אמנות ותרבות ככלים לאינדוקטרינציה בידי
חזבאללה
 1באוגוסט 2019

כללי
חזבאללה בונה בקרב החברה השיעית בלבנון "מדינה בתוך מדינה" ,הנותנת מענה לצרכי התושבים
בכל תחומי החיים .לשם כך שוקד הארגון ,בסיוע איראן ,על הקמת מערכת אזרחית ,הפועלת במקביל לזרוע
הצבאית ,בתחומי החינוך ,התרבות ,בריאות ,רווחה ,כספים ,ספורט ,בנייה ,חקלאות ועוד .המוסדות
החברתיים שניבנו ,והפעילות האזרחית הנמרצת ,מעניקים לבני העדה השיעית מגוון רחב של שירותים שהינם
בעל אופי ממלכתי )תוך ניצול חולשתו של ממשל לבנון וההזנחה המסורתית של העדה השיעית( .כל זאת כדי
ליצור בקרב השיעים "חברת התנגדות" ,התומכת במאבק חזבאללה נגד ישראל.1
אחד מתחומי הפעילות האזרחיים ,אשר חזבאללה מקדיש לו תשומת לב רבה .הינו תרבות ואמנות :פעילותו
בתחום זה כוללת ,בין השאר ,מתן הרצאות לתומכי הארגון מפי אנשי דת ,צירי פרלמנט ,אקדמאים ופעילים
צבאיים; ארגון תערוכות ציורים ו"תערוכות ג'האדיות" )בהן מוצגים כלי נשק בשימוש הארגון וחפצי
שהידים(; הפקת סרטים ,הצגות ומופעים )כולל ייבוא נרחב של תוצרי תרבות מאיראן(; והוצאת ספרים
בנושאי האסלאם השיעי ,התמיכה בחזבאללה ובערכיו והמהפכה האסלאמית באיראן .הפעילות התרבותית
והאמנותית של חזבאללה מנוהלת בחלקה ע"י יחידת התרבות )הנקראת גם יחידת ההטפה והפעילות
התרבותית( .בנוסף לכך ,עוסקים גם גופים נוספים בחזבאללה בהכוונת והטמעת פעילות תרבותית ואמנותית
)למשל גיוס החינוך ,2רשת בתי הספר אלמהדי 3וארגוני הנשים( .הפעילות התרבותית והאמנותית הינה
איפא דה-צנטרליסטית ותחומי הפעילות השונים מתחלקים בין מספר גופים של חזבאללה.

 1שיח' נעים קאסם ,סגנו של חסן נצראללה ,הגדיר את התפיסה החברתית של חזבאללה כדלקמן" :ההתנגדות,
מבחינתנו ,היא השקפה חברתית על כל ממדיה :התנגדות צבאית ,תרבותית ,פוליטית והסברתית" )נעים קאסם,
"חברת ההתנגדות :רצון השהאדה ויצירת הניצחון" ,דאר אלמעארף אלחכמיה ,2008 ,עמ' .(8
 2ראו פרסום מרכז המידע" :גיוס החינוך של חזבאללה :גוף העוסק באינדוקטרינציה של תלמידים שיעים במערכות
החינוך הלבנוניות ,הממלכתיות והפרטיות ,כהכנה לקראת הצטרפותם לחזבאללה בתום לימודיהם" 2 ,ביולי .2019
 3ראו פרסום מרכז המידע "חזבאללה מקיים רשתות של בתי ספר פרטיים המטמיעים בקרב בני העדה השיעית בלבנון
את האידיאולוגיה של המהפכה האסלאמית באיראן ואת הנאמנות לחזבאללה ולדרך הטרור" 26 ,ביוני .2019
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סיד עלי פחץ ,אחראי יחידת ההטפה ובפעילות התרבותית ,נואם בטקס בנות מצווה של בית הספר אלמהדי
באלנבי שית שבבקאע )האתר "ואדי פרס" 4 ,באפריל .(2018

הפעילות התרבותית והאמנותית מגויסת ע"י חזבאללה להטמעת ערכיו וערכי המהפכה האסלאמית
באיראן בקרב הציבור השיעי ,בדגש על הדור הצעיר .בתחומי התרבות והאמנות הערכים הבולטים הם:
תמיכה בחזבאללה )"ההתנגדות"( ובג'האד )מלחמת קודש( נגד ישראל; טיפוח פולחן השהידים של
חזבאללה והאדרת השהאדה )מות קדושים למען אללה( .זאת ,לצד תמיכה במהפכה האסלאמית
באיראן וטיפוח פולחן האישיות של האמאם אלח'מיני מחולל המהפכה האסלאמית והמנהיג עלי
אלח'אמנהא'י.

עבודות ציור בנושא ערך השהאדה.
האדרת השהידים באמנות המגויסת של חזבאללה .מימין :ציור של אומן מגויס בו נראית קרובת משפחה של שהיד
מניחה פרחים על קברו ,בעוד נשמתו עולה לשמיים ברקע )פרופיל הפייסבוק של אחמד עבדאללה( .משמאל:
ציור דיוקן של השהיד האדי נצראללה ,בנו של מזכ"ל חזבאללה חסן נצראללה ,אשר נהרג בהיתקלות עם כוח
צה"ל בדרום לבנון בספטמבר ) 1997פרופיל הפייסבוק של אחמד עבדאללה(.
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מימין :כריכת הספר "קאסם סלימאני  -זכרונות והרהורים" ,העוסק בחוויותיו של מפקד כוח קדס של משמרות
המהפכה האיראניים ,במלחמת איראן-עיראק )אתר אגודת אלמעארף( .משמאל :הספר "האמאם אלח'אמנהא'י:
המנהיג מקור הסמכות" שיצא לאור בשנת  2014בהוצאת אגודת אלמעארף וכולל הכרה של חכמי דת בכירים
בח'אמנהא'י כמקור סמכות דתית )אתר אגודת אלמעארף(.

ככל הידוע לנו לא הטילה ארה"ב סנקציות על יחידת התרבות של חזבאללה ועל גופים תרבותיים ואמנותיים
נוספים המשמשים מכשיר לאינדוקטרינציה של פעילי חזבאללה ושל החברה השיעית בכלל )כגון אגודת
רסאלאת או אגודת אלמעארף( .גם פעילים בכירים של חזבאללה המנהלים את מוסדות התרבות והאמנות
של הארגון לא הוכללו בסנקציות האמריקאיות.

