב" :מוות לאמריקה".
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קריקטורה מה 19-בספטמבר  :2012אובאמה ורומני מצביעים למען ישראל

ה .תמיכה במשטר הסורי

כתבה אוהדת לבשאר אלאסד תחת הכותרת "אסד :כל פעולה פוליטית עליה להתבסס על הפסקת הטרור" .גרסת
האתר בשפה הערבית ) 22באוקטובר (2012
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ו .גילויי עוינות כלפי המשטר הסעודי

כתבה ראשית ,שכותרתה" :המשטר הסעודי עומד להתמוטט" .גרסת האתר באנגלית ) 20בספטמבר (2012

פרטים טכניים אודות האתר
כתובת האתר www.moqavemat.ir :
כתובת  .217.218.165.222 : IPעשרה אתרים שונים עושים שימוש בכתובת זאת.
החברה בה נמצא ה ,Information Technology Company : IP-קם ,איראן
האתר רשום על שם חברת  Click Registrarמהודו.
האתר רשום על שם מהדי צדר ,קם ,איראן.
כתובת האתר www.moqavemat.com :
כתובת  : IPעשרה אתרים שונים עושים שימוש בכתובת זאת.
החברה בה נמצא ה ,Information Technology Company : IP-קם ,איראן
פרטי בעל הרישום לאתר והתומך הטכני :מהדי מואזדי ,איסטנבול ,תורכיה ,מחברת Keyanait.
 .Comדרכו מתבצעים גם התשלומים.
היסטוריה של האתר :האתר הוקם בשנת  2006במהלך מלחמת לבנון השנייה .הראשון שהופיע כבעל
הרישום היה מחמד סדג'ה מחבובי מטהראן ,איראן .בקיץ  2008הועבר הדומיין למהדי מואזדי
והכתובת שנרשמה הייתה באיסטנבול תורכיה .בשנת  2007לפני שמואזדי העביר את האתר שלו
לחברת פרוקסי ,כתובתו נרשמה במשהד ,שבאיראן .

אנבאא' )(www.inbaa.com
 .10אנבאא' הינו אתר חדשות מרכזי של חזבאללה ,אף כי זהותו אינה מצוינת באופן מפורש באתר.
האתר עלה בפורמט חדש ועדכני בסוף ספטמבר  .2012לאתר גרסא בשפה הערבית בלבד .מדובר
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באתר המנסה להציג עצמו כאובייקטיבי אולם ניתוח הכתבות המתפרסמות בו מעלה ,כי הוא מבטא
היטב את סדר היום הפוליטי של איראן וחזבאללה.
 .11האתר עוסק בעיקר בהצגת דיווחים מהתקשורת הבינלאומית באופן סלקטיבי ומגמתי .כמו כן,
מפרסם האתר כתבות בלעדיות ,אשר עוסקות בחזבאללה ובזירה הלבנונית בכלל .באתר מוגש מידי
יום לקט כתבות מהתקשורת האיראנית בפרפראזות בשפה הערבית באופן שמשקף בצורה
מובהקת את עמדותיו של המשטר האיראני .כמו כן ,מתפרסמות באתר כתבות התומכות במשטרו של
בשאר אסד וכתבות רבות המציגות באור שלילי את סעודיה .למשל :בכתבה מה 3-באוקטובר 2012
מצוין ,כי סעודיה על סף מהפכה .כתבה אחרת מה 7-באוקטובר  2012מאשימה את סעודיה בסיוע
למורדים בשלטונו של בשאר אלאסד בסוריה.

עמוד השער של אתר אנבאא' .הכותרת הראשית" :ניצחון סוריה – שאלה של זמן" ) 10באוקטובר (2012

 .12להלן דוגמאות לכתבות ולמסרים ,שהופיעו באתר ):(2012
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א .ליבוי שנאה לישראל

כתבה המאשימה את ישראל בשעבוד הפלסטינים ובהפעלת "מכונת מלחמה" רצחנית נגדם

ב .ליבוי שנאה כלפי ארצות ברית ומדיניותה

ארצות-הברית מואשמת ביצירת אנרכיה ומלחמות
אחים בעולם הערבי כאמצעי להשגת הגמוניה במזרח
התיכון

אובאמה ורומני המוצגים כמשרתי ישראל ) 5בנובמבר
(2012

276-12

32

כתבה המציגה נאום של המנהיג עלי ח'אמנהאי
אודות ה"מזימות" של ארה"ב לפלג את המוסלמים

ארצות-הברית בדרך לנסיגה כוללת מהמזרח
התיכון ) 17באוקטובר (2012

ג .האדרת חסן נצראללה

כתבה העוסקת בנאומו של חסן נצראללה ) 13באוקטובר (2012
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ד .האדרת יכולותיו הצבאיות של חזבאללה

כתבה המציגה את טיסת כלי הטיס הבלתי מאויש של חזבאללה מעל שמי ישראל כהישג אסטרטגי של "ההתנגדות"

ה .הכפשת מתנגדי חזבאללה בלבנון

כתבה המכפישה את מחנה ה 14-במרץ ,המוביל את ההתנגדות לחזבאללה ולאיראן וסוריה
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ו .טיפוח עוינות לסעודיה

כתבה מה 16-באוקטובר  2012תחת הכותרת "אפליה גזענית נגד העובדים הזרים בסעודיה"

פרטים טכניים אודות האתר
כתובת האתרwww.inbaa.com :
כתובת 216.172.186.30 : IP
החברה בה נמצא הWEBSITEWELCOME.COM : (IP Location) IP-
החברה ספקית גישה לאינטרנט  , HostGator.com LLC:ארה"ב.
חברה מפעילה ,rakeem.net :ביירות ,לבנון
אנשי קשר  :זעפר רמצ'אן  ,ודיע ריטאל ) ,(Ritaelבירות ,לבנון.

דעם אלמקאומה אלאסלאמיה פי לבנאן )הסיוע להתנגדות האסלאמית בלבנון(
)(news.qawem.org

10

 .13זהו אתר בעל אופי חדשותי ,שהחל לפעול לאחרונה .האתר מזוהה באופן מובהק עם חזבאללה
למרות שבאתר לא מוזכרת השתייכות מפורשת לארגון .רוב הכתבות המתפרסמות באתר נועדו
להאדיר את פעילות הארגון והעומד בראשו.

 10אין המדובר בגוף אחר של חזבאללה בעל שם דומה :היאת דעם אלמקאומה אלאסלאמיה )רשות הסיוע להתנגדות
האסלאמית( ,העוסק באיסוף תרומות ובמלחמה התודעתית.
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עמוד הבית של האתר ) 20בינואר  .(2013רוב
הכתבות עוסקות בחזבאללה

עמוד הבית של האתר ) 20בינואר  .(2013ניתן לצפות
בו בנאום של נצראללה ולקרוא הצהרות מטעם הארגון
ובכיריו

 .14כמו כן קיימת התייחסות לאיראן .כך למשל בכתבה ,שהתפרסמה באתר ב 17-בינואר 2013
המתייחסת לדבריו של ח'אמנהאי על "חזית היוהרה" )קרי :ארה"ב והמערב ( מכונה ח'אמנהאי
"אמאם" ו"-איאתאללה עט'מא" כלומר חכם הדת הבכיר ביותר בעולם השיעי.

