חסן נצראללה מזכ"ל חזבאללה הודיע ,כי יגיב נגד ישראל על
תקיפת הרחפנים בביירות שאותה הוא מייחס לישראל ועל הריגת
שני פעילי חזבאללה בהתקפה בסוריה
 27באוגוסט 2019

כללי
ב 25-באוגוסט  2019נשא חסן נצראללה ,מזכ"ל חזבאללה ,נאום לוחמני בו טען כי ישראל עומדת מאחורי
שתי תקיפות בלבנון ובסוריה :אירוע הרחפנים בפרבר הדרומי השיעי של ביירות (שישראל לא קיבלה עליו
אחריות); ותקיפת בסיס מדרום מערב לדמשק( ,שישראל קיבלה אחריות עליה) ,אשר שיבשה תכנית של
כוח קדס האיראני לשגר רחפנים חמושים נגד מטרות בצפון ישראל .נצראללה תיאר (בהגזמה רבה) את הסיכון
הנשקף ללבנון כתוצאה מהתקדים של הפעלת רחפן נפץ ("רחפן מתאבד") ,שלטענתו נקבע בפרבר הדרומי
של ביירות .1תקדים זה ,לטענתו ,עלול להוביל לעיראקיזציה של לבנון (קרי ,לתקיפות ישראליות נגד חזבאללה
בשטחה של לבנון) .נצראללה שב והדגיש ,כי "אנחנו מההתנגדות האסלאמית [קרי ,חזבאללה] לא נאפשר
[לישראל לעלות על] מסלול כזה ,יהיה המחיר אשר יהיה".

