חזבאללה מקיים רשתות של בתי ספר פרטיים המטמיעים בקרב
בני העדה השיעית בלבנון את האידיאולוגיה של המהפכה
האסלאמית באיראן ואת הנאמנות לחזבאללה ולדרך הטרור
 26ביוני 2019

כללי
ארגון חזבאללה מקיים בקרב בני העדה השיעית בלבנון מערכת נרחבת של מוסדות חברתיים העוסקים
בבריאות ,חינוך ,כספים ,רווחה ותקשורת .מוסדות אלו משמשים מעטפת תומכת לתשתית הצבאית של
הארגון ,כמו גם אמצעי להפצת האידאולוגיה של חזבאללה ולחיזוק מעמדו בקרב העדה השיעית ובזירה
הפנים-לבנונית .ככלל ,מעניקים מוסדות אלו לבני העדה השיעית שירותים ,שהינם בעלי אופי ממלכתי ,תוך
ניצול חולשתו של הממשל הלבנוני וההזנחה המסורתית ממנה סבלה העדה השיעית במשך דורות .בכך
מאפשרים המוסדות הללו לחזבאללה לקיים ,בחלקים נרחבים בלבנון בהם מתגוררת אוכלוסייה שיעית,
מעין "מדינה בתוך מדינה" ,שעל תושביה שולטת חזבאללה ובקרבם ממוקמת התשתית הצבאית של
הארגון.1
ארגון חזבאללה מפעיל בקרב ריכוזי העדה השיעית שתי רשתות של בתי ספר פרטיים :רשת בתי הספר
אלמהדי ,2שהינם בעלי אופי "עממי" ורשת בתי הספר אלמצטפא (מי שנבחר ,כינויו של הנביא מחמד) ,בעלי
אופי אליטיסטי יותר .בבתי הספר של חזבאללה מתחנכים ילדים ובני נוער החל מגיל הגן ועד סוף לימודיהם
בבית הספר התיכון .התלמידים עוברים בבתי הספר הללו אינדוקטרינציה שיעית – רדיקלית על בסיס
האידאולוגיה של המהפכה האסלאמית באיראן .אינדוקטרינציה זאת כוללת האדרת דמויותיהם של
ח'מיני וח'מנא'י ,תמיכה בחזבאללה ובדרך "ההתנגדות" (המערכה נגד ישראל) ,הטמעת ערך
השהאדה (ההקרבה העצמית ,הנכונות להפוך לשהיד) והזדהות עם השהידים שנפלו בלחימה בשורות
חזבאללה .הלימודים במערכת החינוך של חזבאללה נועדו ליצור דור חדש של נערים שיעים ,חדורי
אידאולוגיה ח'מיניסטית ,שחלקם עתידים להצטרף לחזבאללה בתום לימודיהם.

 1מרכז המידע מבצע פרויקט מחקרי ,שבמסגרתו מנותחים דפוסי הפעולה של המוסדות האזרחיים של חזבאללה .עד כה
נבחנו שישה מוסדות במסגרת פרויקט זה (ראו נספח).
 2האמאם אלמהדי הנו ,לפי המסורת השיעית ,האמאם הנסתר האמור לשוב ולהופיע כמשיח שיושיע את העולם .האמונה
באמאם כמנהיג על-אנושי כל-יכול וחסין מטעויות הינה אחד מעיקרי האמונה הייחודיים של השיעה .האמאם הראשון היה
עלי" ,אמיר המאמינים" ,חתנו של הנביא מחמד והח'ליף הרביעי בעיני המוסלמים הסונים .מאז מותו של עלי (661
לספירה) היו בשיעה  11אמאמים עד לשנת  874בה נעלם האמאם ה .12-האמאם הנסתר ,לפי האמונה השיעית ,עתיד
לשוב לעולם כ"מהדי" ,מונח שפרושו "זה המונחה ע"י אללה בדרך הישר" .ה"מהדי"  ,יביא עמו את בשורת הגאולה,
ייפרע מאויבי השיעים וישכין צדק בעולם .תנועת הצופים של חזבאללה וגופים נוספים בארגון נקראים "אלמהדי".
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מימין :פעיל חזבאללה בסוריה כותב גרפיטי על קיר בית הרוס" :זהו מסע נפלא שהתחיל בבתי הספר אלמהדי
והביא אותנו אל שדות הג'האד .תודה על החינוך ועל מאמצי המורים .על החתום :חזבאללה" (פייסבוק) משמאל:
לוגו בתי הספר אלמהדי (אתר בתי הספר אלמהדי)