פרטים טכניים אודות האתר
כתובת האתר news.qawem.org :
כתובת 85.17.156.15 : IP
החברה בה נמצא ה : IP-חברת  ,LeaseWebאמסטרדם ,הולנד.
רישום :האתר רשום על שם  ,Qawam Supportבירות ,לבנון .
חברה מפעילה :נמצאת בלבנון

קבוצה ב' :אתרי כלי התקשורת של חזבאללה
אתר ערוץ הטלוויזיה אלמנאר www.almanar.com.lb
 .15זהו אתר של ערוץ הטלוויזיה הלוויני אלמנאר ,כלי התקשורת המוביל של חזבאללה .הסגנון של
הערוץ מתלהם ולוחמני ומושם בו דגש על טיפוח שנאה כלפי ישראל והמערב ,האדרת כוחו של
חזבאללה ,הטמעת הערך של "מות הקדושים" )תוך התייחסות למחבלים מתאבדים כדמויות מופת(,
והעצמת פולחן האישיות של חסן נצראללה וההנהגה האיראנית.
 .16לאתר גרסאות בארבע שפות :אנגלית ,ערבית ,ספרדית וצרפתית .לצד תכנים המשותפים
לכולם ,לכל קהל יעד מותאמים גם תכנים ייחודיים .כך למשל ,אתר אלמנאר בספרדית מדווח באופן
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שיטתי אודות המתרחש בדרום אמריקה .באתר מתפרסמות כתבות המבליטות את חולשתה של
ארה"ב ואת עוינותה כביכול כלפי המוסלמים.
 .17לאחרונה שודרג האתר והוסף לו ארכיון של שידורים המסודר לפי תאריכים )מעין ארכיון מסודר
של תוכניות הערוץ( בעוד שלפני כן הייתה אפשרות לצפות רק בשידור חי בערוץ בלבד .לאתר
חיבורים לאיפון ,לאיפד אנדרואיד וגוגל ולרשתות חברתיות כגון פייסבוק ,יוטיוב ,טוויטר .ב 25-ביולי
 2012השיק הערוץ אפליקציה לאיפון ולאיפד הניתנת לרכישה .האפליקציה מספקת חדשות אלמנאר
כמו גם קישורים לצוות התמיכה של אלמנאר ולמפתח האפליקציה.
 .18ב 11-באוקטובר  2005הוכרז חזבאללה כארגון טרור ע"י משרד החוץ האמריקאי .ב 23-במרץ
 2006הכריז משרד החוץ האמריקאי על ערוץ אלמנאר כ"Specially Designated Global ) SDGT -
" .(Terroristsבמקביל הכריז משרד האוצר האמריקאי על ערוץ אלמנאר כ"ישות עולמית טרוריסטית",
בהסתמכו על צו נשיאותי ועל חקיקה אמריקאית ,שהגדירה את ערוץ אלמנאר כ"זרוע התקשורתית של
חזבאללה".11
 .19בתחילת דצמבר  2012דווח ,כי שרתי האתר הנמצאים בארצות הברית ובהולנד הוסרו
בעקבות דו"חות ממר"י ,שחשפו הסתייעות אתר ערוץ אלמנאר בחברות מארה"ב ומהולנד
)בדו"חות ממר"י 4 ,בדצמבר  8 ,2012בפברואר .(2013
 .20להלן דוגמאות לכתבות ולמסרים המופיעים באתר:

א.

טיפוח ערך "מות הקדושים" ותרבות ה"התנגדות"

טיפוח זכרם של השהידים של חזבאללה ,חלקם
מחבלים שביצעו פיגועי התאבדות נגד צה"ל

טיפוח דמותו של אסעד ברו ,המחבל המתאבד
שפוצץ עצמו בקרבת שיירת צה"ל סמוך לשער
פאטמה ,סמוך למטולה ) 19באוגוסט .(1988
בפיגוע נהרגו שבעה חיילי צה"ל.

 11דו"ח ממר"י 27 ,ביולי .2012
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ב.

הפצת שנאה כלפי ישראל וקריאה לחיסולה

בעמוד השער למטה משמאל אזור הנקרא "הימים האחרונים
של האויב" ,התמונה המעטרת את המדור היא מגן דוד עולה
בלהבות .עמוד השער מפנה לכתבות המעידות כביכול,
שסופה של ישראל קרב ,בשל קריסה חברתית ,כלכלית
ומוסרית.

כתבה המביאה ממצאי סקר חדש לפיו 35%
מתושבי העולם הערבי רואים בישראל סכנה
ליציבות העולם .הכתבה פורסמה בגרסא
הספרדית של אתר אלמנאר ) 23באוקטובר
.(2012

כתבה באתר שכותרתה "דמם של המפקדים השהידים הוביל לניצחונות ...והיעלמותה של 'ישראל' ]המרכאות במקור[
היא עובדה מוגמרת" )  17בפברואר (2012
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ג.

טיפוח עוינות כלפי ארה"ב והמערב

ישראל וארה"ב מוצגות בדמות פגר של חזיר ,כשלצידן פגרים נוספים של בעלות בריתה של ארה"ב
) 15בספטמבר (2012

באנר שכותרתו" :אנתיפאדה אסלאמית נגד הפגיעה בנביא מחמד" ]בתגובה על הסרט "תמימות המוסלמים"[
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ד.

קידום סדר היום הפוליטי של איראן

גרסת האתר באנגלית :סיקור אוהד כלפי משטרו של
בשאר אלאסד

כתבה המציגה את איאתוללה ח'מיני כאביו הרוחני של
"האביב הערבי" )מתוך הגרסא בשפה הספרדית4 ,
ביוני (2012

עלי ח'אמנהאי" :העם האיראני לא יכנע בשום אופן
ללחצים שמוטלים עליו" ) 3באוקטובר (2012

ציטוטים מדברי נצראללה ,ח'מיני וח'אמנהאי
מרצדים בעמוד הבית של האתר בשפה הצרפתית
) 24באוקטובר (2012
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ה.

כתבות אנטי-אמריקאיות בספרדית המיועדות לקהלי היעד באמריקה הלטינית

עמוד הבית של אתר אלמנאר בספרדית המוקדש
ברובו לחסן נצראללה ) 21בינואר (2013

הצגת ארה"ב כעוינת למוסלמים באתר אלמנאר
בספרדית ,תוך עשיית שימוש בסרט "תמימות
המוסלמים" ) 19באוקטובר (2012

כתבה מתוך אתר אלמנאר בספרדית ) 16בינואר
 (2013תחת הכותרת "קובה מגנה את המוסר הכפול
של ארצות הברית בנוגע לטרור" .בכתבה מיוחסת
לשגריר קובה באו"מ התבטאות לפיה תחת סיסמת
המלחמה בטרור מדינות מסוימות )קרי ,ארה"ב(
מתערבות בענייניהן הפנימיים של מדינות אחרות

כתבה באתר ערוץ אלמנאר בגרסא הספרדית )9
בינואר  (2013המציגה את כלכלת ארה"ב ככלכלה
העומדת בפני התרסקות

פרטים טכניים אודות האתר
כתובת האתר www.almanar.com.lb :
כתובת  .31.24.33.46 :1 IPהחברה בעלת כתובת ה IP-של האתר היא חברת Coreix Limited
מבריטניה.
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החברה ספקית הגישה לאינטרנט  ServerSpace Ltd :מלונדון ,בריטניה.
כתובת 204.11.234.190 : 2 IP
החברה ספקית הגישה לאינטרנט  Vault Network Ltd. :מארה"ב.
החברה שרשמה את האתרLebanese Domain Registry ,American University of Beirut :
איש קשר :עבדאללה קציר ,בירות ,לבנון ]הערה :עבדאללה קציר הינו פעיל חזבאללה ,מנכ"ל ערוץ
אלמנאר וחבר פרלמנט לשעבר[.
מיקום השרת :השרת העיקרי של הארגון ממוקם בלונדון עם שרתי גיבוי בפלורידה שבארה"ב
למקרה שהמערכת המרכזית תותקף .על פי דו"ח ממר"י לאתר יש כיום שני שרתים :שרת בחברת
 ServerSpace limitedבלונדון ,ושרת בחברת  Vault Networksבארה"ב.12

אתר תחנת הרדיו נור )(www.alnour.com.lb
 .21זהו האתר של תחנת הרדיו המובילה של חזבאללה .ניתן להאזין לשידור התחנה דרך האתר.
האתר מבליט קישורים להאזנה לנאומים של נצראללה .האתר איננו מושקע :הוא מצומצם למדי
מבחינת תוכן ודי ירוד מבחינה טכנולוגית ומבחינה גראפית .האתר לא שודרג בשנים האחרונות.
 .22האתר כולל תכני שידורים בנושאי האסלאם השיעי )ענייני דת( ,שידורי תעמולה של חזבאללה
וכתבות המפארות את מנהיגי חזבאללה ומקדמות את סדר היום הפוליטי של איראן .האתר כולל מידע
תמציתי על תחנת השידור ,פרטים על תוכניות משודרות ,ומידע אודות פרסים שבהם זכתה התחנה.

