מרכז המידע למודיעין ולטרור
המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(

 22ביוני .2006

הסתה פרועה ,אנטי ישראלית ואנטישמית ,בכלי
התקשורת של תנועת ה"חמא"ס"
כללי
 .1תנועת ה"-חמא"ס" מייחסת חשיבות רבה למלחמה על התודעה לפיכך
היא מקצה משאבים רבים ,בכוח אדם ובתקציבים ,להפעלת מגוון של כלי
תקשורת היוצאים מטעמה )עיתונים ,טלוויזיה ,רדיו ,אינטרנט( .כלי
התקשורת הללו מסייעים ל"-חמא"ס" להפיץ את מסריה המיליטנטיים
המטיפים לטרור ולשנאה נגד ישראל והעם היהודי ונגד המערב.

 .2להלן דוגמאות למסרי הסתה שהופצו לאחרונה בשני כלי תקשורת חשובים
של ה"חמא"ס" :האחד ,מאמר הסתה אנטישמי ,שהופיע באתר האינטרנט
בשפה האנגלית של ה"חמא"ס" ,המכוון לאוזניים מערביות .השני ,מסרי
הסתה נגד ישראל )כמו גם נגד יו"ר "הרשות הפלסטינית" אבו מאזן ותומכיו(
המופצים באמצעות ערוץ טלוויזיה של ה"חמא"ס" ,והמכוונים לאוזניים
פלסטיניות .
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האנגלית
אנטישמי באתר
מאמר אנטישמי
מאמר
באתר הה""חמא
בשפה האנגלית
חמא""סס"" בשפה

מאמר שכותרתו " , "The Jewish Gestapoשהופיע במדור
""Comment
)המקור :אתר האינטרנט של ה"חמא"ס" בשפה האנגלית  11ביוני(

 .3ב 11-יוני ,יומיים לאחר האירוע בחוף ימה של עזה ,התפרסם מאמר הסתה
אנטי ישראלי ואנטישמי באתר האינטרנט של תנועת ה"חמא"ס" בשפה
האנגלית ) .( www.palestine-info.ukתוכן המאמר והעובדה שהוא פורסם
באתר האינטרנט בשפה האנגלית מעידים כי ה"חמא"ס" כיוון את דברי
ההסתה שלו בעיקר לקהל הבריטי .1כותב המאמר הוא עיתונאי פלסטיני,
המזוהה עם ה"חמא"ס" ,בוגר אוניברסיטאות בארה"ב בשם ח'אלד עמאירה
)פרטים עליו ראו נספח( .

 .4מאמר

ההסתה

של העיתונאי ה"חמא"סי" רצוף בביטויים חריפים

העושים השוואה בין ישראל ,הציונות והיהודים לבין הנאצים .כך למשל
צה"ל מכונה במאמר:
"a reptil-Nazi-like army of thugs, hoodlums and common criminals,
"not unlike the Gestapo, SS, and Wehrmacht ,
1לא מצאנו תרגום של המאמר באתר ה"חמא"ס" בשפה הצרפתית אלא באתר בשפה האנגלית בלבד.
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המנהיגות הישראלית מכונה " "" the Juedo-Nazi leaders of Israel
התנועה הציונית )והעם היהודי ( מוצגים כמי שביצעו מעשי טבח רבים יותר
מכל עם אחר "מאז אדם וחווה" והיהודים הישראליים מוצגים כמי ש"נהנים
ממעשי הרג של ילדים פלסטינים" )!(.

 .5ח'אלד עמאירה מנצל את האירוע הטרגי בחוף עזה להסתה פרועה נגד
ישראל והעם היהודי .זאת ,תוך התעלמות מוחלטת מירי ה"קסאמים" לעבר
ריכוזי אוכלוסייה ישראליים וממסקנות ועדת החקירה של צה"ל ששללה
באופן קטגורי את האפשרות שצה"ל ביצע ירי במועד האירוע.