הקמת תשתיות מוסדות חינוך בקרב ריכוזי העדה השיעית ברחבי לבנון ,והפעלתם השוטפת של גני ילדים,
בתי ספר יסודיים ,חטיבות ביניים ובתי ספר תיכוניים ,כרוכה בעלויות כספיות גבוהות .להערכתנו ,ממומנים
בתי הספר של חזבאללה (כמו גם מוסדות חברתיים נוספים) בעיקר ע"י איראן ,כחלק מהסיוע הכספי שהיא
מעניקה לחזבאללה .מקורות מימון משניים הינם תשלומי שכר הלימוד ,תרומות ,ופרויקטים של צדקה ,אך
ספק אם מקורות אלו מכסים את ההפעלה השוטפת ,קל וחומר שאינם מכסים את בניית התשתיות.

סמינר לסגל ההוראה של בית הספר אלמהדי בעיירה השיעית משע'רה ,הסמינר התקיים בשיתוף מרכז התרבות
האמאם אלח'מיני על המהפכה האסלמית באיראן.
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ככל הידוע לנו ארה"ב לא הכריזה על בתי הספר אלמהדי ואלמצטפא כעל ישות טרור ולא הטילה עליהם
סנקציות ,למרות שהמדובר במוסדות חזבאללה (האמריקאים אינם מבחינים בין מוסדות צבאיים לאזרחיים),
המחנכים לרדיקליזציה של בני העדה השיעית בלבנון על פי הדגם האיראני ,ומקרב בוגריהם מתגייסים פעילי
חזבאללה לעתיד .יצויין כי שיח' נעים קאסם ,הדמות הדומיננטית ברשת בתי הספר אלמצטפא נמצא
ברשימת האישים עליהם הטילה ארה"ב סנקציות ,בתוקף היותו סגן מזכ"ל חזבאללה.

מבנה העבודה
עבודה זאת כוללת את הפרקים הבאים:
המוסד האסלאמי לחינוך והשכלה (בתי הספר אלמהדי):
 בתי הספר אלמהדי :נתוני יסוד
 משמעות הקמת בית הספר אלמהדי בעיירה אלקטראני.
 הטמעת האידיאולוגיה שיעית – רדיקלית מבית מדרשה של איראן וההזדהות עם חזבאללה
 תמונות הממחישות את האינדוקטרינציה ,שעוברים תלמידי בית הספר אלמהדי
אגודת החינוך הדתי האסלאמי (בתי הספר אלמצטפא):
 בתי הספר אלמצטפא :נתוני יסוד
 משנתו החינוכית של שיח' נעים קאסם ,הדמות הבולטת בהפעלת בתי הספר אלמצטפא
מימון מערכת החינוך של חזבאלללה
נספח :רשימת פרסומי מרכז המידע במסגרת פרויקט מחקרי הבוחן את התשתית האזרחית של
חזבאללה.
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המוסד האסלאמי לחינוך והשכלה (בתי הספר אלמהדי)
בתי הספר אלמהדי :נתוני יסוד

בית הספר אלמהדי בבנת ג'ביל
(אתר בנת ג'ביל 2 ,ביולי )2010

מערכת החינוך הלבנונית כוללת בתי ספר ממלכתיים ופרטיים .ארגון חזבאללה מפעיל שתי רשתות של בתי
ספר פרטיים ,שבהם הוא מטמיע את האידאולוגיה האיראנית הח'מניסטית ומחנך את התלמידים לתמיכה
בחזבאללה ובדרך המאבק נגד ישראל .אחת הרשתות הללו הינה רשת בתי הספר אלמהדי ,שהקמתה
החלה בשנת ( 1993קרי -כעשר שנים לאחר הקמת הארגון ,בשנים בהם נלחם חזבאללה נגד צה"ל באזור
הביטחון) .ארבעת בתי הספר הראשונים של הרשת נפתחו בביירות ,אלשרקיה (דרום לבנון) ואלמג'אדל (דרום
לבנון) .בית ספר נוסף נפתח בעיר קום שבאיראן והוא מיועד לבני הקהילה הלבנונית הלומדים לימודי דת
בעיר (אתר בתי ספר אלמהדי) .בהמשך נפתחו בתי ספר נוספים והרשת התרחבה אל האזורים בהם
מתגוררת האוכלוסייה השיעית (דרום לבנון ,דרום ביירות ,בקעת הלבנון).