עמוד השער של אתר אלנור ) 20בספטמבר
 .(2012משמאל :קישוריות לשמיעת נאומים של
חסן נצראללה.

כתבות שבהן ניתן למצוא התבטאויות של שיח'
נעים קאסם ,סגן מזכ"ל החזבאללה ,ועלי
ח'אמנהאי ,המנהיג של איראן ) 4באוקטובר
.(2012

 12דו"ח ממר"י 8 ,בפברואר .2013
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פרטים טכניים אודות האתר
כתובת האתר www.alnour.com.lb :
כתובת 64.79.68.246 : IP
החברה בה נמצא ה ,XLHost.com : IP-ארה"ב
האתר רשום כמשתייך לתחנת הרדיו הנמצאת בשכונת חארת חריכ ,בירות ,לבנון.
כאיש הטכני של האתר רשום יוסף אלזין

אלעהד -אתר ביטאוני חזבאללה ) (www.alahednews.com.lb
 .23אתר משותף של אלעהד-אלאנתקאד ,שני ביטאוני חזבאללה .האתר עבר עיצוב מחדש בסוף
 2012והוא מופיע עתה תחת השם אלעהד .לאתר גרסאות בשפות ערבית ,צרפתית ,אנגלית
וספרדית .באתר סרטוני וידאו וממשקים ליוטיוב ,פייסבוק וטוויטר.

עמודי השער של הגרסא החדשה של אתר אלעהד

 .24האתר מטפח את פולחן האישיות של נצראללה ומלבה שנאה כלפי ישראל והמערב )במיוחד
כלפי ארה"ב( .האתר משמש ,בין השאר ,כפלטפורמה לפרסום הודעות רשמיות של חזבאללה.
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כתבה ראשית באתר בה דווח ,כי איראן הודיעה שהיא פותחת קו ייצור למל"טים מסוג "סכאן איגל"
) 18בדצמבר (2012

.25

א.

להלן דוגמאות לכתבות ולמסרים ,שהופיעו באתר:

טיפוח פולחן האישיות של חסן נצראללה ושל עלי ח'אמנהאי

ערוץ באתר העוסק בתיעוד נאומיו של מנהיג
חזבאללה חסן נצראללה

הגרסא האנגלית של האתר ) 24באוקטובר :(2012
חסן נצראללה ועלי ח'אמנהאי מופיעים בעמוד
השער של הגרסא האנגלית של האתר בראש
העמוד.
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ב.

טיפוח שנאה לישראל וקריאה לחיסולה

בתמונה העליונה :סקירת העיתונות הישראלית היומית מופיעה בצרוף תמונה שבה מופיע מגן דוד העולה בלהבות )1
בנובמבר  .(2012למטה :כתבה העוסקת בתקיפת צה"ל בעזה במהלכה חוסל מחבל )"רוכב אופנוע" ,לדברי הכתבה(.
הכתבה מתמקדת בשני ילדים שנפצעו )כפי הנראה באורח קל( במהלך התקיפה .ישראל מוצגת כמי ,שכביכול ,הופכת
את ילדי עזה ליעדים לפגיעה מכוונת .לכתבה צורפה תמונה של הילדים הפלסטיניים הפצועים )הגרסא האנגלית של
האתר 10 ,באוקטובר (2012

טיפוח שנאה לארה"ב

כתבה הצופה ,כי ארה"ב תסבול מזעם המוסלמים בשל פרסום הסרט "תמימות המוסלמים" המשפיל את הנביא
מחמד .בכתבה נטען כי "יהודי ישראלי הפיק את הסרט בארצות הברית" )פרסום שהתברר כלא נכון( )הגרסא
הערבית(
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ג.

האדרת יכולותיו הצבאיות של חזבאללה

עמוד הבית של אתר המוקדש למלחמת לבנון השנייה ,המתפצל מאתר אלאנתקאד .האתר מהלל את הישגי
חזבאללה במלחמה ותבוסתה של ישראל

פרטים טכניים אודות האתר
כתובת האתר www.alahednews.com.lb :
כתובת 72.9.232.166 : IP
החברה בה נמצא ה ,Global Net Access Llc : IP-ג'ורג'יה ,אטלנטה ,ארה"ב.
האתר רשום על שם חברת התקשורת והעיתונות  Descr Aldohaמבירות ,לבנון.
האיש הטכני :עודאי מצטפא

קבוצה ג' :אתרי המוסדות החברתיים של חזבאללה
מוסד החלל )(www.alshahid.org
 .26זהו אתר של מוסד החלל של חזבאללה ,גוף חברתי ,שמקורו באיראן ,העוסק בסיוע למשפחות
החללים של הארגון .לאתר גרסאות בערבית ובאנגלית .בשפה האנגלית מופיע דף אחד המדווח על
פעילותו של המוסד וקורא ליצור קשר לתרומות דרך טלפונים ומיילים בבירות.
 .27האתר מפאר את דמותו של חסן נצראללה ומנציח את השהידים של הארגון .לאחרונה נוסף
לאתר ממשק לאתר שיתוף הסרטונים יוטיוב.
 .28להלן דוגמאות לתכנים המופיעים באתר:
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עמוד הכניסה לאתר :תחת הכותרת "צמח טוב" נכתב" :בני
השהידים הינם מאמינים וחזקים ,לוחמי ג'האד ונאמנים"

דף ובו מספרי טלפונים וכתובות אימייל ליצירת
קשר לשם קבלת תרומות

פרטים טכניים אודות האתר
כתובת האתר www.alshahid.org :
כתובת 212.28.242.143 : IP
החברה בה נמצא ה ,Transmog S.a.l : IP-בירות ,לבנון
החברה ספקית הגישה לאינטרנט  ,Cyberia SAL :בירות ,לבנון.
האתר רשום על שם ודיע ריטאל ,בירות.
השרת נמצא החל מספטמבר  2007בחברת  ,eNom Incארה"ב.
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בכותרת עמוד השער מופיע נאומו של חסן נצראללה.
למטה משמאל :ממשק לאתר יוטיוב בו ניתן למצוא
סרטונים המאדירים את ארגון חזבאללה ואת
השהידים שלו.

מתוך סרטון שהפיק מוסד החלל ,אשר הועלה לאתר
יוטיוב .הסרטון מתעד את חגיגות יום השהיד בלבנון
ובו מופיעות מספר פעמים תמונות של עמאד
מע'ניה.