מ ב נה ה ע ב וד ה
בעבודה זאת תיבחן הפעילות התרבותית של חזבאללה בארבעה תחומים שונים:
יחידת התרבות של חזבאללה
האגודה הלבנונית לאמנויות -רסאלאת ,העוסקת בעיקר באמנויות הבמה.
אגודת התרבות האסלאמית – אלמעארף ,העוסקת בעיקר בהוצאה לאור של ספרים ופרסומים.
אחמד עבדאללה ,אמן מגויס העוסק באמנות חזותית.
"אמנות עממית" :ציור מאורגן של גרפיטי על החומה ,שהקים צה"ל בגבול ישראל-לבנון
מימון הפעילות התרבותית האמנותית
נספח :פרסומי מרכז המידע אודות התשתית האזרחית של חזבאללה.
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יח יד ת ה ת ר ב ות ש ל ח ז ב א ל ל ה
יחידת התרבות של חזבאללה ,המכונה גם יחידת ההטפה והפעילות התרבותית מרכזת ומכווינה חלק
מהפעילות התרבותית בחזבאללה .בראש היחידה עומד סיד עלי פחץ .נראה ,כי יחידת התרבות שמה את
הדגש בעיקר על תכנים דתיים שיעיים ,בעוד שתחומים נוספים של תרבות ואמנות מנוהלים ע"י גופים אחרים
)ראו להלן(.

שיח' עלי סלים ,איש דת שיעי לבנוני בכיר המזוהה עם חזבאללה ,לבוש מדים )עמוד הפייסבוק ע'ריב אלמידאני;
חשבון הטוויטר של מהתדי בחמד 22 ,ביולי  .(2019השיח' עונד על זרועו תג יחידה בו נראות צלליות של לוחמים
עוברים מתחת לספר הקוראן )מנהג איראני ,מעין "תפילת הדרך"( .תחתם הכיתוב" :ההטפה התרבותית
הג'האדית" .יתכן כי זהו לוגו יחידת התרבות של חזבאללה .הכיתוב המצורף לתמונה הוא "השיח' לוחם הג'האד"

מרכז יחידת התרבות נמצא בפרבר הדרומי של ביירות .סניפיה פרוסים באזורים השונים בהם מתגוררת
אוכלוסייה שיעית בלבנון .אחראי התרבות באזור הראשון של דרום לבנון )מדרום לנהר הליטאני( הינו שיח'
השאם שרי )אתר ערבי פרס 27 ,במאי  ;(2019אחראי התרבות באזור השני של דרום לבנון )מצפון לליטאני(
הינו שיח' מחמד ג'מעה )אתר בתי הספר אלמהדי 3 ,ביוני  ;(2019אחראי התרבות בבקעת הלבנון הינו פיצל
שכר )אתר הכוחות הלבנונים 20 ,במאי .(2013
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ה א ג ו ד ה ה ל ב נ ו נ י ת ל א מ נ ו י ו ת -ר ס א ל א ת
האגודה הלבנונית לאמנויות – רסאלאת ) (Lebanese Arts Associationהחלה לפעול ,באישור משרד
הפנים הלבנוני ,באפריל  .2007האגודה נרשמה בכתובת חארת חריכ )שבפרבר הדרומי לביירות( ,בניין
שבבעלות סלטאן ח'ליפה אסעד .4מייסדיה היו צ'רע'אם עמר ע'טאס )מנצח( ,שאדי נח'לה אסבר )נגן עוד
ומורה במכון הלאומי הגבוה למוסיקה בלבנון( ,סארה עלי קציר )במאית ,שחקנית ומספרת סיפורים( ,מח'לץ
עמאד אלדין נעמה )שיח'( ומחמד כמאל אלדין כות'ראני )מהנדס( ,אשר שימש כמנכ"ל האגודה ,לפחות
עד ) 2016הרשומות הלבנוניות 27 ,בדצמבר  ;2007כתב העת בקית אללה ,גיליון  231בדצמבר ;2010
אלאח'באר 25 ,ביוני  ;2012אתר רשת החדשות של אלנבטיה 21 ,בינואר  ;2013אתר בנת ג'ביל 6 ,במאי
 .(2016המרכז הראשי של האגודה נמצא כיום בשכונת בא'ר חסן ,שבפרבר הדרומי של ביירות )עמוד
הפייסבוק של אגודת רסאלאת(.

מימין :לוגו אגודת רסאלאת )עמוד הפייסבוק של אגודת רסאלאת 9 ,באוקטובר  .(2017משמאל :מחמד
כות'ראני ,מנכ"ל אגודת רסאלאת )אלאח'באר 4 ,באוגוסט (2010

המטרה המוצהרת של פעילות האגודה היא הצגת ההגות ,התרבות ,הערכים והניסיון של "ההתנגדות"
ושל "חברת ההתנגדות" )קרי ,החברה השיעית התומכת בחזבאללה( בפני הציבור הלבנוני והערבי,
ב"שפה אטרקטיבית ,אובייקטיבית ומשותפת" .סוגי האמנות בהם מטפלת האגודה הם מוסיקה ,תיאטרון,
סרטים ,קליפים ,ספרות וציור .אחד מתחומי הפעילות העיקריים של האגודה הם ניהול קמפיינים
בנושאים הנוגעים לאסלאם השיעי ,לחזבאללה ולאיראן )למשל :העאשוראא' ,יום השנה למלחמת לבנון
השנייה ויום ירושלים העולמי שיזמה איראן לציין מידי שנה(.
בנוסף לכך מעודדת האגודה כתיבת ספרים ומסייעת בהוצאתם לאור .האגודה מארגנת גם מופעים רבים:
"פסטיבל שירת ההתנגדות" המתקיים לפחות פעמיים בשנה .סביב יום המפקדים השהידים ויום השנה

 4סגן יו"ר המועצה המבצעת לפעילות מוניציפאלית ,לשעבר ראש יחידת הכספים בחזבאללה ומנהל אגודת ג'האד הבינוי
)ערוץ אלחרה 10 ,בינואר .(2019
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למלחמת לבנון השנייה; פסטיבלים וימי אמנות מרוכזים בנושא "ההתנגדות" ;5קורסים וסדנאות )צילום,
ביקורת קולנוע ,תיאטרון ,כתיבת סיפורים ,יסודות המשחק ,קליגרפיה וכו'(; הקרנת סרטים והעלאת הצגות
והפקת סדרות טלוויזיה )אתר אגודת רסאלאת; אלאח'באר 25 ,ביוני  ;2012אתר רשת החדשות של
אלנבטיה 25 ,באוקטובר .(2014