קהל צופה בנאום נצראללה המוקרן על גבי מסך
(אלמנאר 25 ,באוגוסט .)2019

על רקע זה הודיע נצראללה" :מעתה והלאה אנחנו נתעמת עם הרחפנים הישראלים בשמי לבנון .כאשר
הרחפנים הישראלים יכנסו לשמי לבנון ,אנחנו נפיל אותם" .זהו איום קונקרטי ומוגדר ,השונה בתכלית
השינוי מהאיום האסטרטגי כלפי ישראל ,שאותו נוהג נצראללה להשמיע בנאומיו (אשר נועד לצרכי הרתעה ע"י
הדגשת היכולות הצבאיות של חזבאללה ובמרכזן הטילים המדויקים שברשות הארגון).
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 1בהודעה שפרסמה לשכת קשרי ההסברה של חזבאללה (לאחר נאום נצראללה) נאמר כי לאחר בדיקת הרחפן שנפל
הסתבר כי גם הוא היה רחפן נפץ כך שהפרבר הדרומי של בירות הותקף לטענת חזבאללה ע"י שני "רחפנים מתאבדים"
(ראו נספח).
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מכאן עבר נצראללה להתקפת המתקן בעקרבא ,שמדרום מערב לדמשק .המתקן שימש בסיס עבור כוח
קדס האיראני ,שהפעיל מיליציות שיעיות שעסקו בקידום תוכנית לשיגור רחפנים חמושים לתקיפה בשטח
ישראל .בנאומו הדגיש נצראללה כי התקיפה בסוריה כוונה נגד מתקן של חזבאללה ולא של כוח קדס
האיראני .בתקיפה נהרגו לדבריו שני פעילי חזבאללה (העיתון הלבנוני אלאח'באר המזוהה עם חזבאללה
פרסם באופן חריג מידע מפורט עליהם ,יומיים לאחר מותם) .לכך נלווה גם איום מפורש של חזבאללה
לביצוע נקמה על מותם של השניים תוך אזכור פיגוע נקמה שביצע חזבאללה בינואר ( 2005ירי נ"ט ופצצות
מרגמה לעבר כוח צה"ל בגזרת הר דב ,שגרם למותם של שני חיילי צה"ל) .הפעם ,איים נצראללה ,תגיב
חזבאללה בלבנון ולא בחוות שבעא (הר דב).
ההדגשה של נצראללה כי תקיפת חיל האוויר הישראלי כוונה נגד מתקן חזבאללה ולא נגד כוח קדס הינה,
להערכתנו ,חלק מאסטרטגיה הסברתית איראנית ,שנועדה למנוע הפללתה של איראן כמי שמעורבת
בניסיון לשגור רחפנים חמושים לעבר ישראל משטח סוריה .אסטרטגיה הסברתית זאת תואמת גם
התבטאויות בכירים איראנים שהכחישו כי ישראל פגעה ביעד איראני באזור דמשק והביעו תמיכה בתגובת
חזבאללה (או כל מדינה אחרת באזור) על ה"תוקפנות הישראלית".2
על רקע האירועים האחרונים בסוריה ובלבנון ,כפי שתוארו ע"י נצראללה באופן שיקרי ומניפולטיבי ,שיגר
חסן נצראללה איומים לתושבי צפון ישראל ולצה"ל (לקול תרועות הקהל)" :אני אומר לצבא הישראלי ,שעל
הגבול[ ,החל] מהלילה :תסתתרו ותהיו במתח ...חכו לנו .יום ,יומיים ,שלושה ,ארבעה – פשוט חכו
לנו"...
להערכתנו ,המדובר באיומים קונקרטיים להגיב על התקיפות המיוחסות לישראל ,שחסן נצראללה
מתכוון לממשם בטווח הזמן המיידי .אופייה של תגובה אינו ידוע לנו אולם פרשן לבנוני המזוהה עם
חזבאללה קבע שהתגובה תתבסס על "עיקרון ההדדיות" (קרי ,עין תחת עין) ,שבזמנו יושם בקניטרה (ינואר
 ,)2015קרי –הריגת חיילים ישראלים בתגובה להריגת פעילי חזבאללה (פרוט ראו נספח ג').
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 2מזכיר המועצה לקביעת האינטרסים של המשטר ומפקד משמרות המהפכה לשעבר ,מחסן רזאא'י ,הצהיר
בעקבות התקיפות המיוחסות לישראל בעיראק ובסוריה ,כי הפעולות המשותפות של ישראל וארה"ב בסוריה ובעיראק
מנוגדות לחוק הבינלאומי וייענו בהקדם על-ידי "מגיני סוריה ועיראק" .הוא הכחיש את הדיווחים אודות פגיעה
ביעדים איראנים באזור דמשק וטען ,כי לישראל ולארה"ב אין יכולת לתקוף מרכזים איראנים (אילנ"א 25 ,באוגוסט
 .)2019דובר ממשלת איראן ,עלי רביעי  ,התייחס ,אף הוא ,לתקיפות ישראל בסוריה ובעיראק .לדבריו ישראל צריכה
לשאת בהשלכות פעולותיה התוקפניות .הוא ציין ,כי איראן מוכנה לסייע לעיראק להתמודד עם התוקפנות הישראלית אם
תתבקש לכך על-ידי ממשלת עיראק וכי היא תומכת בכל תגובה של חזבאללה או אחת ממדינות האזור לתוקפנות
הישראלית (פארס 26 ,באוגוסט .)2019
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מבנה העבודה
עבודה זאת כוללת שני חלקים:
חלק א' :עיקרי דבריו של נצראללה בחלק של הנאום שעסק בישראל.
חלק ב' – נספחים:
נספח א' :פרטים ביוגרפים על שני פעילי חזבאללה שנהרגו בסוריה.
נספח ב' :הודעה של חזבאללה בעקבות הפלת הרחפן שנפל.
נספח ג' :מאמר פרשנות של עורך העיתון הלבנוני אלאח'באר (המזוהה עם חזבאללה) לנאומו
של חסן נצראללה.

עיקרי דבריו של נצראללה בחלק של הנאום ,שעסק בישראל
כללי
ב 25-באוגוסט  2019נשא חסן נצראללה ,מזכ"ל חזבאללה ,נאום לוחמני לרגל יום השנה לשחרור צפון
הבקאע מידי הארגונים הג'האדיסטים ("השחרור השני") .3חלקו הראשון של הנאום הוקדש לעניינים פנים-
לבנוניים ולמערכה שניהל חזבאללה נגד הארגונים הג'האדיסטים בצפון הבקאע וברכסים שלאורך גבול לבנון-
סוריה (רכסי אלקמון) .החלק השני הוקדש לאירועי הרחפנים בפרבר השיעי של ביירות ולתקיפת צה"ל באזור
דמשק .בחלק זה של הנאום איים נצראללה להגיב נגד ישראל על האירועים בסוריה ובלבנון .להלן עיקר
דבריו של נצראללה בנושאים הנוגעים לישראל (על פי אלמנאר 25 ,באוגוסט .)2019