אתר מוסד החלל מתפצל לאתר נוסף בשם ארת' אלשהאדה ]מורשת מות הקדושים[ ,שתכליתו להאדיר את מורשת
השהידים של חזבאללה .כתובת אתר זה. www.irthshahada.org :

ג'האד הבנייה www.jihadbinaa.org
 .29אתר ג'האד הבנייה משמש את המוסד החברתי של חזבאללה ,אשר מספק שירותים סוציאליים
ומקדם פרויקטים של שיקום ובנייה בדרום לבנון .האתר עוסק בתיעוד פעילות מוסד ג'האד הבנייה
ומטפח את פולחן השהידים.
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עמוד המוקדש לשהידים של חזבאללה

תיעוד הפעילות של מוסד ג'האד הבניה

מתוך האתר מתפצל אתר נוסף ,העוסק בשיקום לבנון מאז מלחמת לבנון השנייה ובהאדרת פועלו של חזבאללה
בתחום השיקום )כתובתו.(http://www.tarmeem.org.lb :

פרטים טכניים אודות האתר
כתובת האתר www.jihadbinaa.org :
כתובת 212.28.242.141 :1 IP
החברה בה נמצא ה microwave : IP-בירות ,לבנון.
כתובת 88.191.249.189 :2 IP
חברה ספקית גישה לאינטרנט  ,Desibox SAS :צרפת.
חברה המפעילה את האתר  ,Cyberia Ripe Administration:בירות
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אנשי קשר  :מחמד חג'אזי ומוסא טראף ,בירות.

מוסד הפצועים http://www.aljarha.net
 .30אתר המשמש את מוסד הפצועים של חזבאללה ,המעניק לפצועי הארגון טיפול רפואי ומסייע
לשיקומם החברתי .האתר מדווח על פעילותו של המוסד תוך הבלטת תרומתם של הפצועים .האתר
מטפח את פולחן האישיות של חסן נצראללה ופועל להטמעת ערכי ה"התנגדות" והג'האד.

עמוד השער של מוסד הפצועים

אזכור "יום הפצוע לוחם ההתנגדות".

מגזין אלג'ראח ]הפצעים[ אותו מוציא לאור מוסד
הפצועים.

פרטים טכניים אודות האתר
כתובת האתר http://www.aljarha.net :
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כתובת 208.96.29.150 :IP
החברה בה נמצא ה ,Gogrid Llc :IP-קליפורניה ,ארה"ב
ספקית הגישה לאינטרנט ,Servpath :ארה"ב
אנשי קשר :כבעלים של אתר מופיע שמו של מצטפא ח'אזם מבירות ,לבנון .שמו רשום כבעל אתרי
חזבאללה נוספים )הערה :בבדיקה שערכנו מוכר אדם בשם מצטפא ח'אזם ,שהינו כתב בעיתון
אלעהד/אלאנתקאד .יתכן והוא משמש גם כאיש קשר(.

רשות הבריאות האסלאמית ) (http://www.hayaa.org
 .31זהו אתר המשמש את רשות הבריאות האסלאמית ,ארגון חברתי המפעיל בתי-חולים ומרפאות
במתכונת העולה בקנה אחד עם המסורת האסלאמית/שיעית .רשות הבריאות פעילה בקרב ריכוזי
האוכלוסייה השיעית בלבנון ,מעוזי התמיכה של חזבאללה.
 .32באתר ניתן למצוא מידע על פעילות רשות הבריאות .הקשר הישיר של הרשות לחזבאללה מוצנע,
אף כי פעילי חזבאללה ובכירי חזבאללה מופיעים באתר.

טקס פתיחה של בית חולים באזור הבקאע כאשר דגל חזבאללה מתנוסס על הבימה ) 25באוקטובר (2012

פרטים טכניים אודות האתר
כתובת האתר http://www.hayaa.org :
כתובת 213.175.212.27 :IP
החברה בה נמצא ה Eukhost Ltd :IP-מבריטניה
אנשי קשר :האתר היה רשום עם הקמתו על שם עבאס חבאללה החל משנת  2008הוא רשום על שם
הארגון  Hayya Healthבבירות.
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צופי האמאם אלמהדי ) (www.almahdiscouts.net
 .33זהו אתר השייך לצופי האמאם אלמהדי ,תנועת הנוער של חזבאללה ומדווח על פעילותה .תנועה
זאת מטמיעה בקרב הצעירים השיעיים את ערכי הטרור והאידיאולוגיה האיראנית הח'מיניסטית על
מנת להכשיר דור חדש של פעילי חזבאללה ותומכים של איראן .לאתר התנועה גרסא בשפה
הערבית בלבד .האתר לא שודרג בשנים האחרונות ורמתו הטכנית נמוכה למדי.
 .34בעבר אפשר חזבאללה להפיץ צילומים לוחמניים של צופי האמאם אלמהדי כשהם נושאי נשק,
לבושי מדים וצועדים בסך .בשנים האחרונות נמנע חזבאללה מלהפיץ צילומים מעין אלו .זאת,
להערכתנו ,משום שהוא רוצה להציג את צופי האמאם אלמהדי ,בלבנון ומחוצה לה ,כתנועת נוער
לגיטימית ונורמטיבית כדוגמת הצופים או תנועות דומות לה .13אולם בפועל ממשיך חזבאללה
להטמיע בקרב בני נוער אלו את ערכי הג'האד ,השנאה לישראל והאסלאם השיעי במתכונתו
האיראנית במטרה ולהכשיר דור חדש של פעילים ,שיצטרפו בעתיד לשורות הארגון.

ביקור צופי האמאם אלמהדי בפארק בבעל בכ הקרוי
על שמו של עבאס מוסוי .שיח' עבאס מוסוי היה מנהיג
חזבאללה ,שנהרג בסיכול ממוקד בדרום לבנון )אתרי
צופי האמאם אל מהדי 18 ,בינואר (2013

בכיר חזבאללה שיח' נביל קאוק נושא נאום כשלצידו
דגלי חזבאללה וצופי האמאם אלמהדי )אתרי צופי
האמאם אל מהדי 18 ,בינואר (2013

 13צופי האמאם אלמהדי בלטו בקרב  44בני נוער שייצגו את לבנון בכנס בינלאומי בשבדיה .בכנס השתתפו כ 40,000-חברי
תנועות נוער מרחבי העולם ).(scoutforum1.com
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חברי צופי האמאם אלמהדי מריעים לחסן נצראללה
הנואם על גבי מסך ) 31במרץ (2010

חברי צופי האמאם אלמהדי מאזינים לנאומו של
חסן נצראללה .מעליהם פוסטרים של שלושת
השהידים המרכזיים של חזבאללה :עמאד מע'ניה,
ראע'ב חרב ועבאס מוסוי ) 31במרץ (2010

צופי האמאם אלמהדי לומדים לימודי אסלאם מתחת
לפוסטר בו מופיעים בהבלטה ח'מיני וח'אמנהאי

פעילות של בנות התנועה הלבושות בלבוש מסורתי-
אסלאמי ונושאות את השלט" :לפקודתך ,זינב"
)(2010

14

 14זינב הינה בתה של פאטמה ,בתו של הנביא מחמד ואשתו של האמאם עלי ,הנחשב ע"י השיעים כיורשו של הנביא מחמד.
באסכולה השיעית נתפסת זינב כדמות מופת וכמודל לחיקוי.
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הפן הצבאי של צופי האמאם אלמהדי ,שחזבאללה מנסה להסתיר

משמאל :ילדים ]חניכי תנועת ה"צופים"[ במהלך
מצעד בבירות לציון יום ירושלים הניזום ע"י איראן.
לצדם עומד מדריך לבוש מדים מנומרים ]פעיל
חזבאללה[ )"רויטרס" 21 ,בנובמבר .2003 ,צלם:
ג'מאל סעידי(.