מימין :סצנה מההצגה "מתי נראה אותך" ,העוסקת בציפייה לאמאם אלמהדי )אתר אגודת רסאלאת27 ,
בספטמבר  .(2008משמאל :תמונה מצילומי סרט הקולנוע הראשון שהפיקה האגודה בשיתוף עם הרשות
האיראנית לרדיו וטלוויזיה" ,כבבת העין" .הסרט מביא את סיפורו של חקלאי בדרום לבנון בתקופת הכיבוש
הישראלי .צה"ל הפך את ביתו למחנה צבאי ,אשר מותקף בסופו של דבר על ידי לוחמי חזבאללה )אתר אגודת
רסאלאת 29 ,בפברואר  ;2012ערוץ אלמנאר 1 ,במרץ .(2012

ת כ נ י ה א יר וע ים ה ת ר ב ות יים  ,ש מ א ר ג נ ת א ג וד ת ר ס א ל א ת
כדי לאפיין את התכנים ודפוסי הפעילות של אגודת רסאלאת ,אותרו ותועדו  72אירועי תרבות שנערכו
על ידה בשנים  .2019 – 2007ככלל ,לא ניתן לזהות מגמה אחידה של גידול במספר האירועים השנתיים או
צמצום שלהם .בולטות במיוחד השנים ) 2012עשרים אירועים( 12) 2015 ,אירועים( ושבעת החודשים
הראשונים של שנת ) 2019עשרה אירועים( .אשר לסוגי האירועים ,הסוג הנפוץ ביותר הוא סרטי קולנוע )31
אירועים ,כלומר כ (43%-ואחריו ערבי שירי משוררים ) 16אירועים ,כלומר כ ,(22%-קונצרטים ) 12אירועים,
כלומר כ (16.5%-והצגות תיאטרון )תשעה אירועים ,כלומר כ .(12.5%-בנוסף ,נרשמה הפקתם של שני
קליפים ,מופע מחול אחד וערב מספרי סיפורים אחד.
באירועים הללו בלטו במיוחד תכנים דתיים שיעיים ) 18אירועים ,כלומר כ ,(25%-תכנים ג'האדיים )16
אירועים ,כלומר כ ;22%-לדוגמא ,סרט משנת  2012על לוחם הלום קרב וסרטים מהשנים  2016 -2015על
אימהות הממתינות לחזרת ביניהן מהחזית( .כמו כן בלטו תכנים הנוגעים למהפכה האסלאמית באיראן,
בדגש על מלחמת איראן-עיראק )עשרה אירועים ,כלומר כ ;14%-לדוגמא ,סרט הקולנוע מצר אבו-ע'ריב
המתאר התקפה גדולה שנערכה באזור זה ביולי  ,1988במסגרת מלחמת איראן-עיראק( .נושאים חשובים
נוספים הם הסולידריות בין מדינות ה"ציר" )שבעה אירועים ,כלומר כ ;9.5%-לדוגמא ,סרטים על

 5בתחרות שערכה אגודת רסאלאת לכבוד פסטיבל "סרטי ההתנגדות" בשנת  ,2016חילקה האגודה ליוצרים מצטיינים
פרסים בסך  31,000דולר )עמוד הפייסבוק של אגודת רסאלאת 31 ,במאי .(2016
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ההתקוממות השיעים בבחרין ועל המלחמה בסוריה(; החברה והמדינה בלבנון )שבעה אירועים ,כלומר
כ (9.5%-ומופעים כלליים ,של אמנות לשמה )שבעה אירועים ,כלומר כ ;9.5%-בעיקר מוסיקה קלאסית
איראנית( .גם בתחום האמנות לא נפקד מקומו של האדרת השהידים וטיפוח השהאדה )חמישה אירועים,
כלומר כ ;7%-בא לידי ביטוי בסרטים והצגות על חיי שהידים ,לדוגמא המחבל המתאבד עלי אשמר (6ובשנת
 2019החלו להופיע גם תכנים לילדים )שני אירועים ,כלומר כ.(2.5%-

כ יס וי ע ל ויות ה א יר וע ים
בכתבה שהתפרסמה על אגודת רסאלאת בעיתון אלאח'באר בשנת  ,2012צוין כי כל האירועים שמארגנת
האגודה מוצעים ללא תשלום )העיתון אלאח'באר 25 ,ביוני  .(2012החל משנת  2016צוינו לגבי חלק
מהאירועים מחירי כרטיסים )לרוב 7,000 – 5,000 ,לירות לבנוניות ,כלומר כ 4.5 – 3.3-דולר( ומחירי הסעה
לאירועים ) 15,000לירות ,כלומר כעשרה דולרים( )אתר אגודת רסאלאת 27 ,באפריל  ;2016עמוד הפייסבוק
של אגודת רסאלאת 18 ,במאי  20 ,2016ו 27-באוגוסט  13 ,2016בספטמבר  29 ,2016בדצמבר 18 ,2016
באפריל  2018ו 25-ביולי  .(2018יתכן כי הדבר מעיד על מחסור כלשהו בכספים למימון הפעילות של
רסאלאת.

א גוד ת ה ת ר ב ות ה א ס ל א מ ית  -א ל מ ע א ר ף
אגודת התרבות האסלאמית אלמעארף ) (Al-Maaref Islamic Cultural Associationנוסדה בשנת 1996
כאגודה תרבותית הפועלת לביצור ולפיתוח רוח האמונה והג'האד ,להעלאת הרמה התרבותית ,להפצת
ערכים ותרבות שורשית ,בהשראת דרכו ,של האמאם אלח'מיני .המרכז הראשי של האגודה נמצא
באלמעמורה שבביירות .בראש אגודת אלמעארף עומד שיח' ד"ר אכרם ברכאת )עמוד הפייסבוק של שיח'
ד"ר אכרם ברכאת 15 ,בדצמבר  ,(2018שהיה בעבר אחראי יחידת התרבות בחזבאללה.