אירוע הרחפנים בביירות
עיקרי האירוע (תמונת מצב ראשונית)
ב 25-באוגוסט  2019לפנות בוקר הודיעה מפקדת צבא לבנון ,כי שני רחפנים ישראלים חדרו בשעת 0230
לפרבר הדרומי של ביירות (לאזור השכונות מעוצ' -חי מאצ'י) .הרחפן הראשון נפל לקרקע והשני התפוצץ
באוויר תוך שהוא גורם נזק לרכוש .המשטרה הצבאית של צבא לבנון פתחה בחקירת האירוע (אתר
 25 ,Lebanon24באוגוסט  .)2019לא היו נפגעים בנפש .אף גורם לא קיבל אחריות על אירוע הרחפנים.
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 3שחרור העיירה ערסאל שבצפון בקעת הלבנון מידי ג'בהת אלנצרה והקרבות שניהל חזבאללה ברכסי אלקלמון שבגבול
סוריה -עיראק נגד הארגונים הג'האדיסטים ( ,) 2017מכונים ע"י חזבאללה "השחרור השני"" .השחרור הראשון" הינו כינוי
לשחרור אזור הביטחון מידי ישראל.
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זירת האירוע בפרבר הדרומי של ביירות (אתר הכוחות הלבנוניים 25 ,באוגוסט .)2019

שרידי שני הרחפנים (אתר  25 ,Lebanon24באוגוסט .)2019

מקורות בחזבאללה טענו ,כי המדובר בתקיפה של שני רחפנים נגד מבנה יחידת קשרי ההסברה של
חזבאללה בפרבר הדרומי של ביירות (לפי גרסא אחרת הותקף "משרד פוליטי בפרבר בדרומי של
ביירות") .חזבאללה מסר ,כי הוא לא הפיל אף אחד מהרחפנים ,אולם הרחפן הראשון ,שנפל מבלי לגרום נזק,
נמצא ברשותו .נמסר כי חזבאללה מנתח כעת את הרקע להטסתו ואת המשימות אותן הוא ניסה לבצע (ראיון
עם מחמד עפיף ,אחראי יחידת קשרי ההסברה ,לערוץ אלעאלם האיראני 25 ,באוגוסט  ;2019ראיון של בכיר
בחזבאללה לסוכנות רויטרס 25 ,באוגוסט .)2019

התייחסות חסן נצראללה לאירוע
בנאומו התייחס נצראללה בהרחבה לאירוע הרחפנים בביירות שתואר על ידו כ"חמור ביותר" .להלן עיקרי
דבריו:
הרחפן הראשון שנכנס לשכונת אלמעוצ' שבפרבר הדרומי של ביירות היה רחפןמ סיור ,שלא היה
מצויד בחומר נפץ .הוא טס נמוך בין הבניינים במטרה לשגר תמונה מדויקת של היעד .חזבאללה לא
הפיל את המטוס אולם צעירים בשכונה שראו רחפן ,באורך של שני מטרים ,טס בין הבניינים ,השליכו
עליו אבנים ,והוא נפל .לדברי נצראללה יתכן והוא נפל כתוצאה מתקלה טכנית ויתכן כתוצאה מהשלכת
האבנים (נצראללה טען ,כי אחת האבנים פגעה בו והדבר נראה בבירור בגוף המטוס).
198-19