חברי תנועת ה"צופים" לובשי מדים ונושאי רובים
)כנראה מפלסטיק( רומסים את דגלי ישראל
וארה"ב במהלך מצעד ביום ירושלים ) Middle
 ,East On-Lineאוגוסט .(2006

פרטים טכניים אודות האתר
כתובת האתר www.almahdiscouts.net :
הדומיין רשום בחברת  ,Online SASצרפת
כתובת

:IP

208.96.29.151

שישה

אתרים

קיימים

תחת

אותה

כתובת

IP

ביניהם

www.almahdiscouts.orgt
החברה בה נמצא ה ,Servepath :IP-ארה"ב.
אנשי קשר :הדומיין רשום על שמו של מצטפא ח'אזם ,בירות
הרישום :בחברת  ,Interliant d/b/a navisite.comארה"ב.

אגודת המדריכות ]על שם האמאם[ אלמהדי )(almahdiguides.net
.35

זהו אתר ,אשר מסתעף מאתר צופי האמאם אלמהדי ,המדווח על פעילות תנועת נוער

מוסלמית -שיעית של צעירות המזוהות עם חזבאללה .מהאתר ניתן להוריד עיתון ,שהתנועה מוציאה
לאור ,בשם אלראא'דה ]"החלוצה"[ ,המטיף לאורח חיים אסלאמי שיעי אדוק.
 .36באתר גם קיים פורום ,שכתובתו .http://www.mahdifamily.net/forum/index.php :אתר
נוסף הקשור לו הינו של העיתון מהדי ,שכתובתו . http://www.mahdimagazine.net :גם שם
מטיפים לאסלאם השיעי ולאידיאולוגיה האיראנית ח'מיניסטית.
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עמוד הבית של אתר אגודת המדריכות ]על שם האמאם[
אלמהדי

אתר העיתון מהדי

פרטים טכניים אודות האתר
כתובת האתר almahdiguides.net :
כתובת  .208.96.29.150 :IPשישה אתרים שונים נמצאים בכתובת זאת.
החברה בה נמצא ה Rihlah multimedia services :IP-מסאן פרנסיסקו ,ארה"ב .
החברה ספקית הגישה לאינטרנט  ,Servepath :ארה"ב.
אנשי קשר :טראף מוסא ,בירות ,לבנון.

אגודת אלאמדאד ,סניף לבנון ) .(www.alemdad.net
 .37אתר זה שייך לסניף הלבנוני של אגודת אלאמדאד ]הסיוע[ האיראנית .האתר פעיל בשפות:
אנגלית ,ערבית ופרסית .הסניף בלבנון מסייע לנזקקים ,רבים מהם יתומים ,חלקם בנים של פעילי
חזבאללה ,שנהרגו בעימות מול ישראל .הארגון מפעיל בתי ספר ,גנים ומארגן הכשרות מקצועיות.
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הלוגו של השלוחה הלבנונית של הארגון
האיראני אלאמדאד
אתר השלוחה הלבנונית של הארגון החברתי האיראני אלאמדאד בשפה הפרסית

יו"ר המועצה המבצעת של חזבאללה ,סיד האשם צפי אלדין ,מעניק תעודה לילדה בטקס ,שערכה אגודת
אלאמדאד עם מוסד חינוכי אסלאמי הפועל מטעם חזבאללה

פרטים טכניים אודות האתר
כתובת האתר  .www.alemdad.net :קיימות גם כתובות נוספות כגון alemdad.org ,alemdad.com
כתובת 212.28.242.133 :IP
החברה המספקת שירותי גישה לאינטרנט ,Cyberia SAL :בירות ,לבנון
אנשי קשר :מצטפא ח'אזם ,בירות ,לבנון
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אתר

המוסד

האסלאמי

לתרבות

וללימוד-

בתי

הספר

על

שם

אלמהדי

)(www.almahdischools.org
 .38זהו אתר המשמש מוסד חינוכי אסלאמי של חזבאללה באמצעותו הוא מקדם את האידיאולוגיה
האיראנית-ח'מיניסטית ואת התמיכה העממית בארגון חזבאללה .האתר מלווה בתמונות ובמלל אודות
פעילות מוסד זה.

תמונות של אחד מבתי הספר ,שמפעיל המוסד :משמאל :תמונת חסן נצראללה תלויה על הקיר .קיימת הפרדה בכיתות בין
בנים לבנות ,הלבושות בלבוש מסורתי-אסלאמי.

הצגת ילדים באחד מבתי הספר של הארגון תחת הכותרת "]ילדים[ ממחיזים את הניצחונות ]של חזבאללה[ על בימת
התיאטרון" .בתמונה נראה ילד לבוש מדי צבא הנושא את דגל חזבאללה.
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פרטים טכניים אודות האתר
כתובת האתר.www.almahdischools.org :
כתובת 216.205.111.84 :IP
החברה בה נמצא ה ,Interliant :IP-ארה"ב
אנשי קשר :ודיע ריטאל ,בירות ,לבנון .

אתר אגודת הידע )אלמעארף( )(almaaref.org
 .39אתר המשמש אגודה ,שהוקמה בלבנון בשנת  ,1996על מנת להפיץ את האסלאם על-פי
האידיאולוגיה של האמאם ח'מיני .אתר האגודה שודרג לאחרונה .לאתר גרסאות בשפות :ערבית,
אנגלית וצרפתית.
 .40האתר מדווח על פעילותה הנרחבת של האגודה ,אשר לה עשרות מרכזי תרבות ,המפיצים את
האידיאולוגיה הח'מיניסטית .על מרכזי התרבות הללו נמנה מרכז אלנור למלחמה בבערות ומרכזי
תרבות לנשים .האגודה מפעילה רשת ענפה של מוסדות תרבות ויש לה קשר עם מרכזי תרבות
עמיתים אחרים בלבנון המפיצים גם הם את תורתו של ח'מיני .ברשות אגודת הידע הוצאת ספרים
והיא מקיימת ירידי ספרים בינלאומיים.
 .41האגודה מוציאה לאור כתבי עת אסלאמיים-שיעיים אידיאולוגיים :בקית אללה )כינוי למהדי,
המשיח על פי האסלאם השיעי( ,צדא אלולאיה )הד הנאמנות לבית עלי ,לו נאמנים השיעים( ודוחת
אלולאיה )שושלת בית עלי( .כתבי עת אלה מתפרסמים באתר האגודה ובאתרים שמסתעפים
מאתר האגודה.

דמותו של ח'מיני בולטת בעמוד השער של האתר

נאום חסן נצראללה התוקף את הסרט האמריקאי
המכפיש את הנביא מחמד ) 11באוקטובר (2012
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כתב העת צדא אלולאיה אותו מוציאה האגודה לאור

כתב העת בקית אללה אותו מוציאה האגודה לאור

 .42מהאתר של אגודת הידע מסתעף אתר נוסף של אגודת מרכזי התרבות על שם האימאם ח'מיני
בלבנון .אתר האגודה שודרג לאחרונה .האתר משמש מוסד בעל סניפים רבים בלבנון ,שמטרתו
להפיץ את משנתו של איאתוללה ח'מיני .המוסד עוסק בתרגום ובהפצה של מורשתו האידיאולוגית של
האמאם ח'מיני ,בטיפוח "תרבות ההתנגדות" ובפולחן האישיות של המנהיג עלי ח'אמנאי.

דף הבית של אגודת מרכזי התרבות על שם האימאם ח'מיני בלבנון

פרטים טכניים אודות האתר
כתובת האתרalmaaref.org :
כתובת  208.56.204.7 :IPהאתר רשום תחת  IPנוספים 208.94.148.2 :בחברת Online SAS
מצרפת 208.94.148.2 ,בחברת  Tiggee LLCמארה"ב.
החברה בה נמצא ה ,Alabanza :IP-בולטימור שבארה"ב.
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אנשי קשר :מצטפא ח'אזם ,בירות ,לבנון

אתר שיעה ווב )(Shiaweb
.43

זהו אתר העוסק בנושאים שיעים דתיים .לאתר מסונף אתר משנה המזוהה עם חזבאללה,

שכתובתו  .somod.netאתר משנה זה החליף את מה שהיה בעבר אתר חזבאללה somod.org
)פרטים על  Somodראו בהמשך במסגרת "קבוצה ה"(.