מימין :לוגו אגודת אלמעארף )אתר אגודת אלמעארף( .משמאל :שיח' ד"ר אכרם ברכאת ,יו"ר אגודת אלמעארף
)האתר הרשמי של שיח' ד"ר אכרם ברכאת(

האגודה פועלת באמצעות אגודות הקשורות אליה ומרכזים הכפופים לה ,ביניהם:

 6מחבל מתאבד ,אשר פוצץ עצמו על שיירת צה"ל בצומת עדיסה-רב אל ת'לאת'ין ב 20-במרץ ) 1996האתר הרשמי של
חזבאללה(.
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מכון האמאם אלמהדי לקורסי תרבות ,אשר מתמחה בלימודי אסלאם ופועל להפצת ידע אסלאמי
)קרי ,ידע אסלאמי שיעי( לסקטורים השונים בחברה.
מרכז נון לחיבור ותרגום ובית ההוצאה לאור אלמעארף ,העוסקים בכתיבה ,תרגום והוצאה לאור
של ספרים ופרסומים.
כתב העת בקית אללה ,ירחון תרבות העוסק בסוגיות הקשורות לאסלאם השיעי ,ל"התנגדות"
ולמהפכה האסלאמית באיראן .בירחון מובאים סיפורי מורשת קרב וקורות חייהם של שהידים
בחזבאללה.
רשת אלמעארף האסלאמית האלקטרונית להפצת ידע אסלאמי ,אשר פועלת בשלוש שפות:
ערבית ,אנגלית וצרפתית
מרכזי האמאם אלח'מיני העוסקים בשמירה והפצה של דרכו של האמאם אלח'מיני.
אגודת אלנור העוסקת בהוראת קרוא וכתוב ופועלת למיגור האנאלפביתיות.
אגודת אלמעראג' העוסקת בלימוד תפילה ,הסברת משמעויותיה וחיזוק המעמד שלה בקרב הדור
הצעיר.
מכוני התרבות לנשים  -מכון סידת נסאא' אלעאלמין .7העוסקים בהכשרה תרבותית דתית לנשים.
מרכז המחקר של המלחמה הרכה העוסק במחקרים הקשורים ללוחמה פסיכולוגית ,במטרה לבצר
את החברה ולהתמודד עמה )אתר אגודת אלמעארף(.

מימין :לוגו שעיצבה אגודת אלמעארף לכבוד יום המפקדים השהידים בשנת  .2015בלוגו נראים "שלושת
המפקדים השהידים" ,שלושה בכירי חזבאללה שנהרגו במהלך הלחימה נגד ישראל :חאג' עמאד מע'ניה ,סיד
עבאס אלמוסוי ושיח' ראע'ב חרב .בכיתוב נאמר" :המפקדים השהידים שלנו הם כותרת הנחישות והניצחון שלנו –
 16פברואר – יום המפקדים השהידים – ) "2015אתר תחולאת 17 ,בפברואר  .(2015משמאל :לוגו שעיצבה
האגודה במסגרת מחאת "ציר ההתנגדות" האיראני על הכרת טראמפ בירושלים כבירת ישראל .בלוגו נראית
כיפת הסלע ועליה המילה "תשוחרר" ולמטה התיוג "פלסטין האהובה תשוחרר" )חשבון הטוויטר של באקר כרכי,
 21בדצמבר .(2017

 7מכינויי סידה פאטמה ,בתו של הנביא ואשתו של האמאם עלי.
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ת כ נ י ה פ ר ס ומ ים ש מ פ יצ ה א ג וד ת א ל מ ע א ר ף
כדי לאפיין את התכנים שמבקשת האגודה להטמיע בקרב קהל הקוראים שלה ,אותרו ותועדו  536הכותרים
שהוציאה האגודה לאור בכל שנות קיומה )כלל כותרים הזמינים לעיון ולהורדה ללא תשלום באתר האינטרנט
של האגודה( .עיקרי ממצאי הבדיקה:
הנושא המרכזי שזכה להתייחסות המקיפה ביותר הוא תכנים דתיים שיעיים  372 -כותרים

)כ-

 (70%העוסקים בכל ההיבטים של האמונה השיעית ,החל מכתבי חכמי דת בכירים ועד חוברות דינים
פרקטיים לניהול חיי היום יום )הלכות המסגד ,הלכות הרשתות החברתיות וכו'(.
נושאים מרכזיים נוספים הם המהפכה האסלאמית באיראן )כולל מלחמת איראן-עיראק; 44
כותרים ,כלומר כ (8%-ותכנים ג'האדיים ) 44כותרים ,כלומר כ .(8%-גם כאן לא נפקד מקומו של ערך
השהאדה ,והוא תופס  32כותרים )כ (6%-וכולל ביוגרפיות של שהידים )ראו פירוט להלן(.
נושאים נוספים הם מעמד האישה ) 19כותרים ,כלומר כ (3.5%-והתמודדות עם לוחמה
פסיכולוגית )תשעה כותרים ,כלומר כ.(1.5%-
בנוסף ,הוציאה האגודה לאור שישה ספרים בנושא מיומנויות למידה ופיתוח סגלי הוראה ,ארבעה
ספרים בנושא מדעי הרוח )בעיקר פילוסופיה כללית ודתות( ,שלושה ספרים העוסקים בסוגייה
הפלסטינית ושלושה ספרים בתחום השפה הערבית )אתר אגודת אלמעארף(.

ס פ ר ים ש ה וצ יא ה א ג וד ת א ל מ ע א ר ף

מימין :כריכת הספר "קאסם סלימאני  -זכרונות והרהורים" ,העוסק בחוויותיו של מפקד כח קדס של משמרות
המהפכה האיראניים ,במלחמת איראן-עיראק .משמאל :כריכת הספר "הניצחון בהגותו של האמאם
אלח'מיני" ,העוסק בהגדרת הניצחון ,כיצד לשמור עליו ,הקשר שבין השהאדה לניצחון וכו' )אתר אגודת
אלמעארף(
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מימין :הספר "האישה והמשפחה במחשבת האמאם אלח'אמנא'י" שיצא לאור בשנת  2017וכולל התייחסות
של ח'אמנא'י למעמד האישה  .משמאל :הספר "האמאם אלח'אמנא'י :המנהיג מקור הסמכות" שיצא לאור
בשנת  2014והוא כולל הכרה של חכמי דת בכירים בח'אמנא'י כמקור סמכות דתית )אתר אגודת אלמעארף(

ה ס פ ר " ר וח ה ר פ א ים ש ל ח ז ב א ל ל ה "  :מ ק ר ה מ ב ח ן ל מ ס ר י ם ה מ ו ט מ ע י ם ב ס פ ר י ם
ש מ וצ יא ה ל א ור א גוד ת א ל מ ע א ר ף
הספר "רוח הרפאים של חזבאללה" ) 96עמודים( ,שהוצא לאור על ידי אגודת אלמעארף ביולי  ,2009מגולל
את סיפור חייו ומותו של השהיד מחמד קאנצו .מחבר הספר הוא אבראהים מנצור ,אשר כתב אותו במסגרת
תחרות סיפורים אודות שהידים ,שנהרגו במלחמת לבנון השנייה ,שנערכה בחסות עיריית העיר אלהרמל
)אתר אגודת אלמעארף; האתר  .(Islamic Sourcesלדעתנו ,ניתן לראות בספר מקרה מבחן למסרים
המוטמעים ע"י חזבאללה בספרים שמפיצה אגודת אלמעארף.