סגן מזכ"ל חזבאללה שיח' נעים קאסם בטקס יום השנה ה 26-להקמת רשת בתי הספר אלמהדי
(עמוד הפייסבוק של בית הספר אלמהדי במשע'רה 18 ,באפריל )2019
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רשת בתי הספר אלמהדי נמצאת בבעלות ישירה של חזבאללה וכפופה למעשה למועצה המבצעת של
הארגון (אתר אלערבי אלג'דיד 6 ,בינואר  ,2019אתר ג'נוביה 22 ,באפריל  .)2019רשת בתי הספר מופעלת
ע"י המוסד האסלאמי לחינוך והשכלה .שבראשו עומד ד"ר חסן יוסף ,מנכ"ל המוסד (עדכני לפברואר .)2018
המנכ"ל מסתייע במחלקות מקצועיות :משאבי אנוש ,מנהלה וכספים ,ביקורת ופיקוח ,פיקוח חינוכי ,תרבות
וחינוך דתי ,פרסום ויחסי ציבור .למנכ"ל כפופים  17מנהלי בתי ספר :שלושה בפרבר הדרומי של בירות
(הצ'אחיה) ,ארבעה בבקעת הלבנון ועשרה בדרום לבנון .בכל אחד מבתי הספר נוכח מדריך דתי (אתר
בתי הספר אלמהדי).
ברשת בתי הספר אלמהדי לומדים בני כל שכבות הגיל ,החל מגן הילדים ועד סיום בית הספר התיכון.
ברשת ישנם לפחות  14גני ילדים ( 3,650תלמידים בשנת הלימודים  ,)2018 - 2017חמישה בתי ספר יסודיים
( 3,347תלמידים בשנת הלימודים  15 ,)2018 - 2017חטיבות ביניים ( 3,669תלמידים בשנת הלימודים 2017
  )2018ושישה בתי ספר תיכון ( 1,338תלמידים בשנת הלימודים ( )2018 - 2017אתר בתי הספר אלמהדי,אתר מרכז המחקר והפיתוח במשרד החינוך הלבנוני) .בתי הספר אלמהדי נחשבים ל"עממיים" יותר מאשר
בתי הספר אלמצטפא .שכר הלימוד ברשת אלמהדי נמוך יותר והם מעניקים מלגות לתלמידים (ראו להלן).

משמעות הקמת בית הספר אלמהדי בעיירה אלקטראני
אחד מבתי הספר שהוקמו בשנים האחרונות ע"י רשת אלמהדי ,נמצא בעיירה אלקטראני שבבקאע
המערבי (מדרום למשע'רה) שהינה בעלת אופי נוצרי ,נמצאת במיקום אסטרטגי ,בצומת הדרכים ,שבין
דרום לבנון ,בקעת הלבנון והר הלבנון .מתנגדי חזבאללה טוענים ,כי הקמת בית ספר אלמהדי בעיירה
הינה חלק ממאמצי חזבאללה לשנות את הצביון הדמוגרפי של האזור הנוצרי בשל שיקוליו האסטרטגים
של הארגון (אתר אלערב 16 ,באפריל .)2014

מבצע נטיעות של ג'האד הבינוי בבית הספר אלמהדי ,שבאלקטראני
(אתר אלעהד 15 ,במרץ )2018

בזמנו נמסר כי ,חברת  ,Tajco LLCהנמצאת ברשימת הסנקציות של ארה"ב ,3רכשה כשני מיליון מטרים
רבועים של מקרקעין באלקטראני ובנתה בעיירה תשתיות ומבנים ,בין השאר שלוחה של רשת בתי הספר
 3חברת  Tajcoנכללת ברשימת הסנקציות האמריקניות נגד חזבאללה ( Specially Designated Nationals And
) ,Blocked Persons List (SDNאתר משרד האוצר האמריקני) .אחד מבעליה של החברה נמצא גם הוא ברשימת
הסנקציות האמריקאיות בשל גיוס כספים לחזבאללה( 9 ,Treasury.govבדצמבר .)2010
142-19