לאחר כשתי דקות הגיע למקום רחפן נוסף" ,רחפן מתאבד" אשר תקף "יעד מסוים" (שמהותו לא
נמסרה ע"י נצראללה)" .הרחפן המתאבד" התפוצץ .לכמה בניינים באזור נגרם נזק אך לא היו הרוגים
או פצועים .נצראללה הוסיף כי שני הרחפנים הללו אינם נמכרים בשוק האזרחי בישראל.
התקיפה הזאת הייתה מעשה התוקפנות הראשון מאז ה 14-באוגוסט [ 2006הפסקת האש לקראת
סיום מלחמת לבנון השנייה] .זה היה לדברי נצראללה "מעשה תוקפנות ברור וגלוי" .הוא הוסיף כי "כל
התקשורת הישראלית מדברת על שני רחפנים מתאבדים או על רחפן מתאבד שתקפו את הפרבר
הדרומי של ביירות .במשתמע ,אמצעי התקשורת הישראלים ,והאווירה שנוצרה ,מודים למעשה
שישראל ביצעה את התקיפה האווירית הזאת [הערה :אף גורם ישראלי מוסמך לא התייחס לאירוע
הרחפנים בבירות].
נצראללה חזר והדגיש ,כי זוהי "ההפרה הברורה ,הגדולה והראשונה" מאז מלחמת יולי 2006
[מלחמת לבנון השנייה] .לדבריו אם הפרה זאת תעבור בשתיקה הדבר יסלול את הדרך (נצראללה
דופק על השולחן) למסלול מאוד מסוכן בלבנון .פירושו של דבר שכל יומיים -שלושה יגיע "רחפן
מתאבד" ללבנון ויתקוף ,איזה שהוא מבנה ,מקום ,חווה ,מסגד או מתחם.
כדי להמחיש את הסיכון הנשקף לדבריו ללבנון ,התייחס נצראללה למתרחש בעיראק .לדבריו
מזה כמה שבועות מגיעים רחפנים למתקנים של הגיוס העממי (מסגרת הגג של המליציות השיעיות,
רובן פרו-איראניות) ומחוללים פיצוצים (נצראללה ציין ,כי לו ברור לו האם הם יורים טילים או מתפוצצים
בעצמם) הוא הוסיף ,כי היו כבר חמישה פיצוצים שהישראלים מתפארים ,כי הם נושאים באחריות להם.
נצראללה הוסיף ,כי הע יראקים צריכים לטפל בתופעה זאת ,אולם זהו עניינם אבל "אנחנו [קרי,
חזבאללה] לא נאפשר מסלול כזה ...אנחנו נעשה הכול כדי למנוע היווצרות מסלול כזה" (הקהל
מריע).
לדברי נצראללה הדרכים הדיפלומטיים שלבנון עשויה לנקוט ,ובהן פנייה למועצת הביטחון או פנייה
לאמריקאים ולאירופאים ,הינן חיוביות אבל הן לא תעצורנה את המסלול המסוכן הזה שיהרוס את
לבנון פעם נוספת (מרים את קולו)" :אנחנו מההתנגדות האסלאמית [קרי ,חזבאללה] לא נאפשר
מסלול כזה ,יהיה המחיר אשר יהיה (הקהל מריע ,נצראללה מרים את קולו) .תם העידן שבו מגיעים
מטוסים ישראלים ,תוקפים מקום כלשהו בלבנון וכל שטחי הישות העושקת בפלסטין בטוחים (הקהל
מריע)".
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תגובת חזבאללה על אירוע הרחפנים

חסן נצראללה מאיים על ישראל
(חשבון הטוויטר של חדשות ערוץ אלמנאר באנגלית 25 ,באוגוסט .)2019

מכאן עובר נצראללה לתגובה הצפויה של חזבאללה .הוא פונה לתושבי צפון ישראל ולכל תושבי
"פלסטין הכבושה"" :אל תחיו ,אל תנוחו ,אל תחושו ביטחון ,ואל תחשבו אפילו לרגע ,שחזבאללה יאפשר
מסלול כזה ותוקפנות כזאת" .בהמשך הודיע נצראללה כי מעתה חזבאללה תתעמת עם הרחפנים בשמי
לבנון ותפיל אותם .ברקע לדבריו ציין נצראללה ,כי מאז שנת  2000ואחר כך מאז שנת " 2006התרגלנו לחיות
עם הרחפנים בשמי לבנון" .חזבאללה יכול היה להפיל את הרחפנים ולא עשה זאת כדי שאף אחד בלבנון לא
יאשים את חזבאללה כי הוא רוצה לגרור אותה לעימות ולפגוע בתיירות ובכלכלה שלה .אולם מעתה ,גישתו
של חזבאללה תשתנה" :הרחפנים הישראלים הנכנסים ללבנון בעיננו הם כבר לא רחפנים [שנועדו]
להפרת ריבונות [לבנון] או רחםנים [שנועדו] לאיסוף מודיעין .אלו הם [בעיני חזבאללה] רחפנים
[תוקפים] לפיצוץ ,התאבדות והרג".
מכאן מגיע נצראללה ל"שורה התחתונה" של אירוע הרחפנים" :מעתה והלאה אנחנו נתעמת עם הרחפנים
הישראליים בשמי לבנון! כאשר הרחפנים הישראליים ייכנסו לשמי לבנון ,אנחנו נפיל אותם! שהישראלים
ייקחו לתשומת לבם מעכשיו [הקהל מריע] .אנחנו לא נמתין לאף אחד בעולם .לא נסכים שהערים והכפרים
שלנו יהיו הפקר  -לא בריבונות ,לא בביטחון ולא בהרג! זה נגמר .ואם מישהו בלבנון רוצה שלא תהיה בעיה,
שידבר עם האמריקנים ושהאמריקנים ידברו עם הישראלים ,שיסתלקו! שיסתלקו! [הקהל מריע]".
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מימין :פעילים במדים ,נושאי דגלי חזבאללה ולבנון ,מצדיעים לנצראללה לקראת תחילת הנאום .משמאל :הקהל
באירוע מניף דגלי חזבאללה (אלנהאר 25 ,באוגוסט )2019