 .6כמה "פנינים" נוספות ממאמרו של עמאירה-:
א .הישראלים מברכים על הרג הילדים בחוף עזה ,כיוון שגדלו והתחנכו
על התלמוד המהווה לדבריו את "החוקה הבלתי רשמית של ישראל".2
לדבריו" :הקאניבליזם הרצחני" " של הישראלים והיהודים לא בא יש
מאין ,באשר" :כיום בישראל תוכנית הלימודים נשלטת על ידי התלמוד,
ובמיוחד ]ע"י[ טקסט הנקרא 'שולחן ערוך' .3בטקסט זה ,טוען המחבר,
מצווים היהודים לרצוח את הגויים הנחשבים בעיניהם לחיות או לפחות
לבני אדם נחותים.
ב .ה"טבח" )מונח החוזר ונשנה במאמר( בחוף עזה הינו חלק ממדיניות
שיטתית של צה"ל ולא פעולה של חייל או קצין בודד .לטענתו,המדובר
במדיניות שיטתית של צבא" ,אשר מתרכז יותר בהצדקה של הפשעים
שלו מאשר ]במאמץ[ להכיר בהם או להפסיקם".
ג .לדעתו של עמאירה יש באירופה ,בניגוד לארה"ב" ,יותר אנשים אשר
מבינים את האמת לגבי האופי הנאצי של ישראל והטיפול דימוי-נאצי
בפלסטינים שנעשה על ידי ילדי ונכדי ניצולי השואה" .הוא קורא
לאירופאים לא לשתוק נוכח מעשיה של ישראל בהשוואתו את מדיניותה
 2מוטיב החוזר ונשנה בספרות האנטישמית .
 3ספר החוקים והדינים של ההלכה היהודית שחובר ע"י יוסף קארו ) (1575-1488בעיר צפת .הספר ,המתבסס על פסקים
והלכות של יהודי ספרד ,נחשב לאחד מספרי ההלכה החשובים ביותר עד ימינו.
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של ישראל לשואה" :האירופאים אינם יכולים לכפר על שואה אחת
באמצעות מתן רשות לשואה אחרת".
 .5כאמור ,מאמרו של עמאירה ,עיתונאי "חמא"סי" ,הכותב לקהל דובר
האנגלית ,אינו מתייחס ולו במילה אחת לירי רקטות ה"קסאם" לעבר ריכוזי
אוכלוסייה ישראליים או לטרור הפלסטיני המתמשך שנגדו מכוונות פעולות
הסיכול והמנע של צה"ל.

חמא""סס""
שידורי הסתה
שידורי
חנת הטלוויזיה
הסתה בבתתחנת
הטלוויזיה של
של הה""חמא

דף הבית של אתר האינטרנט של ערוץ הטלוויזיה "אלאקצא" הנמצא בהקמה.

 .6טלוויזית "אלאקצא" היתה תחנת טלוויזיה קרקעית המשדרת מעזה
בתדר  UHF62ונקלטת ברחבי רצועת עזה .התחנה החלה לשדר ב 7-בינואר
 2006באופן ניסיוני .4כיום היא משדרת שידוריה במשך כ 16 -שעות ביממה
בין השעות  0800ועד  2400והיא מהווה ,בראיית ה"חמא"ס" ,חלופה
לטלוויזיה הפלסטינית הממלכתית הנמצאת בשליטת אבו מאזן.

 4ראו בהקשר לקט "מרכז המידע"  ":תנועת ה"-חמא"ס" החלה להפעיל באופן ניסיוני ערוץ טלוויזיה בשם "אלאקצא"
במסגרת מאמץ לשיפור יכולותיה במלחמה על התודעה" ) 22ינואר(
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 .7חלק גדול משידורי התחנה מוקדש לשידורי הסתה נגד ישראל ולהאדרת
דמותם של ה"שהידים" ,פעילי הטרור שנהרגו במערכה נגד ישראל .כך למשל
שודרו במהלך חודש יוני-:
א .שירי הסתה  -במהלך שעות השידור שודרו לעיתים תוכניות של
שירי הסתה שארכו למעלה משעה .על פי רוב הושמעו השירים הללו על
רקע תמונות של פעילי "חמא"ס" רעולי פנים וחמושים ,ועל רקע תמונות
של התנגשויות בין פלסטינים לכוחות צה"ל .כך למשל:
"הוי ניצי אלקסאם הוי אנשי 'חמא"ס' ,
המתנחל 5אינו ישן ,הוא יברח לבטח.
אדמתי תשוב רק בעזרת הרובה,
הבער אותם בדלק ובאש וגרש את הציונים".
)לפני השמעת השיר שודרה אימרה של עבד אלעזיז אלרנתיסי" :הוי
אחים ,אויבכם אינו מבין אלא את שפת הכוח"(.
ב .האדרת דמותם של ה"שהידים" -התחנה מרבה לשדר תוכניות
העוסקות במחבלים שנהרגו בעימות עם ישראל )"שהידים"( ומעלות על
נס את פועלם.