6
אלמהדי (אתר ג'נוביה 9 ,בפברואר  .)2014כמו כן נמסר ,כי איש העסקים עלי תאג' אלדין ,בעליה של
חברת  ,Tajcoשהינו מממן ידוע של חזבאללה רכש קרקעות רבות בעיירה ובנה בה פרויקטים למגורים ,כדי
לעודד מעבר אוכלוסייה שיעית לעיירה (אתר אלח'יאם 10 ,באוקטובר  ;2010אתר אלערב 16 ,באפריל
 ;2014אתר הכוחות הלבנונים 8 ,בנובמבר .)2018
מכל מקום ,נראה כי מאמצי חזבאללה להפוך את העיירה קטראני לשיעית נשאו פרי .ביטוי לכך ניתן
למצוא בפעילות צופי אלמהדי בעיירה .כך למשל ,בלווייתו של חסן אסמאעיל ,שנהרג בלחימה בסוריה,
השתתפה תזמורת של צופי האמאם אלמהדי (אתר אלעהד 12 ,באוגוסט  .)2016בנובמבר  2016צוין בעיירה
אלקטראני "יום השהיד" ,אחד מאירועי חזבאללה ,במהלכו יצאו תלמידי היסודי אלמהדי לתהלוכה יחד עם
סגל ההוראה כשהם מניפים תמונות שהידים ודגלי חזבאללה .כאשר הגיעו הצועדים לבית הקברות של
העיירה ,התקיים טקס בו ניגנה תזמורת של צופי האמאם אלמהדי ונישאו נאומים (פרופיל הפייסבוק של
פאטמה בעלבכי 15 ,בנובמבר .)2016

צילומים מ"יום השהיד" בו השתתפו תלמידי בית הספר אלמהדי בעיירה אלקטראני .התלמידים נראים נושאים
דגלי חזבאללה ותמונות שהידים (דף הפייסבוק של פאטמה בעלבכי 15 ,בנובמבר .)2016
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תלמידי בית הספר אלמהדי באלקטראני נושאים דגלי חזבאללה ותמונות של שהידים באירועי "יום השהיד" (דף
הפייסבוק של פאלמה בעלבכי 15 ,בנובמבר .)2016

הטמעת האידאולוגיה השיעית – רדיקלית וההזדהות עם חזבאללה
בתי הספר אלמהדי מגדירים עצמם כאגודה חינוכית ,שמטרתה לטפל בדור הצעיר ,לבנות דור חדש של
אנשים בעל שליחות ,מודעות והשכלה .זאת באמצעות הקמת בתי ספר ,הכשרת מורים וכתיבת תוכניות
לימודים .האגודה מטמיעה בבתי הספר שלה את ערכי הדת השיעית (בגרסתה האיראנית הרדיקלית) ומקנה
לתלמידים ידע בתחומים מעשיים ותיאורטיים .במהלך הלימודים נלמדים אירועי המהפכה האסלאמית באיראן
ומוטמעת תפיסת ולאית אלפקיה (שלטון חכם ההלכה) ,שעיצב האמאם ח'מיני( 4אתר בתי הספר אלמהדי;
ערוץ היוטיוב  1 ,Maat Groupבמאי .)2019
כדי לבחון את הערכים שמבקשת רשת בתי הספר אלמהדי להטמיע בקרב תלמידיה ,נבחרה שלוחת הרשת
בעיירה משע'רה שבבקאע המערבי כמקרה מבחן (עדכני למחצית הראשונה של שנת  .)2019בדף הפייסבוק
של בית הספר אלמהדי שבמשע'רה אותרו  96פעילויות ,שאותן ניתן לחלק לנושאים הבאים (דף הפייסבוק
של בית הספר אלמהדי במשע'רה ,ינואר-יוני :)2019
 41פעילויות של שיעורים המקובלים בבתי ספר אחרים .דגש מיוחד ניתן לתחום המדעים
המדויקים ולימוד שפות.
 28פעילויות בנושא השיעה .נכללים בכך ימי ציון שונים (בעיקר ימי שנה להולדת האמאמים).

 4ולאית אלפקיה ,שלטון חכם ההלכה ,הינו דפוס המשטר שעוצב ע"י האמאם ח'מיני .חכם ההלכה הוא העומד בראש
השלטון והוא הפוסק העליון בכל ענייני המדינה.
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 41פעילויות של שיעורים המקובלים בבתי ספר אחרים .דגש מיוחד ניתן לתחום המדעים
המדויקים ולימוד שפות.
 28פעילויות בנושא השיעה .נכללים בכך ימי ציון שונים )בעיקר ימי שנה להולדת האמאמים(.