שיבוש תקיפת מטרות ישראליות באמצעות רחפנים משטח סוריה (תמונת מצב
ראשונית)
עיקרי האירוע
ב 24-באוגוסט  2019תקף צה"ל מספר יעדים בעיירה עקרבא ( 47ק"מ מדרום מערב לדמשק) .התקיפה כוונה
נגד פעילי כוח קדס האיראני ומליציות שיעיות שעסקו בקידום פיגוע נגד מטרות ישראליות משטח
סוריה .בתקיפת חיל האוויר נהרגו שני פעילי מליציות שיעיות שהופעלו ע"י כוח קדס למימוש שיגור הרחפנים
(דובר צה"ל 26 ,באוגוסט .)2019

שני ההרוגים באחת מטיסותיהם לאיראן בחברת  Mahan Airלצרכי הכשרה
(אתר צה"ל 26 ,באוגוסט .)2019

הפעילים הללו תיכננו לשגר מספר רחפנים חמושים נגד מטרות ישראליות (דובר צה"ל 25 ,באוגוסט .)2019
דובר צה"ל ציין כי "בימים האחרונים עקב צה"ל אחר כוחות קדס האיראנים וראה כי הכוחות רצו לבצע שיגור
רחפנים חמושים נגד מטרות ישראליות בצפון ישראל ...אותה חוליה ניסתה ביום חמישי האחרון [ 22באוגוסט
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 ] 2019לשגר את הרחפנים החמושים אל עבר ישראל ,אולם כוחות צה"ל שיבשו את פעילותם ומנעו את
הפגיעה" .מתווה הפיגוע ,על פי דובר צה"ל  ,כלל שיגור מספר רחפנים חמושים נגד מטרות ישראליות (אתר
צה"ל 24 ,באוגוסט .)2019

תקיפה חיל האוויר נגד מתחם כוח קדס בעקרבא :האתר לפני התקיפה (מימין) ולאחריה (משמאל)
(באדיבות .)ISI ,ImageSat International