ג .נושא האסירים – נושא האסירים ,פעילי הטרור של ה"חמא"ס"
הכלואים בישראל ,זוכה להתייחסות רבה .בתחנה משודרות מעת לעת
תוכניות העוסקות באסירים כך למשל שודרה בתחנה ) 2ביוני( תוכנית
בשם "חופשיים מאחורי הסורגים" בה השתתפו בני משפחות האסירים.
כמו כן משודרים בתחנה מעת לעת שירי הזדהות עם האסירים .באחד
השירים שולבו דבריו של מחמוד אלזהאר ,שר החוץ של ה"חמא"ס",
המבטיח שחרורם של האסירים בהקדם.

 .8התחנה מרבה לעסוק בנושאים אקטואליים ,בהתפתחויות בזירה הפנים-
פלסטינית ומשדרת גם תוכניות דת .מהדורת חדשות מרכזית משודרת מידי
 5המונחים "מתנחלים" ו"התנחלויות" מתייחסים גם לגבי ישראל שלפני .1967
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יום ב 21.30-במשך כחצי שעה ומשמשת במה להפצת מסרי ה"חמא"ס" .חלק
גדול ממהדורות החדשות מוקדש לסקירת פעולות צה"ל .כמו כן משמשים
שידורי הטלוויזיה במה להאדרת שמם של מנהיגי ה"חמא"ס" בעבר
ובהווה .כך למשל נוהג ערוץ הטלוויזיה להציג שיר בשם "מנהיגינו" המשודר
על רקע תמונותיהם של אחמד יאסין ועבד אלעזיז אלרנתיסי וסרטון הכולל
תמונותיהם של אסמאעיל הניה ומחמוד אלזהאר .
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ביוגרפים
אלד עמאירה
חח''אלד
פרטים ביוגרפים
עמאירה --פרטים

ח'אלד עמאירה )מקור( www.amin.org:

 99ח'אלד עמאירה הינו עיתונאי המזוהה עם ה"חמא"ס" ,יליד  , 1958אשר
מתגורר עם משפחתו בדורא )דרומית מערבית לחברון( .
 99בנערותו עבד ,על פי דבריו ,בעבודות בניה בבאר שבע  .תוך כדי עבודתו למד
עברית.
9
9

ב 1981-סיים תואר ראשון בעיתונאות באוניברסיטת אוקלהומה .

9
9

ב 1983-סיים תואר שני בעיתונאות באוניברסיטת אילינוי .

 99ב 1997-נעצר ע"י מנגנון הביטחון המסכל בדורא בשל כתבה שפרסם על
7
פעילות הביטחון המסכל תוך פגיעה אישית בג'בריל אלרג'וב.
9
9

כותב מאמרים בעיתונות הכתובה ,באינטרנט ועבור סוכנויות הידיעות

החשובות בין השאר הוא כותב עבור ה  ,8Palestine Times -והMiddle -
.9East International

על

אתר

האינטרנט

 6המידע מבוסס ,בין השאר,
www.p4pd.org/lifestories1.html
 7פרטיים ראו www.phrmg.org/arabic/monitor1998/april1998-7.htm
 8הירחון  The Palestine Timesיוצא לאור בבריטניה .הירחון ,למרות שאינו מצהיר על כך בפומבי ,מזוהה עם
ה"חמא"ס" ונותן במה להתבטאויות של פעילי התנועה כולל הסתה חריפה נגד ישראל.
 9כתב עת היוצא לאור בבריטניה )לונדון(.
www.amin.org/pages/khalid_amayreh

ואתר