מימין :עמוד הבית של האתר שיעה ווב .משמאל :לאתר המשנה  ,somodשבו הזיהוי של חזבאללה ברור.

פרטים טכניים אודות האתר
כתובת האתרshiaweb.org :
כתובת 69.65.63.135 :IP
ספקית הגישה לאתר ,GigeNet :ארה"ב.
רישום :האתר רשום על שמו של מאלכ אלהאשמי ,המתגורר בארה"ב .הוא טוען כי הוא משתמש
בתיבת דואר ב Houston-ובמספר טלפון השייך לאוניברסיטת קולורדו ,דנוור .כתובת הדוא"ל שלו הינה
 .shiaweb-2@yahoo.comלהערכת אתר "הגנה" כתובת הדוא"ל שלו הינה אמיתי אולם שאר המידע
מוטל בספק.

אתרים נוספים
.44

אתרים של אגודות תרבותיות-דתיות נוספות של חזבאללה ,המסונפים לאתר אגודת הידע:

אגודת ערכים ]קיים[; אתר המרכז האסלאמי להפצת הדת ולהטמעתה ]אלמרכז אלאסלאמי
ללתבליע'[; אגודת אלנור ]האור[ לחיסול הבערות; המכון על שם האמאם אלמהדי] ,מעהד אלאמאם
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אלמהדי[ ואתר אגודת אלמעראג' ,15המעניקה סיוע לנזקקים ,מגבירה את המודעות לתפילה ומקימה
מסגדים ברחבי לבנון.

המרכז האסלאמי להפצת הדת ולהטמעתה

אתר המכון על שם האמאם אלמהדי

אתר אגודת אלנור לחיסול הבערות .דמותו של
חסן נצראללה בולטת במרכז

אתר אגודת אלמעראג' :בכותרת נראה מנהיג איראן
עלי ח'אמנהאי ,לצד ציטוט מדבריו לגבי חובת
התפילה.

 15משמעות המונח אלמעראג' הינה עלייתו של הנביא מחמד לשמים מהר הבית לאחר המסע הלילי שעבר ממכה ,על פי
המסורת המוסלמית.
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קבוצה ד' :אתרי אינטרנט מקומיים של חזבאללה בלבנון
 .45על אתרים אלה נמנים אתרים של עיירות הלבנוניות בדרום לבנון כגון בנת ג'ביל ,אלטיבה
וג'בשית .אלו הן שלוש עיירות שיעיות בדרום לבנון ,אשר שתיים מהן )ג'בשית ובנת ג'ביל( הפכו
לסמל המאבק ,שמנהל חזבאללה נגד ישראל .האתרים נועדו לחזק את הקשר בין חזבאללה
לאוכלוסיה המקומית ולאוכלוסיה השיעית בדרום לבנון ובחוץ ,ולטפח את זכרם של השהידים,
שמוצאם מהדרום.
 .46אתר העיירה בנת ג'ביל :האתר התפתח ושודרג בתקופה האחרונה ולמעשה נבנה מחדש .הוא
כולל כמות רבה יותר של כתבות באיכות גבוהה יותר ויש בו צילומים רבים .לאתר גרסא בשפה
האנגלית ,שלהערכתנו אינה מכוונת לשרת קהלי יעד לבנונים )שיעים רבים שהיגרו מבנת ג'ביל
מתגוררים בארה"ב(.

הנצחת השהידים של חזבאללה באתר של בנת
ג'ביל :האדרת דמותו של המחבל המתאבד

הפנייה לסרטון סדרה המוקדשת לפעילי
חזבאללה ששודרה בערוץ אלמנאר באתר של
בנת ג'ביל

 .47אתר בנת ג'ביל משרת גם כפרים שיעים נוספים ,שבקרבתו .כך למשל מופיעה באתר כתבה על
הקמת "גן איראן" בכפר מארון אלראס ,שבו התנהלה לחימה קשה במלחמת לבנון השנייה .ב"גן
איראן" מצוי מודל של מסגד אלאקצא )עליו מוטבע סמל איראן( ובניין המרכז על שם האמאם ח'מיני.
בבניין המרכז מצויה מרפאה השייכת לרשות הבריאות האסלאמית של חזבאללה )אתר בנת ג'ביל30 ,
באוגוסט ו 17-בנובמבר .16(2012
 .48על פי אתר הגנה ,עד למלחמת לבנון השנייה שימש האתר באופן מובהק את חזבאללה והיו בו
פורומים של הארגון .מאז  2006נפסקו הפורומים והקשר שלו עתה לחזבאללה אינו מובהק כפי שהיה.
עם זאת ,להערכתנו ,מכיוון שהעיירה בנת ג'ביל משמשת כמעוז וכסמל של חזבאללה ,ומכיוון שבאתר

 16כתבה אודות "גן איראן" הופיעה גם בסוכנות הידיעות האיראנית פארס בינואר .2013
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מופיעים תכנים המזוהים עם חזבאללה או איראן ,נראה כי חזבאללה מקיים זיקה הדוקה לאתר זה,
גם אם הוא מנסה לעמעם אותה )כדרך שהוא פועל באתרים אחרים(.

ילדי צופי אלמהדי מבקרים ב"גן איראן" .ברקע
נראה מודל של מסגד אלאקצא עליו מוטבע
סמלה של איראן )אתר בנת ג'ביל 30 ,באוגוסט
(2012

אולם האמאם ח'מיני ב"גן איראן" ,כשבמרכז מוטבע
סמלה של איראן )אתר בנת ג'ביל 17 ,בנובמבר (2012

סמל איראן מופיע על מודל אלאקצא )מימין( ועל האנדרטה )משמאל( .דגל חזבאללה מתנופף לצד דגלי לבנון )משמאל(
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הכניסה ל"גן איראן" כשבמרכז סמל הרפובליקה
האסלאמית של איראן )פארס ,ינואר (2013

אתר הנצחה לשהידים בני מארון אלראס שנהרגו
בשורות חזבאללה )פארס ,ינואר (2013

פרטים טכניים אודות האתר
כתובת האתרwww.bintjbeil.com :
כתובת 74.208.80.121 :IP
החברה ספקית הגישה לאינטרנט ,1&1 Internet :ארה"ב.
היסטוריה של האתר :האתר נרשם לראשונה בשנת  .1999על פי נתונים משנת  2001היה האתר
רשום על שמו של ח'ליל אלצע'יר בכתובת הנמצאת בעיר  Dearbornבמישיגן ,ארה"ב .בשנת 2003
שינה אלצע'יר את כתובת הדואר האלקטרוני שלו .בעקבות מלחמת לבנון השנייה ) (2006הוא הסיר
את שמו ושינה את כתובת הדואר האלקטרוני שלו פעם נוספת .למרות שכתובת האתר נשארה
ב Dearborn-שבמישיגן .יתכן מאד שהוא אינו מעורב כיום בהפעלה של האתר.
 .49אתר העיירה אלטיבה :אתר מקומי נוסף בו מונצחים חללי חזבאללה בני העיירה ומוזכרות
פעילויות חברתיות של חזבאללה בכפר אלטיבה ובדרום לבנון בכלל .אין אינדיקציה ברורה שהאתר הוא
אתר של חזבאללה אולם בבדיקה של תכניו ניתן ללמוד כי הוא ללא ספק מזדהה עם הארגון.
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כתבה מאתר העיירה אלטיבה ,בו נסקרת
פעילות קהילתית של חזבאללה בכפר

הנצחת שהידים של חזבאללה בני העיירה אלטיבה
מכונים באתר "נסיכי גן העדן"

פרטים טכניים אודות האתר
כתובת האתרwww.altaybeh.net :
כתובת 208.64.28.50 :IP
החברה ספקית הגישה לאינטרנט ,Versaweb LLC :לאס וגאס ,ארה"ב.
אנשי הקשר של האתר :טלאל נחלה משבדיה
 .50אתר העיירה ג'בשית :זהו אתר המשמש עיירה ברמת נבטיה ממנה צמחה פעילות חזבאללה
בדרום לבנון .בעמוד הבית של האתר ניתן למצוא קישוריות לסרטון המתעד את חטיפת החיילים
הישראלים אהוד גולדווסר ואלדד רגב ז"ל ,שהופק ע"י ערוץ אלמיאדין המזוהה עם חזבאללה.