כריכת הספר "רוח הרפאים של חזבאללה"
)אתר אגודת אלמעארף(
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השהיד מחמד קאנצו נהרג במלחמת לבנון השנייה והיה אחד משלושת פעילי חזבאללה הבכירים ביותר
שנהרגו במלחמה זו .קאנצו נולד ב 20-באוגוסט  1966למשפחה בת שבעה ילדים ,התגייס לחזבאללה
בשנת  1983והחל בפעילות צבאית בשנת  .1985השתתף בתקיפות רבות נגד מוצבים לפני נסיגת צה"ל
מלבנון .בשנת  2005פיקד על הפיגוע בע'ג'ר ובשנת  2006נקרא להשתתף בחטיפת החיילים ,שהחלה
את מלחמת לבנון השנייה .במלחמה עצמה שימש מפקד הכוח המיוחד ופקד על כוחות חזבאלה בצור ,בנת
ג'ביל ובבית יאחון ,שם גם נהרג ב 8-או ב 11-באוגוסט  .2006הוא קיבל מספר צל"שים ממזכ"ל חזבאללה
חסן נצראללה .הניח אחריו אישה ושלושה ילדים )אתר דאר אלולאיה לתרבות והסברה 30 ,ביוני  ;2008פורום
אהל אלבית 30 ,ביולי  ;2010אלאח'באר 12 ,ביולי .(2018
בפרק הראשון מתאר המחבר בקצרה את הוריו של קאנצו ,בני העיירה אלדויר שבדרום לבנון .אביו שירת
בצבא לבנון ואמו הייתה עקרת בית ,הם חיו חיים פשוטים בבית צנוע ,אמו נותרה תקופות ארוכות לבדה מפני
שהאב שירת בבסיס מרוחק .תיאור זה נועד להציג את השהיד כדמות שרבים בחברה השיעית )ב"חברת
ההתנגדות"( יוכלו להזדהות עמה ,בשל הרכב חברה זו )כפרית ,דרומית ,ענייה(.
הפרק השני ,נפתח בחזרת המשפחה אל העיירה אלדויר שבדרום לבנון ,עם תחילת מלחמת האזרחים
בשנת  .1975לאחר מכן מתאר המחבר בהרחבה את הסביבה הכפרית בה גדל קאנצו ואת אהבתו הרבה
לטבע .המחבר מתאר קאנצו כמי שהעמיק בלימודי הדת בבית הספר הממלכתי של אלדויר .שיא הפרק
מגיע בתיאור נקודת המפנה בחייו של קאנצו ,כאשר התפלל לראשונה את תפילת יום שישי בבית הספר
התיכון של ג'בשית ,שהונהגה על ידי שיח' ראע'ב חרב ,בכיר חזבאללה בדרום לבנון במלחמת לבנון
הראשונה .8המפגש עם השיח' גרם לו ,בהמשך ,לעזוב את הלימודים בשנת  1985ולפנות ללחימה נגד
ישראל.
הפרק הרביעי" ,הנער הצעיר ...איש התנגדות!" נפתח בתיאור צעדיו הראשונים של קאנצו בפעילות
נגד ישראל ,בהתאם לדרך שהתווה שיח' ראע'ב חרב :הצבת שלטים נגד הכיבוש הישראלי ,חסימת
כבישים באמצעות צמיגים בוערים והטמנת מטעני דמה .המחבר מתאר כיצד קאנצו סיגל לעצמו במהירות
דפוסי פעילות חשאית .בפרק החמישי ,מתוארים מספר פיגועים בהם השתתף קאנצו ,תוך הדגשת אומץ לבו
ודבקותו במשימה .כך ,למשל ,סיכן את עצמו במיוחד כדי להביא נשק שלל וכדי לחלץ גופת שהיד ,מעשים
שעליהם זכה לשבחים ממפקדיו ואף לציון לשבח .חילוץ גופת השהיד ,המוזכר גם בהמשך הספר ,הינו חלק
ממגמה קבועה באינדוקטרינציה של חזבאללה ,שנועדה להעניק ללוחם העתידי )שהוא ,למעשה ,שהיד
פוטנציאלי( "ראש שקט" בידיעה שאם ייפצע או ייהרג בקרב ,לא יופקר בשטח.
בפרק השישי" ,החלום על האמאם אלמהדי" ,ממשיך המחבר לסקור פיגועים שונים בהם השתתף קאנצו.
בנוסף ,מדגיש המחבר מספר תכונות שבלטו אצל קאנצו :אמיץ ,נועז ,ראשון לפרוץ אל המוצב ואחרון לסגת

 8איש דת שיעי שלמד בנג'ף ,אשר שימש כאמאם של הכפר ג'בשית ,מעוז חזבאללה בדרום לבנון .שיח' ע'ארב חרב עמד
בראש הפעילות של חזבאללה בעת מלחמת לבנון הראשונה .לאחר מותו בפברואר  1984הוא הפך לסמל ההתנגדות
לצה"ל וסמל המאבק של חזבאללה.
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ממנו ,מקפיד לטפל בפצועים ולחלץ אותם ומעל הכל – ירא שמיים בצורה יוצאת דופן .הפרק השביעי,
"אשת חיל" ,מוקדש כולו לחיי המשפחה של קאנצו .הפרק נפתח באירוסין ובנישואין ובהמשך מתאר המחבר
את קאנצו כמי שלא הזניח את אשתו וילדיו למרות היעדרויותיו הרבות ופעילותו בחזית הלחימה עם
ישראל .בנוסף ,מתואר ביקור שלו ושל אשתו במקומות הקדושים בעיראק ובאיראן וכן עלייה לרגל )חג'(
שערכו למכה.
הפרק התשיעי נפתח בקביעה ,כי קאנצו השתתף בכל פעולת איכות שביצע חזבאללה בשנים – 1987
 ,2006ולאחר מכן נמסרים שמות מקומות בהם בוצעו פיגועים בהשתתפותו .בהמשך מתאר המחבר את
שגרת הפעילות הצבאית של קאנצו בשנים הללו ומדגיש כמה תכונות שלו ,ביניהן דבקות בלתי מתפשרת
במשימה וסיכון עצמי מעבר לרגיל ,למשל לצורך חילוץ גופות .בפרק העשירי" ,על סף המוות" ,נמשך תיאור
שגרת הפעילות הצבאית של קאנצו במהלכה הוא נפצע בקרב.