התייחסות נצראללה לתקיפת צה"ל בסוריה
בפתח דבריו אמר נצראללה ,כי אתמול ( 24באוגוסט  )2019הותקף בית בעיירה עקרבא בפרברי דמשק.
נתניהו התפאר בכך והוא וצה"ל הצהירו כי היעד היה מרכז של כוח אלקדס .אולם נצראללה טען כי נתניהו
משקר וכי חיל האוויר הישראלי לא תקף מרכז של כוח אלקדס האיראני אלא מתקן של חזבאללה.
"במקום הזה שהופצץ היו רק בחורים לבנונים מחזבאללה" .נצראללה הוסיף ,כי שני פעילי חזבאללה נהרגו
בתקיפה :השהיד חסן יוסף זביב והשהיד יאסר אחמד צ'אהר.
נצראללה הדגיש כי חזבאללה אינו מתלוצץ כאשר נהרגים פעיליו בסוריה .הוא הזכיר כי לאחר שפעילי
חזבאללה ("האחים שלנו ,היקרים לנו") נהרגו באלקניטרה [ינואר " ,]2015ראיתם אחר כך שלא
התלוצצנו" .4הפעילים שנהרגו בסוריה "הם מהכפרים שלנו ,מהמשפחות שלנו אלה בחורים שלנו".
לחזבאללה יש כלפיהם מחויבות ברורה" :אם ישראל תהרוג אח כלשהו בסוריה (מרים קולו) אנחנו נגיב על
ההרג הזה בלבנון~ ולא בחוות שבעא ,נגיב בלבנון ,ולא בחוות שבעא".
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 4ב 18-בינואר  2015הותקפה שיירה של פעילי חזבאללה בצפון רמת הגולן .על פי הדיווחים בתקשורת נהרגו ,כתוצאה
מהתקיפה ,שישה פעילי חזבאללה וקצין בכיר במשמרות המהפכה האיראניים בסוריה ובלבנון .התקיפה יוחסה
לישראל .הימצאותם באזור הייתה במסגרת מאמצי איראן וחזבאללה להקים "חזית נוספת" מול ישראל ברמת הגולן .ב28-
בינואר  2015ביצע חזבאללה כ נקמה ,פיגוע משולב של ירי נ"ט ופצצות מרגמה נגד כוח צה"ל בגזרת הר דב .שני חיילי
צה"ל נהרגו .חזבאללה קיבל אחריות ואותת ,כי בראייתו זוהי תגובה הולמת לתקיפה נגד פעיליו (שיוחסה לישראל) וכי הוא
אינו מעוניין בהמשך ההסלמה .חסן נצראללה ,מזכ"ל חזבאללה ,שיגר בנאומו מסר נוסף ,שנועד להרתיע את ישראל ,לפיו
פעילות חזבאללה בלבנון ובסוריה הינה מיקשה אחת.
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על רקע זה שיגר נצראללה איום לישראל" :אני אומר לצבא הישראלי שעל הגבול[ ,החל] מהלילה:
תסתתרו ותהיו במתח .תסתתרו ותהיו במתח ,וחכו לנו [הקהל מריע] חכו לנו .יום ,יומיים ,שלושה ,ארבעה
– פשוט חכו לנו [הקהל מריע] .אני אומר לישראלים ,לא רק על הגבול – מפני שכאן ,שני הנושאים
התערבבו .כאן יש לנו שני נושאים ,שהם למעשה נושא אחד [קרי ,הכב"מים בפרבר הדרומי של ביירות,
ההפצצה בסוריה] .בסופו של דבר ,גם אם אני אתעלם ממה שקרה בדמשק ,הנושא הראשון [האירוע בפרבר
הדרומי של ביירות] מספיק כדי לנהוג בצורה שונה .לכן  -לא! מה שקרה אתמול בלילה ,לא יעבור! אצלנו
זה לא יעבור!".
בסיום דבריו ציין נצראללה" :אחים ואחיות ,ביום השנה היקר הזה ,אנחנו הלבנונים – צבא ,עם ,התנגדות,
מנגנוני ביטחון ,מדינה ,כוחות פוליטיים ,אנשים ,עדות ,אזורים ,משפחות ,שבטים – אנחנו במו ידינו יצרנו את
הביטחון שלנו בבקאע ,בדרום ובלבנון .יצרנו את הביטחון שלנו במו ידינו ,בדם החיילים שלנו ואנשי
ההתנגדות שלנו .נשאנו בנטל ,כדי שלבנון תהיה נווה מדבר של ביטחון ושלום בכל האזור הזה ,שאמריקה
ובעלות בריתה באזור הורסים אותו .אנחנו לא אפשרנו להחזיר את מחוגי השעון לאחור .לא אפשרנו שלבנון
תהיה הפקר ,לא להפצצה ,לא להרג ,לא לפיצוץ ולא לפגיעה בכבוד .מבחינתנו ,זהו קו אדום .כולנו
צריכים לשאת באחריות .אנחנו מקווים שתהיה עמדה לאומית מאוחדת ,חזקה ואמיצה .אנחנו ...נגן על
ארצנו בכל הגבולות :בגבול הדרומי ,המזרחי ,הצפוני ובים .עתה ניכנס גם כדי להגן על השמיים שלנו,
ככל יכולתנו ובצורה נבונה ואחראית ,בהתאם לאינטרס [שלנו] .זהו השלב החדש שכפה האויב".
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נספח א'
שני פעילי חזבאללה שנהרגו בסוריה
חזבאללה עושה מאמץ תקשורתי להציג את התקיפה הישראלית בסוריה ככזו שכוונה נגד מתקן של
הארגון ,ולא של כוח אלקדס .כדי להדגיש מסר זה פרסם אלאח'באר ,המזוהה עם חזבאללה ,כתבה
מפורטת בשם "השהידים של דמשק" ,שעסקה בחסן יוסף זביב וביאסר אחמד צ'אחר ,שני פעילי חזבאללה,
שנהרגו בתקיפת צה"ל בעקרבא (אלאח'באר 26 ,באוגוסט  .)2019המדובר בצעד חריג ,שכן לרוב נוהג
חזבאללה להמתין מספר חודשים (ואף שנים) עד לפרסום פרטים מקורות חייהם של שהידים.