תשע פעילויות הוקדשו לחזבאללה ולאיראן :אחת לציון יום נסיגת צה"ל ,שלוש פעילויות לציון יום
השנה למהפכה האסלאמית באיראן וחמש לערך השהאדה )קרי -הנכונות למות למען אללה ולהפך
לשהיד( .פעילויות אלו כללו ציון "יום המפקדים השהידים"; מפגש עם לוחם חזבאללה פצוע; תערוכת
ציורים לזכר אמו של עמאד מע'ניה והרצאה על תפקידי מוסד השהיד) .5דוגמאות לפעילויות אלה ראו
תמונות בהמשך(.

פעילות לכבוד יום המהפכה האסלאמית באיראן ,2019 ,בבית הספר אלמהדי במשע'רה

הרצאה והקרנת סרט על האמאם ח'מיני

סמינר על המהפכה האסלמית באיראן לסגל ההוראה ,בשיתוף עם מרכז התרבות האמאם אלח'מיני.
 5אינדוקטרינציה דומה מתבצעת גם בקרב תנועות הנוער של חזבאללה צופי האמאם אלמהדי )ראו פרסום מרכז המידע
מ 20-ביוני " :2019אגודת צופי האמאם אלמהדי :תנועת הנוער של חזבאללה המכשירה דורות של בני נוער חדורי תודעה
שיעית רדיקלית מבית מדרשה של איראן ,המצטרפים לחזבאללה ולוחמים בשורותיו נגד ישראל".
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הצגת תיאטרון בובות בנושא אירועי המהפכה האסלאמית באיראן

שש פעילויות עסקו בערכים חברתיים ,בין היתר בחג המורה הלבנוני ,בהדרכה לשימוש בטוח
באינטרנט ובקביעת סדר עדיפויות בחיים .ארבע פעילויות נוספות נועדו לחזק את הקשר שבין הילדים
להוריהם ולבסס את ערכי המשפחה.
חמש פעילויות היו פעילויות פנאי כגון טיולים .חלק מפעילויות אלה התקיימו בקריית הנוער של
צופי האמאם אלמהדי בדרום לבנון.
שתי פעילויות נועדו לסגל ההוראה ועסקו בשיפור מיומנות ההוראה.
שתי פעילויות עסקו בחשיבות השמירה על הניקיון ועל איכות הסביבה.
בחינת הפעילויות ברשת בתי הספר אלמהדי מעלה איפא ,כי התלמידים מקבלים חינוך שיעי רדיקלי על
בסיס האידאולוגיה של המהפכה האסלאמית באיראן ,תוך נאמנות לחזבאללה ולערכיה ה"התנגדות"
(קרי ,המערכה נגד ישראל) ,ההקרבה העצמית והנכונות להפוך לשהיד (השהאדה) והאדרת השהידים
והפצועים .בבחינת פעילויות בית הספר עולה כי הזמן המוקדש לפעילויות הפנאי של התלמידים הינו מועט.
בתחום העיוני בולט שמושם דגש על תחום המדעים המדויקים ,כנראה מתוך ראייה פרגמטית של הצורך
בהקניית מקצועות נדרשים לתלמידים ,והרצון להפוך את בתי הספר אלמהדי לאטרקטיביים עבור
האוכלוסייה.6

 6בהקשר זה יש לציין כי מתוך בדיקת נתוני תחום הלימודים האקדמאיים והעיסוק של פעילי חזבאללה שנהרגו בסוריה
נמצא ,כי מרביתם למדו לימודים ריאליים כגון הנדסה ,חשבונאות מנהל עסקים ומקצועות רפואיים (לפירוט ,ראו מסמך
מרכז המידע למודיעין ולטרור מ 23-בפברואר " : 2019אומדן מספר הרוגי חזבאללה במהלך מלחמת האזרחים בסוריה
והמשמעויות העולות מניתוח דמותם של ההרוגים").
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אינדוקטרינציה שעוברים תלמידי בית הספר אלמהדי

מימין :ציורים מ תערוכה לזכר אמו של עמאד מע'ניה ,המכונה "אם השהידים" (דף הפייסבוק של בית הספר
אלמהדי במשע'רה 11 ,בינואר  )2019משמאל :טקס לרגל הגעת הבנות לגיל מצוות ,שנערך ע"י בתי הספר
אלמהדי במשע'רה ,כפר פילא ואלאחמדיה .בטקס השתתפו  88בנות מבתי ספר אלה .הילדה המשמאל מחזיקה
תמונה של שהיד ,קרוב משפחתה ,שנהרג בגבול סוריה -לבנון ב( 2014-דף הפייסבוק של בית הספר אלמהדי
במשע'רה 20 ,ו 24-בפברואר .)2019