פעילי חזבאללה ,פקודיו של מחמד קאנצו ,עוברים מתחת לספר קוראן שהוא מחזיק לפני יציאה לקרב )חשבון
הטוויטר  23 ,Haydar Jahamiבספטמבר  .(2014מדובר במנהג איראני )מעין "תפילת דרך"( שאומץ על ידי
פעילי חזבאללה

מימין :פגישת פעילי חזבאללה עם המזכ"ל חסן נצראללה .מחמד קאנצו מימין )עמוד הפייסבוק השהידים שלנו
חיים 11 ,באוקטובר  .(2015משמאל :מחמד קאנצו מקבל תעודה )יתכן ציון לשבח( ממזכ"ל חזבאללה חסן
נצראללה )פרופיל הפייסבוק של דינא קאנצו 7 ,ביולי .(2019

הפרק החמישה-עשר מוקדש לתיאור קורותיו של קאנצו במלחמת לבנון השנייה .המחבר מציין כי קאנצו
היה מעורב בכל הקרבות החשובים באזור בנת ג'ביל .בהמשך מתאר המחבר לוחמה פסיכולוגית ממוקדת
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שהפעיל צה"ל נגד קאנצו ,על ידי קריאה בשמו ברשת הקשר וברמקולים והפצת שמועות על מותו – מהלכים
שלא השפיעו עליו כהוא זה )התמודדות עם לוחמה פסיכולוגית היא מוטיב מרכזי באינדוקטרינציה של
חזבאללה( .אירוע נוסף שמתואר בפרק זה בהרחבה הוא ההתדרדרות במצבו הבריאותי של קאנצו ,שאילץ
אותו להתאשפז תוך כדי המלחמה בבית החולים צלאח ע'נדור בבנת ג'ביל .אולם קאנצו המשיך לפקד על
הלחימה מתוך בית החולים ובסופו של דבר עזב אותו כדי להמשיך להילחם .בפרק זה מתואר כיצד התרגש
קאנצו עד דמעות כששמע את המסר הפומבי שהעביר נצראללה ללוחמי הארגון בנאומו ב 30-ביולי
.92006
בהמשך נקרא קאנצו לפקד על הלחימה בבית יאהון .סביב קריאה זו מתוארים שני נסים שאירעו לו
לקראת מותו :הוא חזה במדויק את יום סיום המלחמה והצליח להסתנן בין כמה מאות חיילים ישראליים בדרך
מבנת ג'ביל לבית יאחון .בסוף הפרק מתואר האירוע בו נהרג קאנצו :הבית בו שהה עם לוחמים נוספים
הופצץ והוא נשאר לטפל בפצועים ונפצע אנושות בהפצצה השנייה על הבית .הפרק נחתם בתיאור מילותיו
האחרונות של קאנצו ,אשר כללו צוואה ,בקשת מחילה והוראה שלא לאפשר לאויב לשבות את גופתו.
הפרק השישה עשר נחתם בתיאור מחווה של ציר הפרלמנט מחמד רעד ,אשר ביקש לנשק את רגלי השהיד
רגע לפני שגופתו הורדה לקבר.

ה א ד ר ת ה ש ה יד מ ח מ ד ק א נ צ ו

מימין :מחסום של חזבאללה על שם השהיד מחמד קאנצו ,תמונתו מוצבת במחסום לצד דגל חזבאללה )קבוצת
הפייסבוק השהיד מחמד חסן קאנצו 23 ,במאי  .(2016משמאל :הזמנה לכינוס אבל שייערך לנשמת השהיד מחמד
קאנצו בעיירה אלדויר .על ההזמנה חתומים בני משפחת השהיד וחזבאללה )עמוד הפייסבוק אלדויר אהלן וסהלן,
 10באוגוסט .(2016

 9במהלך נאומו חילק נצראללה שבחים לפעילי חזבאללה בהדגישו ,כי הם הגנו על לבנון כולה ולא רק על חזבאללה.
נצראללה שב ועודד את פעילי חזבאללה וחילק להם שבחים; "רגליכם הנטועות באדמה ,אינן מזדעזעות ,ולא זזות
ממקומן ,אפילו אם ההרים יזוזו" ,"...אתם המנהיגים ,אתם הפאר ,פאר האומה ואנשי אללה ,שאיתם ננצח."...
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מימין :קברו של מחמד קאנצו בבית הקברות של העיירה אלדויר בדרום לבנון )אתר יא צור 13 ,באוגוסט .(2013
משמאל :בני משפחתו וחבריו של מחמד קאנצו באזכרה ביום השנה השביעי למותו )אתר יא צור 13 ,באוגוסט
.(2013

צוות ערוץ אלמנאר )הצלם מחמד עליק והכתב עלי שעיב( מצלם כתבה סמוך למקום מותו של מחמד קאנצו,
באוגוסט ) 2018פרופיל הפייסבוק של מחמד עליק 11 ,באוגוסט (2018

ס יכ ום
המוטיב המרכזי בספר הינו האדרת השהידים והפיכתם למודל ולחיקוי .הספר מציג את השהיד מצד אחד
כדמות שקל מאוד לבני החברה השיעית להזדהות עמה )בן הדרום ,איש הכפר ,בן למשפחה ענייה ,דתי,
איש משפחה וכו'( .מנגד ,הוא מוצג כאדם אמיץ ,אשר שש אלי קרב ונכון להקריב את עצמו למען מטרה
גדולה ,קרי -מוכן להקריב עצמו בשורות חזבאללה .הספר מתאר כיצד הפעילות הצבאית וחיי המשפחה של
הצעירים השיעים בני הדור הראשון של פעילי חזבאללה שזורים זה בזה .מחמד קאנצו ,המגלם דור זה,
שהתפתח בהתאם להתפתחות ארגון חזבאללה :הוא התגייס לחזבאללה עם הקמתו ,היה מעורב בפעילות
עממית בדרום לבנון בהנהגת שיח' ראע'ב חרב ,עבר לפעילות צבאית עד השיא של נסיגת צה"ל מלבנון ,חווה
תקופת רגיעה בפעילות הצבאית בעקבות הנסיגה ובהמשך השתתף במלחמת לבנון השנייה.
מאפיין נוסף הבולט בספר הוא בניית מיצג של משפחה אידיאלית התומכת בלוחם חזבאללה :אשתו
איננה מתלוננת על היעדרויותיו הרבות ,משפחתו מקבלת באיפוק )לפחות כלפי חוץ( את בשורת מותו ואשתו
מבטיחה לו להמשיך לגדל את ילדיהם בהתאם לחינוך שהיה רוצה לתת להם ומסלקת כל חשד לטינה שעלולה
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להיות לה כלפי חזבאללה ,בעקבות מות בעלה .בנוסף ,בולטים לאורך הספר כולו קישורים ורמזים לאירועים
חשובים בתולדות האסלאם וכן מאפיינים על-טבעיים של דמות השהיד )ידע שהוא עומד למות ,חזה את
סיום המלחמה ,הסתנן לבית יאחון מבלי להתגלות -כמו רוח רפאים,

בהתאם לשם הספר -והופיע

בחלומותיהם של בני משפחתו וחבריו(.