עמוד באתר של העיירה ג'בשית המהלל ומנציח את
השהידים של חזבאללה ,שמוצאם מהאזור

כתבה באתר העיירה ג'בשית המסקרת מסיבה
לזוכים בתחרות שינון הקוראן בעל פה .הכתבה
276-12ר
מהללת את חזבאללה ומביאה דברים שאמר יו"
המועצה המבצעת של חזבאללה האשם צפי אלדין
) 18בינואר (2013

65
פרטים טכניים אודות האתר
כתובת האתרwww.Jebchit.com :
כתובת 85.25.145.43 :IP
החברה בה נמצא ה ,BSB-SERVICE Dedicated Server Hosting :IP-גרמניה.
אנשי הקשר של האתר :חסין אלזין  ,Jebchit Webhostingג'בשית ,נבטיה ,דרום לבנון .בעבר היה
האתר רשום על שמו של השאם ג'דאלכרים הנמצא עתה בדובאי.

קבוצה ה' :אתרים של בכירים בארגון בעבר ובהווה
.51

פורומים אוהבי הסיד חסן נצראללה ) (hassan-nassrullah.realmsn.comעוסקים בטיפוח

דמותו של חסן נצראללה .בעבר היה קיים אתר אישי של חסן נצראללה ,שהופיע תחת הכותרת" :אתר
הנציג הרשמי ]אלוכיל אלשרעי אלעאם[ של האמאם ח'אמנהאי בלבנון" .כיום האתר אינו פעיל .כמו כן,
האתר צמוד )עמידה איתנה( ,אתר משנה בתוך האתר שיעה ווב ,עוסק באופן אינטנסיבי בטיפוח
דמותו של חסן נצראללה.

העמוד הראשי של פורומים אוהבי הסיד חסן
נצראללה ,המוקדשים לטיפוח דמותו של
מנהיג חזבאללה

פוסטר בפורומים אוהבי הסיד חסן נצראללה :תמונת
נצראללה וח'אמנהאי תחת הכותרת "אוהבו של
ח'אמנהאי"

פרטים טכניים אודות האתר צמוד
כתובת האתרwww.somod.shiaweb.org :
כתובת 69.65.63.135 :IP
החברה בה נמצא ה ,Arlington Heights- Gigenet :IP-ארה"ב.
אנשי הקשר של האתר :מאלכ אלהאשמי ,יוסטון ,טקסס.
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.52

שיח' נעים קאסם ,סגנו של חסן נצראללה מקיים אתר המשרת אותו ומטפח את דמותו.

עמוד הבית של האתר של שיח' נעים קאסם הכולל הצהרות ונאומים
) 20בספטמבר (2012

פרטים טכניים אודות האתר
כתובת האתרnaimkassem.net :
כתובת 212.28.242.136 :IP
החברה ספקית גישה לאינטרנט Cyberia SAL :מלבנון )עד שנת  2011נעזר האתר בחברה ספקית
מסוריה .(Syrian Telecommunication Est
הדומיין רשום על שמו של מוסא טראף מבירות ,לבנון.

קבוצה ו' :פורומים המזוהים עם החזבאללה
כללי
.53

קיימים ברשת כמה וכמה פורומים ,בעלי זיקה ברורה לחזבאללה .בראש אתרים אלה נמצא

האתר קאום )קרי" ,התנגדד"( )  . (www.qawem.orgאתר פורומים נוסף המזוהים עם חזבאללה
הינם לבנון צ'אט )א'( ואוהבי הסיד חסן נצראללה .בעבר היה פעיל אתר פורומים נוסף בשם אבו
האדי )כינויו של חסן נצראללה( .אתרים אלה מהווים פלטפורמה לקיום דיון אינטראקטיבי אודות
נצראללה וחזבאללה בכלל.
פורום קאום )(qawem.org
.54

פורום קאום מזוהה עם חזבאללה ונושא את הלוגו של חזבאללה .ניתן לצפות בתיקיות של

הפורום גם מבלי להיות חבר רשמי בו) .הערה :מעיון בתיקיות עולה ,כי לפורום עלה גם מסמך של
מרכז המידע למודיעין ולטרור "חזבאללה דיוקנו של ארגון טרור" ,בשפה האנגלית(.
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אתר הפורומים קאום :הכותרת של הפורום היא "התנגדות אסלאמית מאמינה".
בראש העמוד מופיעים לבנונים הנושאים את דגלי לבנון וחזבאללה ואת תמונת חסן נצראללה.

.55

לפורום קאום נוכחות גם ברשתות חברתיות :פייסבוק ,טוויטר וכן ביוטיוב .להלן דוגמאות

)המקור :אתר הגנה(:

דף הפורום בטווויטר )(twitter.com

דף הפורום בפייסבוק )(facebook.com
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מימין :דף פייסבוק באנגלית של הפורום קאום .משמאל :דף פייסבוק בעברית של הפורום קאום

דף הטוויטר של הפורום קאום

פרטים טכניים אודות הפורום קאום
כתובת האתר www.qawem.org :
כתובת 85.17.156.15 :IP
החברה ספקית הגישה לאינטרנט  LeaseWeb :מהולנד .האתר עצמו מופעל מבירות
החברה בה רשום האתר  Dynadot LLC :מארה"ב.
הדומיין אף פעם לא נרשם תחת שמו האמיתי .
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.56

לבנון צ'אט הינו למעשה רשת חברתית פנים-לבנונית שבה עושים שימוש נרחב פעילי

חזבאללה .הכניסה לאתר מותנית ברישום .לא ברור אם האתר שייך לחזבאללה או שפעילי חזבאללה
רק עושים בו שימוש .האתר מעלה סרטונים מאלמנאר ,נאומים של חסן נצראללה ושירים המהללים
את חזבאללה.