מימין :תלמידים צופים בהצגת תיאטרון בובות בנושא אירועי המהפכה האסלאמית באיראן ,לכבוד יום השנה
למהפכה בפברואר ( 2019דף הפייסבוק של בית הספר אלמהדי במשע'רה 20 ,בפברואר  .)2019על ראשי
התלמידים ,שלט עם תמונות "המפקדים השהידים" של חזבאללה (שיח' ראע'ב חרב ,סיד עבאס אלמוסוי וחאג'
עמאד מע'ניה) .התלמידים מחזיקים תמונות של האמאם ח'מיני ,מנהיג המהפכה האסלמית .משמאל :תמונה
מתוך פעילות בנושא "יום המפקדים השהידים" התלמידה מצביעה על מפת לבנון ועליו דגלי חזבאללה ולבנון,
תמונת המפקדים השהידים וכיתוב "כל המולדת – התנגדות"(עמוד הפייסבוק של בית הספר אלמהדי במשע'רה,
 20בפברואר .)2019

מימין :טקס הוקרה לסגל ההוראה לכבוד "חג המורה" (עמוד הפייסבוק של בית הספר אלמהדי במשע'רה8 ,
במרץ  .) 2019ניתן לראות על הבמה את דגלי לבנון וחזבאללה ,לצד דגל עם לוגו רשת "בתי הספר אלמהדי".
משמאל :תלמידים נפגשים עם לוחם חזבאללה פצוע לכבוד יום השנה להולדת האמאם עלי (עמוד הפייסבוק של
בית הספר אלמהדי במשע'רה 26 ,במרץ .)2019
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אגודת החינוך הדתי האסלאמי (בתי הספר אלמצטפא)
בתי הספר אלמצטפא :נתוני יסוד

בית הספר אלמצטפא בצור
(אתר בתי הספר אלמצטפא)

אגודת החינוך הדתי האסלאמי הוקמה ע"י אנשי דת שיעים לבנונים בסוף שנות השבעים ,עוד לפני הקמת
חזבאללה .אגודה זאת שמה לה למטרה להפיץ חינוך אסלאמי (שיעי) בבתי הספר הממלכתיים והפרטיים
ולהכשיר מורים לחינוך דתי .בהמשך ,הקימה האגודה את רשת בתי הספר הפרטיים אלמצטפא .תחילה הוקם
בשנת  1984תיכון אלמצטפא בשכונה השיעית חארת חריכ (בפרבר הדרומי של ביירות) .לאחר מכן הוקמו
שלוחות נוספות בשכונת בא'ר חסן שבפרבר הדרומי (בית ספר לבנות) ,באלנבטיה ,ובצור (שבדרום לבנון)
(אתר ג'נוביה 22 ,באוגוסט  ;2017אתר קנטרה  20 DEבנובמבר  .)2017לאחר מכן הוקמו בתי ספר נוספים.
בהפעלת רשת בתי הספר בולטת דמותו של שיח' נעים קאסם ,הסגן של חסן נצראללה ,ממקימי האגודה
וכיום ממלא בה וברשת בתי הספר אלמצטפא תפקיד בכיר (אתר ג'נוביה 22 ,באוגוסט  ;2017אתר קנטרה DE
 20בנובמבר .)2017

לוגו בתי הספר אלמצטפא
(אתר אגודת החינוך הדתי האסלאמי)