א ח מ ד ע ב ד א ל ל ה  ,א מ ן מ ג ויס ה ע ו ס ק ב א מ נ ו ת ח ז ו ת י ת
האמן אחמד עבדאללה נולד בשנת  1968בעיירה זוטר אלשרקיה בדרום לבנון וגר כיום בבעבדא )בירות(.
הוא הוכשר כמהנדס תפאורה ,צייר ופסל ,השתתף בתערוכות וסדנאות רבות בתחום האמנות החזותית ואף
זכה בפרסים רבים .לדבריו ,הוא הושפע מהאסכולה הקלאסית-ריאליסטית ומציירי תקופת הרנסנס.
אחמד עבדאללה רואה את עצמו כאמן מגויס לכל דבר ועניין וסבור כי הכישרון האמנותי שלו הוא ,בראש
ובראשונה ,אמצעי לשרת את "ההתנגדות" ולתמוך בה" :אמנות ההתנגדות היא חובתו של כל אמן ,לכוון
את המכחול שלו כך שיתמוך בהתנגדות כפי שלוחם הג'האד מכוון את הרובה שלו לכיוון האויב" .הוא
רואה עצמו כמו שחייב להעביר באמצעות מכחולו את "עושק העמים" ,שבא לידי ביטוי "בכיבוש הציוני" של
האדמה הערבית ובהריגת הפלסטינים )כתב העת שג'ון ערביה 27 ,במרץ  ;2017אתר אלח'יאם 14 ,ביולי
 ;2018פרופיל הפייסבוק של אחמד עבדאללה(.
עבדאללה מועסק על ידי חזבאללה ועל ידי גופים הקשורים אליו )כדוגמת עיריות( ומוזמנים אצלו ציורים
ופסלים העוסקים בכמה נושאים מרכזיים העומדים בליבת המסרים שחזבאללה חותר להנחיל :ג'האד
)בדגש על לחימת חזבאללה נגד צה"ל ברצועת הביטחון( ,ה"התנגדות הפלסטינית" והנכבה ,מלחמת לבנון
השנייה ,ערך השהאדה ,תכנים דתיים שיעיים וסולידריות של "הציר האיראני"; זאת ,בנוסף לעבודות
בנושא חיי הכפר בלבנון וציורי טבע .בכך ,תורם עבדאללה תרומה חשובה לשימור מורשת הקרב של
חזבאללה ,להאדרת דמויותיהם ומעשיהם של השהידים ולעידוד רגש של סולידריות כלפי קהילות שיעיות
אחרות בציר ההתנגדות )בחרין ,תימן( .להלן מספר דוגמאות לעבודותיו.
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עבודות בנושא ג'האד.
מימין :ציור של סצנת הנפת הדגל על סוללת מוצב דלעת במהלך תקיפתו על ידי חזבאללה באוקטובר 1994
)פרופיל הפייסבוק של אחמד עבדאללה( .משמאל :ציור של קסדה וסנפיר מחוררים מכדורים ודגל ישראל נשרף.
נראה כי הציור צויר על רקע "אסון השייטת" בספטמבר ) 1997פרופיל הפייסבוק של אחמד עבדאללה(.

עבודות בנושא מלחמת לבנון השנייה.
מימין :ציור של עמאד מע'ניה צופה על סצנות מייצגות מהמלחמה )טנקים בוערים ,מסוק נופל ,רקטות נופלות
ביישובים ישראליים( )פרופיל הפייסבוק של אחמד עבדאללה( .משמאל :דגם קרטון של טנק מרכבה ישראלי ,בו
נעשה שימוש בטקס לציון יום השנה למלחמת לבנון השנייה שערך הארגון בעמק עיון באוגוסט  .2018במהלך
הטקס נורה לעבית יאחוןבר הדגם זיקוק המדמה טיל נ"ט והצית אותו )פרופיל הפייסבוק של אחמד עבדאללה(
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עבודות בנושא סולידריות עם מדינות נוספות.
מימין :ציור דיוקן של שיח' עלי סלמאן ,איש דת שיעי שנכלא על ידי המשטר בבחרין )פרופיל הפייסבוק של אחמד
עבדאללה( .משמאל :ציור גרפיטי של ילד מנסה להימלט מתקיפות הקואליציה הסעודית בתימן )פרופיל
הפייסבוק של אחמד עבדאללה(

עבודות בנושא ערך השהאדה.
מימין :ציור בו נראית קרובת משפחה של שהיד מניחה פרחים על קברו ,בעוד נשמתו עולה לשמיים ברקע )פרופיל
הפייסבוק של אחמד עבדאללה( .משמאל :ציור דיוקן של השהיד האדי נצראללה ,בנו של מזכ"ל חזבאללה חסן
נצראללה אשר נהרג בהיתקלות עם כוח צה"ל בדרום לבנון בספטמבר ) 1997פרופיל הפייסבוק של אחמד
עבדאללה(.