מימין :חסן יוסף זביב .משמאל :יאסר אחמד צ'אהר
(אלאח'באר 26 ,באוגוסט )2019

להלן עיקרי הכתבה:
שני פעילי חזבאללה שנהרגו בהתקפה בעקרבא הם :חסן יוסף זביב ,בן  ,23מהעיירה בלידא שבדרום
לבנון; ויאסר אחמד צ'אהר ,בן  ,23מהעיירה אלנמיריה שבדרום לבנון .השניים היו חברים מאז למדו
יחדיו באותה כיתה בבית הספר אלמהדי בפרבר הדרומי של ביירות .השניים המשיכו ללמוד יחדיו גם
בתיכון ובאוניברסיטה.
לפני כחמש שנים הגישו שניהם בקשה ,דרך גיוס החינוך של חזבאללה ,לקבלת מלגת לימודים
באוניברסיטה באיראן .הם הסכימו ביניהם שייסעו רק יחד וששניהם ילמדו את אותו מקצוע ויגורו יחד
באירא ן .השניים קיבלו מלגות ונסעו לעיר קזוין באיראן ,כדי ללמוד במכינה את השפה הפרסית במשך
שמונה חודשים.
אחרי המכינה ,כל אחד מהם נשלח לאוניברסיטה אחרת :יאסר נשלח למשהד וחסן לאצפהאן .למרות
זאת כל אחד מהם ניסה כל הזמן לעבור למקום בו למד השני .לאחר ניסיונות והפצרות ,הם הצליחו
לעבור יחד לאוניברסיטת האמאם אלחסין בטהראן ,שם למדו הנדסת מטוסים .אוניברסיטה זו הינה
אוניברסיטה פרטית שתעודותיה לא זוכות להכרה ברוב מדינות העולם ,כולל בלבנון .אולם ,זה לא מנע
מהם ללמוד שם מאחר והחליטו מראש להצטרף לשורות ההתנגדות (קרי ,לשורות חזבאללה)
ולנצל את מה שלמדו בטהראן (קרי ,הנדסת מטוסים) לפיתוח יכולות חזבאללה (בתחום
הרחפנים?).
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שניהם המשיכו לעבוד יחד באותו תחום בחזבאללה ולא נפרדו .הם הפצירו באחראים עליהם
שיאפשרו להם להיות תמיד באותו מקום ובאותו זמן .כך שהו גם בבית באזור עקרבא .היו עמם פעילי
חזבאללה נוספים שעסקו ,כמו בכל יום ,בהכנת תקיפה על האויב.

מימין :הובלת גופות שני הפעילים שנפלו בסוריה .הארונות כוסו בדגלי חזבאללה (חשבון הטוויטר של אסאמה נור
אלדין 26 ,באוגוסט  .)2019משמאל :שני הפעילים בתמונת מחזור מבית הספר תיכון אלמהדי – שאהד (חשבון
הטוויטר של זהראא' נור אלדין 25 ,באוגוסט .)2019

חסן זביב בעת ביקור בקברי שהידים של חזבאללה בבירות
(חשבון הטוויטר חסין 25 ,באוגוסט .)2019

בידיעה נוספת נמסר כי חסן יוסף זביב הוא בנו היחיד של חאג' יוסף זביב ,מנהל ההנדסה של ערוץ אלמנאר
וחבר מועצת המנהלים של הערוץ (אתר צדא צור 25 ,באוגוסט )2019
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נספח ב'
הודעה של חזבאללה בעקבות בדיקת הרחפן ,שנפל בפרבר הדרומי של ביירות
(על פי אלמנאר 27 ,באוגוסט )2019
לשכת קשרי ההסברה של חזבאללה הודיעה כי מבדיקת הרחפן שנפל בפרבר הדרומי של בירות הסתבר ,כי
הוא נשא מטען נפץ וכי הוא לא נועד לבצע סיור אלא לבצע פיצוץ ,בדיוק כמו הרחפן השני (הערה :זהו
תיקון לגרסתו של נצראללה לפיה אחד הרחפנים היה רחפן סיור).