בראש רשת בתי הספר אלמצטפא עומד ,ככל הנראה ,חאג' מחמד סמאחה ,אשר קודם לכן שימש כמנהל
מחלקת החינוך הדתי באגודת החינוך הדתי האסלאמי (אתר הכוחות הלבנוניים 10 ,בספטמבר  ;2017אתר
לבנאן 6 ,בנובמבר  .)2018לאגודה כפופות לשכות חינוך בבירות בדרום לבנון ובבקאע ,העוסקות בהכוונת
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בתי ספר ממלכתיים ופרטיים בנושא לימודי אסלאם .פעילותם ה"חינוכית" מתקיימת לא רק בבתי ספר
השייכים לרשת אלמצטפא אלא גם בבתי ספר שיעים נוספים.
רשת בתי הספר אלמצטפא נותנת מענה לכל שכבות הגיל ,מגן הילדים ועד סיום בית ספר התיכון .ברוב
המקרים ,אותה שלוחה כוללת מוסדות חינוך לשכבות גיל שונות (למשל שלוחת תיכון אלמצטפא צור כוללת גן
ילדים ,בית ספר יסודי ,חטיבת ביניים ובית ספר תיכון) .רשת בתי הספר אלמצטפא כוללת לפחות ארבעה
גני ילדים ( 1,318תלמידים בשנת הלימודים  ,)2018 - 2017חמישה בתי ספר יסודיים ( 3,581תלמידים
בשנת הלימודים  ,)2018- 2017ארבע חטיבות ביניים ( 1,357תלמידים בשנת הלימודים )2018 -2017
וארבעה בתי ספר תיכון ( 892תלמידים בשנת הלימודים ( .)2018 - 2017אתר בתי הספר אלמהדי ,אתר בתי
הספר אלמצטפא ,אתר מרכז המחקר והפיתוח במשרד החינוך הלבנוני).
הערכים המוטמעים בקרב התלמידים בבתי הספר אלמצטפא דומים לאלו של בתי הספר אלמהדי
מעדויותיהם של שני תלמידים בשלוחת הרשת בחארת חריכ (בפרבר הדרומי של בירות) ,עולה כי בבית הספר
מונפים דגלי חזבאללה ומצויים בו תמונות של ח'מיני וח'מנא'י .כמו כן מתקיימות בבית הספר פעילויות
רבות להוקרת בני שהידים (שלומדים בו בחינם) ותלמידיו נקראים להשתתף בפעילויות פוליטיות שמארגן
חזבאללה .כך למשל בשנת  2007קראה הנהלת בית הספר לתלמידים להשתתף בהפגנות מחנה ה 8-במרץ
(קבוצה של מפלגות וארגוני אופוזיציה) נגד ממשלת פואד סניורה ואף ארגנה לשם כך הסעות (אתר
קנטרה 20 ,DE.בנובמבר .)2017
רשת בתי הספר אלמצטפא הינה בעלת אופי אליטיסטי יותר מאשר בתי הספר אלמהדי ורמת הלימודים
בהם גבוהה .שכר הלימוד בבתי הספר נחשב גבוה יחסית .בבתי הספר לומדים ילדי עשירים המקורבים
לחזבאללה וכן בניהם של בכירי חזבאללה (אתר בתי הספר אלמהדי; אתר אגודת החינוך הדתי האסלאמי;
אתר יא צור 29 ,ביוני  ;2014אתר ג'נוביה 22 ,באוגוסט  ;2017העיתון אלאח'באר 27 ,בספטמבר .)2017
צוין כי ערכי המהפכה האסלאמית והנאמנות לחזבאללה מוטמעים גם בבתי ספר שיעים ,שאינם שייכים
לרשת אלמצטפא .הטמעתם מתבצעת באמצעות לשכות החינוך של אגודת החינוך הדתי האסלאמי .האגודה
פרסמה נתונים (עדכניים לשנת הלימודים  )2017-2016לפיהם נחשפו לתכנים ולהשפעה שלה 52,878
תלמידי [בתי ספר שיעים] בביירות 48,644 ,תלמידים בדרום לבנון ו 35,788 -תלמידים בבקעת הלבנון (אתר
אגודת החינוך הדתי האסלאמי).
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משנתו החינוכית של שיח' נעים קאסם ,הדמות הבולטת בהפעלת בתי ספר אלמצטפא

סגן מזכ"ל חזבאללה ,שיח' נעים קאסם
(האתר הרשמי של שיח' נעים קאסם 9 ,בפברואר )2017

שיח' נעים קאסם ,סגן מזכ"ל חזבאללה ,הינו הדמות הדומיננטית בקרב רשת בתי הספר אלמצטפא.
השיח' מטיף להקמת "חברת התנגדות" בקרב בני העדה השיעית ,קרי -חברה בהשפעת חזבאללה ,שתסייע
למערכה הצבאית שמנהל הארגון" .החינוך הג'האדי" של הצעירים השיעים ,על פי משנתו של שיח' נעים
קאסם ,נועד לתמוך בביסוסה של "חברת ההתנגדות" ולהכשיר את הדור הצעיר השיעי לקראת הצטרפותו
לשורות חזבאללה.
בספרו "חברת ההתנגדות" מתייחס שיח' נעים קאסם ל"חינוך הג'האדי" ולערך השהאדה ,המוטמעים
בקרב התלמידים בבתי הספר של חזבאללה .ה"חינוך הג'האדי" ,כותב השיח' ,משפיע על צורת החשיבה של
הצעירים ,גורם להתלהבות ולנכונות להקרבה בקרבם ומבדל את חזבאללה משאר התנועות האסלאמיות.
השהאדה ,קרי -הנכונות להקרבה עצמית ולהיהפך לשהיד ,מהווה לדבריו ביטוי של כבוד למשפחה והיא
דוחפת את הנערים למאמץ נוסף כדי שיזכו ל"הצלחה אלוהית" .ה"חינוך הג'האדי" והשהאדה נושאים פירות
יעילים ומאפשרים את הזנת המסע (של חזבאללה) באמצעות מידה רבה של הקרבה (עמ'  .)34החינוך
שמעניק חזבאללה מייצר ביטחון עצמי ואמונה בניצחון המיידי ,או בניצחון העתידי ע"י האמאם אלמהדי" ,יחיש
האל את התגלותו" (עמ' )40-39