אחמד עבדאללה ליד ציור שלו המתאר סצנה ממלחמת איראן-עיראק
)פרופיל הפייסבוק של אחמד עבדאללה(
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" א מ נ ות ע מ מ ית "  :צ יור מ א ור ג ן ש ל ג ר פ יט י ע ל ה ח ומ ה ,
10
ש ה ק ים צ ה " ל ב ג ב ול יש ר א ל  -ל ב נ ו ן
החל משנת  2016לפחות ,מתקיימים מדי פעם ימים מרוכזים של ציור גרפיטי על חומת הבטון ,שהקים צה"ל
בגבול ישראל-לבנון ,סמוך לעיירה כפר כלא ,שממערב למטולה .ימים כאלה התקיימו באוגוסט  2016ביום
השנה למלחמת לבנון השנייה ובדצמבר  ,2017לאות מחאה על הכרת טראמפ בירושלים כבירת ישראל.
פעילות זו ,המוצגת כיוזמה או כמעשה ספונטני של תושבים ואמנים ,מאורגנת ,לפחות בחלק מהמקרים,
על ידי חזבאללה במטרה להפיץ את מסרי הארגון באמצעות גרפיטי.
כך ,למשל ,אותרו חתימות של גיוס החינוך ,צופי האמאם אלמהדי ובתי הספר אלמהדי ,שלושה מוסדות
אזרחיים חשובים של חזבאללה בציורי הגרפיטי על החומה )עמוד הפייסוק של כפר כלא( .כאשר נשאלו כמה
אמנים מדוע בחרו לצייר דווקא על החומה ,השיבו כי "הם ]הישראלים[ בונים חומה ואנחנו רואים בזה
הזדמנות להביע את הכישרון שלנו אחרי מלחמת יולי ]מלחמת לבנון השנייה[ .אנחנו מראים להם שלא מעניין
אותנו כלום ,שיבנו חומה ואנחנו נצייר" )חשבון הטוויטר של עלי שעיב 28 ,ביולי  .(2019הגרפיטי משמש
במקרה זה ,כאמצעי נוסף של חזבאללה להעברת המסר הממעיט בערך חומת הבטון לאורך הגבול
הלבנוני -ישראלי )מסר המופץ על ידי חזבאללה בעקבות בניית החומה ע"י ישראל(.

מימין :חתימת גיוס החינוך – גזרת אלח'יאם מתחת לכתובת גרפיטי" :העם ,הצבא וההתנגדות הם מגן המולדת"-
סיסמא שחזבאללה חותר להטמיע בציבור הלבנוני )עמוד הפייסבוק של כפר כלא( .משמאל :חתימה ולוגו של בתי
הספר אלמהדי – אלאחמדיה בין ציורי גרפיטי של לוחמי חזבאללה ושל כיפת הסלע )עמוד הפייסבוק של כפר כלא(

כדי לאפיין את התכנים ,אותרו ותועדו כתובות וציורים שרוססו על החומה בחמש הזדמנויות :שלוש בשנת
) 2016האחרונה באוגוסט ,לרגל יום השנה למלחמת לבנון השנייה( ,אחת בדצמבר ) 2017לאות מחאה על
הכרת טראמפ בירושלים כבירת ישראל( ואחת ביולי ) 2019לרגל יום השנה למלחמת לבנון השנייה( .ניתן
להבחין בשלושה נושאים עיקריים בציורים ובכתובות :הסוגיה הפלסטינית )בדגש על ירושלים( ,מלחמת
לבנון השנייה ופולחן האישיות של בכירי חזבאללה .להלן מספר דוגמאות:

 10מרכז המידע מודה למרכז עלמה בגליל על סיוע במידע לכתיבת פרק זה.
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מלחמת לבנון השנייה.
מימין :ציור בו נראים טנק ישראלי הרוס וחייל קבור תחת קסדה מחוררת מכדורים עליה מגן דוד )עמוד הפייסבוק
של כפר כלא( .משמאל :חיילים ישראלים קבורים תחת קסדה מחוררת מכדורים עליהמגן דוד )עמוד הפייסבוק של
כפר כלא(

הערצת בכירי חזבאללה.
מימין :ציור דיוקן של עמאד מע'ניה משולב בכיתוב "הנאמנות" .מתחת לציור ניתן לראות חתימה של עלי חמוד
מצופי האמאם אלמהדי )עמוק הפייסבוק של כפר כלא( .משמאל :ציור דיוקנו של של מזכ"ל חזבאללה חסן
נצראללה) ,חשבון הטוויטר של עלי שעיב 28 ,ביולי (2019
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הסוגיה הפלסטינית וירושלים.
מימין :ציור של פריצת גדר גבול ומסע לעבר כיפת הסלע .הפורצים מניפים דגל צהוב שעליו כתוב "הם מחנה
אלוהים ]חזב אללה[ והם הגוברים") 11עמוק הפייסבוק של כפר כלא( .משמאל :ילד פלסטיני נושא רוגטקה ומסמן
 ,Vעל רקע דגל פלסטין )עמוד הפייסבוק של כפר כלא(

מ ימ ון ה פ ע י ל ו ת ה ת ר ב ו ת י ת ו ה א מ נ ו ת י ת
חזבאללה מקיים פעילות תרבותיות ואמנותיות נרחבת ,הכוללת הפקות סרטים ,הוצאת ספרים וכתבי עת
וארגון אירועים .פעילות זאת כרוכה בהוצאות ניכרות .תוצרי התרבות והאמנות של חזבאללה ניתנים על פי
רוב בחינם או במחירים מסובסדים ,שאין בהם כדי לכסות את העלויות .לרוב חזבאללה אינו מפרסם מידע
מוסמך על העלויות הכוללת של פעילות זאת ועל מקורות המימון שלה )בדומה להעדר נתונים לגבי שאר
פעולותיו האזרחיות( להערכתנו ,מרבית ההוצאות של הפעילות התרבותית והאמנותית הנרחבת
ממומנות ע"י איראן ,בדומה למימון מרבית ההוצאות של התשתית האזרחית של חזבאללה.

 11חלק מפסוק  56בסורת אלמאא'דה ) (5בקוראן אשר מופיע גם בסמל הרשמי של חזבאללה
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נס פ ח
פ ר ס ומ י מ ר כ ז ה מ יד ע א וד ות ה ת ש ת ית ה א ז ר ח ית ש ל ח ז ב א ל ל ה ) פ ב ר ו א ר  -יול י
(2019
מרכז המידע למודיעין ולטרור מבצע פרויקט מחקרי שמטרתו למפות את התשתית האזרחית של חזבאללה.
במסגרת פרויקט זה הופצו עד כה עשרה פרסומים:
"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"
) 12ביוני .(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
"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
"גיוס החינוך" של חזבאללה :גוף העוסק באינדוקטרינציה של תלמידים שיעים במערכות החינוך
הלבנוניות ,הממלכתיות והפרטיות ,כהכנה לקראת הצטרפותם לחזבאללה בתום לימודיהם ) 2ביולי
.(2019
"גיוס הספורט" :גוף של חזבאללה המנהל פעילות ספורטיבית ענפה ,ומשתמש בה ככלי
לאינדוקטרינציה בקרב הצעירים ולהכשרתם לקראת גיוסם לשורות הארגון.
"ארגון הבריאות האסלאמי" :מוסד של חזבאללה המעניק שירותי בריאות לפעילים ולאוכלוסייה
השיעית בכלל ,כאמצעי לרכישת השפעה ולהקמת "מדינה בתוך מדינה"
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