מרכז המידע למודיעין ולטרור
המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(
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בהתבטאות פומבית מודה חסן נצראללה ,מזכ"ל
ה"חזבאללה" ,כי ארגונו מעניק סיוע כספי לארגוני
הטרור הפלסטינים

חסן נצראללה  ..." :הם ]הארגונים הפלסטינים[ צריכים תמיכה כספית ,מדינית והסברתית.
אנחנו לא מכחישים כי אנו עוזרים להם בכך "

 .1ב 27 -באפריל  2006התפרסם בעיתון הלבנוני "אלספיר" ראיון נרחב עם
מזכ"ל ה"חזבאללה" חסן נצראללה .בראיון ,שהתמקד במכלול סוגיות פנים –
לבנוניות ואזוריות ,נשאל נצראללה האם ה"חזבאללה" מספק נשק ל"גורמים
פלסטינים" )קרי ,לארגוני הטרור הפלסטינים(.

 .2בתשובתו ציין נצראללה כי בתחילת העימות הנוכחי העביר ה"חזבאללה"
אמצעי לחימה לארגונים הפלסטינים .אולם ,הוסיף נצראללה ,לאחר שנחשף
ניסיון הברחה דרך ירדן והברחת הנשק יצרה קשיים מדיניים ,ביקשו
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הפלסטינים מה"חזבאללה" "להעביר להם כסף ,והם כבר ינהלו את
ענייניהם" .נצראללה הוסיף כי לפלסטינים יכולת לרכוש ולייצר אמצעי
לחימה ,כולל טילים" ,אולם הם צריכים תמיכה כספית ,מדינית והסברתית.
אנחנו לא מכחישים כי אנו עוזרים להם בכך".

 .3במהלך העימות הנוכחי מצטייר ה"חזבאללה" )ואיראן שמאחוריו( כגורם
מרכזי המאכוון ומממן את פעילותם הטרוריסטית של ארגוני הטרור
הפלסטינים ,במיוחד פת"ח על פלגיו השונים ,בדגש על השומרון .סכומי
הכסף אותם מעביר החזבאללה לארגוני הטרור משמשים בידו כמנוף מרכזי
לעידוד הטרור ולהשפעה על אופיו )עידוד טרור המתאבדים( .יוזכר כי בראיון
שפורסם בעיתון  6) Welt am Sontagבמרץ  (2006הודה זכריא זבידי ,מפקד
פת"ח" /גדודי חללי אלאקצא" כי ה"חזבאללה" מסייע לארגונו בכסף ,נשק
והדרכה ,בהוסיפו" :ללא עזרת אחינו מהחזבאללה לא היינו מסוגלים
להמשיך במאבקנו.1"...
 .4יצוין כי ארגון ה"חזבאללה" מופיע ברשימת ארגוני הטרור בדו"ח שנתי על
הטרור שפרסמה לאחרונה מחלקת המדינה בארה"ב )Country Reports on
 .(Terrorism 2005, April 2006בקטע המתייחס לסיוע שמגישה ה"חזבאללה"
לארגוני הטרור הפלסטינים נכתב )עמ' :(197
"Hizballah supports a variety of violent anti-Western groups,
including Palestinian terrorist organizations. This Support includes
the covert provision of weapons, explosives, training, funding and
guidance, as well as overt political support" 2

 1ראה לקט מידע מה 16 -במרץ" :בהתבטאות פומבית חריגה מודה זכריא זבידי ,מפקד "גדודי חללי אלאקצא" בג'נין ,כי
ארגונו מקבל סיוע מבצעי מה"חזבאללה" בכסף ,נשק והדרכה וכי לארגון יש השפעה רבה עליו".
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