מימון מערכת החינוך של חזבאללה
הפעילות השוטפת של מוסדות החינוך של חזבאללה ,והקמת תשתיות חינוכיות רחבות היקף בקרב בני העדה
השיעית ברחבי לבנון ,כרוכות בעלויות כספיות גבוהות .להערכתנו ,כמו מוסדות חברתיים דומים של
חזבאללה כך גם המוסדות החינוכיים ממומנים ע"י איראן .מקורות מימון נוספים הינם שכר הלימוד בבתי
הספר ,איסוף תרומות ,ופרויקטים של צדקה (אתר בתי הספר אלמהדי ,אתר ג'נוביה 22 ,באוגוסט .)2017
רשת בתי הספר אלמהדי נחשבת לרשת בה שכר הלימוד סביר בהשוואה לבתי ספר פרטיים אחרים בלבנון
בעלי רמת לימודים דומה .לפיכך לומדים בה בני המעמד הנמוך בקרב האוכלוסייה השיעית .זאת ועוד,
מדיניותה הכלכלית של הרשת כוללת הענקת מלגות למצטיינים (עד גובה  50%משכר הלימוד) ולנזקקים.
לעומת זאת ,ברשת בתי הספר אלמצטפא שכר הלימוד גבוה יחסית ולומדים בה ילדיהם של בכירי הארגון
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ושל אנשי עסקים המממנים את פעילותו .בתמורה לשכר הלימוד מקבלים התלמידים גם ביטוח רפואי
וטיפולים רפואיים (אתר בתי הספר אלמהדי; אתר אגודת החינוך הדתי האסלאמי; אתר יא צור 29 ,ביוני ;2014
אתר ג'נוביה 22 ,באוגוסט  ;2017העיתון אלאח'באר 27 ,בספטמבר .)2017
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נספח
פרסומים של מרכז המידע אודות התשתית האזרחית של חזבאללה
מרכז המידע למודיעין ולטרור מבצע פרויקט מחקרי שמטרתו למפות את התשתית האזרחית של חזבאללה.
במסגרת פרויקט זה יצאו עד כה הפרסומים הבאים:
" חזבאללה השיק לאחרונה קמפיין גיוס תרומות לצרכים צבאיים המתבצע באמצעות "רשות
הסיוע להתנגדות האסלאמית" ,מוסד מרכזי של הארגון לגיוס כספים" ( 11בפברואר .)2019
"מוסד השהיד של חזבאללה :מטרתו ,אופן התנהלותו ודרכי מימונו" ( 14במרץ .)2019
"מוסד הפצועים של חזבאללה :מטרתו ,אופן התנהלותו ודרכי מימונו" ( 16באפריל .)2019
"המוסדות החברתיים -כלכליים של חזבאללה :אגודת אלקרצ' אלחסן ,מוסד סמי -בנקאי העוסק
במתן הלוואות ללא ריבית ,בעיקר לבני העדה השיעית" ( 23במאי .)2019
"אגודת ג'האד הבינוי בלבנון :מוסד חברתי של חזבאללה העוסק בבנייה ושיקום ,ובפרויקטים
חברתיים מגוונים בקרב בני העדה השיעית ,ומהווה מרכיב חשוב בתשתית האזרחית של חזבאללה" (12
ביוני .)2019
"אגודת צופי האמאם אלמהדי" :תנועת הנוער של חזבאללה המכשירה דורות של בני נוער חדורי
תודעה שיעית רדיקלית מבית מדרשה של איראן ,המצטרפים לחזבאללה ולוחמים בשורותיו נגד
ישראל" ( 20ביוני .)2019
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