קבוצה ז' :אתרי שיתוף קבצי וידאו ,רשתות חברתיות ויישומים טלפוניים
פעילות חזבאללה בפייסבוק
.57

מאז קיץ  2012מגביל פייסבוק את פעילות חזבאללה ברשת .זאת ,עקבות פרסום דו"ח ממר"י,

אשר חשף כיצד חזבאללה עושה שימוש ברשתות החברתיות .בעקבות זאת הסירה הנהלת פייסבוק
שלושה דפים המזוהים עם הארגון :דף שהוקדש לחסן נצראללה ,דף אשר שירת את ערוץ אלמנאר
ודף ,שהוקדש לארגון חזבאללה .17ניתן להניח ,כי חזבאללה ממשיך לחפש דרכים ושיטות כיצד
לעקוף את המגבלות ,שהוטלו עליו ע"י פייסבוק וע"י חברות נוספות.
.58

לאחר שנאסרה פעילותו ע"י אפל ,גוגל ופייסבוק ,הודיע חזבאללה ב 2-באוגוסט  ,2012כי הוא

ימצא דרכים חדשות להעביר את "מסר ההתנגדות" )" .("message of resistanceבדיווחו באותו
היום ציטט ערוץ אלמנאר את המפקח על אתר אלמנאר שאמרthe media war began as soon " :
as we signed up for the Facebook site about five years ago. Five accounts were
.deactivated during this period"18

דפי פייסבוק של חזבאללה לפני שהוסרו

דף הפייסבוק של חזבאללה בו נראה הסמל של
חזבאללה לצד מחבלים מוצללים )ממר"י2 ,
באוקטובר (2012

דף הפייסבוק של אלמנאר ,ערוץ הטלוויזיה המוביל של
חזבאללה ,לפני שהוסר )ממר"י 22 ,באוגוסט (2012

 17ראו דו"ח ממר"י מה 27-ביולי  ,2012כתבתו של "Designated Terrorist Organization Hizbullah :Steven Stalinsky
Makes Extensive Use of U.S Social Media- Apple itunes, ipad and iphone, Google, Android, Facebook,
Youtube, and Twitter- in Violation of U.S. Law".
 18ראו דו"חות ממר"י מה 6-באוגוסט  2012ומה 8-בפברואר .2013
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דף הפייסבוק של חסן נצראללה .בו נראה נצראללה
לצד ח'מיני וח'אמנהאי )ממר"י 21 ,באוגוסט (2012

תמונה תחת הכיתוב "מוות לאמריקה" ו"מוות
לישראל" )ממר"י(

אלמנטים אנטישמיים ולוחמניים ,שהתפרסמו בדפי הפייסבוק
)ממר"י(

פעילות חזבאללה בטוויטר
 .59בנובמבר  2011החל חזבאללה לפעול בטוויטר .תוך  35ימים הוא פרסם יותר מ15,000-
"ציוצים" בערבית ,אנגלית וצרפתית .הציוצים כללו הצהרות של בכירי חזבאללה ובכירים איראניים
)ממר"י( .חזבאללה עדיין פעיל בטוויטר )אתר אלמנאר ,למשל(.
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אתר אלמנאר בטוויטר

פעילות חזבאללה ביוטיוב
 .60חזבאלה פעיל ביוטיוב משום שהוא רואה בו פלטפורמה טובה להפצת חומר ויזואלי ברחבי
העולם המשרתת את המאבק התודעתי ,שמנהל הארגון .הארגון מעלה שפע של סרטונים ,כולל
נאומים מתלהמים של נצראללה וסרטונים המעודדים "ג'האד" ו"התנגדות" נגד ישראל.

ערוץ אלמנאר ביוטיוב

סרטון שהועלה ליוטיוב בו נראים מחבלי חזבאללה
בפעילות מבצעית כשברקע נשמע שיר לוחמני
המעודד ג'האד
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מתוך סרטון של חזבאללה המהלל את פעילות החדרת
המזל"ט לישראל

סרטון ביוטיוב בו נושא חסן נצראללה נאום לציון
חלוף שש שנים ל"מלחמת לבנון השנייה"

יישומים לסמרטפון
 .61חזבאללה מקדם לאחרונה פיתוח יישומים לסמרטפון )באמצעות אפליקציות  WAPו-
 ,(ANDROIDעם כי הוא נחשף לקשיים מצד חברות  Googleו ,Apple-המגבילות את פעילותו
בפלטפורמה זו .הדוגמא המובהקת לכך היא בחסימת יישומי אתר ערוץ אלמנאר באפליקציות
 Androidו –.Wap

אפליקציה של ערוץ אלמנאר ב) Android-ממר"י(

אפליקציה של ערוץ אלמנאר ב) WAP-ממר"י(
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קבוצה ח'
 .62קבוצה זאת כוללת שני אתרים חדשותיים לבנוניים ,האחד של עיתון נפוץ והשני של ערוץ
טלוויזיה .שני כלי התקשורת הללו אינם שייכים לארגון חזבאללה אולם הם מזוהים עימו ,מפיצים את
מסריו ,והתכנים שלהם משקפים את סדר היום הפוליטי שלו.

אתר העיתון אלאח'באר )(alakhbar.com
 .63זהו אתר של העיתון הלבנוני הנפוץ הידוע כמקורב לחזבאללה ,אף כי נמנע מלהודות בכך
במפורש .הכתבות המופיעות באתר משקפות היטב את המסרים ואת סדר היום הפוליטי של ארגון
חזבאללה .הארגון משתמש בעיתון כבמה לפרסום ראיונות עם בכיריו )למשל ,ב 21-באוקטובר 2011
פורסם ראיון עם חסן נצראללה בו איים לפגוע בת"א אם ישראל תתקוף את לבנון(.

עיתון אלאח'באר ) 20בינואר  (2013חושף פרטים על העדים במשפט הנוגע לרצח רפיק אלחרירי ,שבו מואשם חזבאללה
על-ידי בית המשפט הבינלאומי בהאג .הפרסום עורר תרעומת מצד גורמים ליבראליים בלבנון וגורמים המקורבים
לתביעה במשפט בכך שהעיתון מסכן את חיי העדים )אשר ,מן הסתם ,מעידים במשפט ,בחלקם לפחות ,נגד חזבאללה(.

פרטים טכניים אודות האתר
כתובת האתרalakhbar.com :
כתובת  :IPלא ידוע .יתכן ונעשה שימוש בחברת Proxy
החברה בה נמצא ה ,Enough Host :IP-טקסס ,ארה"ב.

אתר ערוץ אלמיאדין )(almayadeen.net
 .64זהו אתר המעלה כתבות ,ששודרו בערוץ הטלוויזיה הלבנוני אלמיאדין .ערוץ זה ,המשדר
מבירות ,הוקם ע"י העיתונאי ע'סאן בן ג'דו המקורב לחזבאללה ,כחלופה לערוצי אלג'זירה ואלערביה
)העוינים לחזבאללה( .הערוץ תומך בחזבאללה ובסדר היום הפוליטי שלו הגם שהוא מצניע את קשריו
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עם הארגון ומציג עצמו כערוץ מקצועי ללא נטיות פוליטיות .חזבאללה מצידו מעניק לערוץ מידע בלעדי,
למשל תיעוד מצולם של חטיפת אהוד גולדווסר ואלדד רגב ז"ל.

דיווח אוהד כלפי בשאר אלאסד באתר ערוץ אלמיאדין )6
בינואר (2013

מתן במה לטרוריסטית לילא ח'אלד )המוצגת
באתר הערוץ כ"לוחמת פלסטינית"(,
שהשתתפה בחטיפות מטוסים בשנות
השבעים במסגרת החזית העממית לשחרור

עמוד השער באתר almayadeen.net
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פרטים טכניים אודות האתר
כתובת האתר .almayadeen.net :לערוץ אתר נוסף בשם  almayadeen.comהעושה שימוש באותו
שרת.
כתובת  213.199.128.194 :IPכתובת נכונה לפברואר  .2013כתובת ה IP-של האתר והחברה
המספקת לאתר שירותים מוחלפים מידי כמה חודשים.
החברה בה נמצא ה ,1&1 Internet Inc :IP-פנסילבניה ,ארה"ב.
החברה המספקת גישה לאינטרנט  ,Microsoft Corporation :ארה"ב .
רישום האתר :בתחילה נרשם האתר תחת שמו של מנהל הערוץ ע'סאן בן ג'דו בבירות .לאחר מכן,
עבר הרישום להיות תחת שמו של המנהל הכללי  Naif Krayemתוך שימוש בכתובת הדואר
האלקטרוני של בנו  .Jaafar Krayemעתה רשום האתר תחת שמו של הערוץ תוך שימוש בכתובת
הדואר האלקטרוני של מצטפא שמס.
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