גילוי דעת מטעם ההתנגדות האסלאמית
לאחר שמומחים בהתנגדות האסלאמית פירקו את הרחפן הראשון שנפל בצ'אחיה הדרומית ,התברר שהוא
מכיל מטען ארוז ומבודד היטב וכי חומרי הנפץ שנמצאים בתוכו הם מסוג  .C4משקל המטען הוא  5.5ק"ג.
בהתבסס על נתונים חדשים אלה ,שהתקבלו לאחר פירוק הרחפן וניתוח תכולתו ,אנו מאשרים כי מטרת
הרחפן הראשון לא הייתה איסוף מודיעין אלא מטרתו הייתה להתפוצץ ,בדיוק כמו הרחפן השני.
בהמשך לכך ,אנו מאשרים כי בליל שבת-ראשון האחרון הייתה הצ'אחיה יעד להתקפה של שני רחפני תופת;
בראשון הייתה תקלה ואילו השני התפוצץ.
אנו מציגים נתונים חדשים ומאומתים אלה ללבנונים ,לדעת הקהל ולתושבי הפרבר הדרומי הנכבדים.
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נספח ג'
עיקרי מאמר פרשנות של עורך אלאח'באר לנאומו של חסן נצראללה
אבראהים אלאמין ,עורך העיתון אלאח'באר ,המזוהה עם חזבאללה ,פרסם בעקבות נאום נצראללה מאמר
שכותרתו "מבחן דמים ראשון למערכת ההרתעה בין ההתנגדות (קרי ,חזבאללה) לבין ישראל" .במאמר
מנתח אלאמין את מדיניות ישראל ,את מטרות ההתקפות שהוא מייחס לה בביירות ובדמשק ואת המערכה
שהיא מנהלת נגד "ציר ההתנגדות".
להלן חלקו של המאמר העוסק בתגובת חזבאללה להתקיפות בסוריה ובלנון:
ההתקפות בביירות ובדמשק מסמנות כניסה אל "שלב המבחן" של מערכת ההרתעה המתנהלת
בין שני הצדדים .חזבאללה ("ההתנגדות") תגיב על ההתקפות הללו ב"תקיפות ענישה ,שיחזירו את
האויב למסלולו בנוגע לסוגיית ההרתעה [הדדית]".
ישראל ("האויב") ,לטענת אלאמין ,ידעה שהתקיפה נגד המתקן של ה"התנגדות" (קרי ,חזבאללה)
בדמשק תהרוג פעילים של חזבאללה הנמצאים שם .ישראל עשתה זאת במודע ,לא בהכרח כדי לגרום
לאבידות בנפש אלא משום שביצוע המשימה אינו אפשרי בלי להסתכן בכך.
תגובת חזבאללה ,מתבססת על "עיקרון ההדדיות" ,5הנמצא בתוקף מאז התקיפה בקניטרה
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( .)2015עקרון זה מחייב להכות באויב מכות מכאיבות והדבר יגרום לו לבחור מי מבין חייליו מוכן למות
מול הגבול עם לבנון.
לנוכח התגובה הצפויה מצד חזבאללה תעמוד ישראל בפני חלופות מעטות :או שהיא תכיל את
תגובת חזבאללה (האויב "יקבל תגובה כואבת וישתוק") .בחלופה שכזאת תאבד ישראל את הערך של
כל מה שעשתה בשתי התקיפות האחרונות ואף "תפסיד קלפים נוספים"; או שישראל תיכנס לשלב של
תקיפות כואבות (פעולות "טירוף הדעת") העלולות להביא להתדרדרות למלחמה רחבה.
מנאום נצראללה היה ברור ששלב השתיקה על התקיפות הישראליות במדינות ובזירות של "ציר
ההתנגדות" מתקרב לסיומו .זהו עניין שישראל "מרגישה" ולמעשה היא סבורה שמטרת התקיפה נגד
אתר חזבאללה מדרום לדמשק ,הייתה למנוע התקפות רחפנים מתאבדים נגד ישראל .לכן התעקשה
ישראל לומר שיעד התקיפה הוא "כח אלקדס ,ועמו מיליציות שיעיות ,בפיקוד קאסם סלימאני" .בכך
היא ניסתה שלא להטיל על חזבאללה את האחריות למה שעושים לוחמי הג'האד שלה ,שהיו היעד
לתקיפה .אולם ,השאלה שעולה היא :אם האויב מסרב לנקוב בשם חזבאללה בהודעתו לגבי
התקיפה בדמשק ,מדוע הוא עשה את המעשה שלו בפרבר הדרומי של ביירות?
המאמר מסתיים באמירה שכל מה שעלינו לעשות עתה הוא להמתין לתוצאות ההתפתחויות בימים
הקרובים ולהמתין לתוצאות השלב החדש בעימות .כולם במתח ,אולם [בינתיים] האויב יעמוד בפני
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מבדא אלתמאת'ל במקור .תרגום המונח הינו עקרון ההדדיות ,קרי ,עין תחת עין.
 6הריגת שני חיילי צה"ל בהר דב כנקמה על תקיפת פעילי חזבאללה בצפון רמת הגולן (ינואר .)2015
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מתיחות חסרת תקדים .מי שהוא "גבר גבר" שם [בישראל] ,שימדוד את הלחץ בקרב הציבור [הישראלי]
וכן בקרב מקבלי ההחלטות!
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