האימפריה התקשורתית של
חזבאללה
 1בספטמבר 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
כשברקע ההזנחה המסורתית ממנה סבלה העדה השיעית בלבנון במשך דורות.
"חברת ההתנגדות" ,שבנתה חזבאללה בסיוע איראני מאסיבי ,עומדת על שלוש רגליים :הרגל
האחת ,המערך הצבאי של חזבאללה .מערך זה מיועד לפעול נגד ישראל אך תומך גם באחיזתה של
חזבאללה על האוכלוסייה השיעית .המערך הצבאי מציב את חזבאללה בעמדת כוח פוליטית בזירה הפנים-
לבנונית ומקנה לו השפעה רבה על תהליך קבלת ההחלטות בלבנון; הרגל השנייה ,רשת רחבת היקף של
מוסדות ,התורמים לשיפור מצבה הסוציו -אקונומי של האוכלוסייה השיעית ומחזקים את תמיכתה בחזבאללה;
והרגל השלישית ,אימפריה תקשורתית ,הממלאת תפקיד חשוב בהפצת האידאולוגיה והמסרים הפוליטיים
של איראן וחזבאללה בלבנון ,במזרח התיכון וברחבי העולם .להימצאותה של אימפריה תקשורתית בהיקף
שכזה ברשות ארגון טרור אין אח ורע בארגוני טרור אחרים הפועלים ברחבי העולם
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 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
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האימפריה התקשורתית של חזבאללה מוכוונת ע"י יחידת קשרי ההסברה ,שבראשה עומד חאג' מחמד
עפיף ,המשמש גם כיועצו של חסן נצראללה לענייני הסברה .ברשות חזבאללה תשתית נרחבת של כלי
תקשורת מסורתיים (ערוץ טלוויזיה ,תחנת רדיו ,עיתונים) ,אתרי אינטרנט ,רשתות חברתיות .בנוסף לכך
כלי תקשורת בולטים בלבנון תומכים בעקביות באסטרטגיה ההסברתית של חזבאללה .תשתית
תקשורתית זאת משמשת ככלי יעיל להפצת מסרי תעמולה לכל קהלי היעד על בסיס של אסטרטגיה
הסברתית אחידה ,המשרתת את האסטרטגיה של חזבאללה ואיראן .להערכתנו ,הפעלת התשתית
התקשורתית הנרחבת של חזבאללה ,ובמרכז ערוץ הטלוויזיה אלמנאר ,כרוכה בהוצאה שנתית של עשרות
רבות של מיליוני דולרים .להערכתנו ,מרבית הוצאות האימפריה התקשורתית של חזבאללה ,וערוץ
אלמנאר בכלל זה ,ממומנים ע"י איראן .אמנם למערך התקשורתי יש גם הכנסות משלו (כגון פרסומות
ותרומות) אולם היקף הפרסומות המסחריות בערוץ אלמנאר הינו נמוך ,וניכר שהמימון העיקרי של הערוץ
אינו נשען על הכנסות מפרסומות.
מערכת ההסברה של חזבאללה פונה לקהלי יעד נרחבים ברחבי העולם בארבע שפות .קהל היעד
המרכזי של חזבאללה הינו קהל היעד הלבנוני .במקום השני עומדים קהלי יעד בעולם הערבי /מוסלמי
בדגש על מדינות וארגונים תומכי הציר האיראני) ובמקום השלישי קהלי היעד ברחבי העולם (בדגש על
מדינות המערב דוברות אנגלית צרפתית ומדינות אמריקה הלטינית דוברות השפה הספרדית) .כפועל יוצא
מכך כל כלי התקשורת של חזבאללה פועלים בערבית ושני כלי תקשורת מרכזיים ,ערוץ הטלוויזיה
אלמנאר ,והעיתון אלעהד ,פועלים גם באנגלית ,צרפתית וספרדית.

מימין" :עתה ...ערוץ 'אלמנאר' מגיע אליכם ...בכל רחבי תבל"
(קדימון ששודר בערוץ אלמנאר ב 10-ביוני  .)2004משמאל :מימין :הלוגו של ערוץ אלמנאר.

כלי התקשורת החשוב ביותר והאיכותי ביותר של חזבאללה הינו ערוץ הטלוויזיה אלמנאר.
המשדר בארבע שפות :ערבית ,אנגלית ,צרפתית וספרדית .לערוץ אתר ייעודי באינטרנט .הערוץ משדר
באמצעות ארבעה לוויינים :שלושה לוויינים רוסים ולוויין אינדונזי .הנושא הבולט ביותר בתכנים של
שידורי אלמנאר הינו ארגון חזבאללה ("ההתנגדות") .כמו כן משדר הערוץ תכנים איראנים (המהפכה
האסלאמית ,אתרי תיירות באיראן ,סרטים איראנים מתורגמים לערבית) ותכנים שיעים (תפילות וטקסים).
ערוץ אלמנאר משמש כלי תקשורת מרכזי של חזבאללה המדווח על אירועים חדשותיים ,מטפח את
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פולחן האישיות של חסן נצראללה ,מטמיע את האידאולוגיה של הארגון ,עוסק בהאדרת השהידים,
מטיף לנאמנות המהפכה האסלאמית באיראן ולמנהיגיה ועוסק בתעמולה ובלוחמה פסיכולוגית
(המכוונים בעיקר כלפי ישראל ,מדינות ערב הפרו -מערביות ,ארה"ב ומדינות המערב) .ערוץ אלמנאר
מהווה מכשיר חשוב כתומך לחימה בידי חזבאללה בעתות מתיחות או בעת מלחמה.

ערוץ הטלוויזיה אלמנאר ,כלי התקשורת המוביל של חזבאללה :צילום מסך של כתבה בה דווח על מברק ששלח
נצראללה לשר החוץ האיראני מחמד ט'ריף (ערוץ אלמנאר 15 ,באוגוסט )2019

לערוץ אלמנאר יש כתב ברצועת עזה בשם עמאד עיד ,המשמש כמנהל משרד אלמנאר ברצועה.
כמו כן יש לערוץ שני כתבים ביהודה ושומרון הפועלים מראמאללה .האחד ח'אלד אלפקיה והשני דיב חוראני.
להערכתנו ,הפעילות התקשורתית של כתבי אלמנאר מראמאללה לא יכולה הייתה להתבצע ללא אישור
הרשות הפלסטינית".
בינואר  2018הכליל משרד האוצר האמריקאי את ערוץ אלמנאר ורדיו נור ,שני כלי תקשורת מרכזיים של
חזבאללה ,ברשימת מוסדות חזבאללה שעליהם מוטלות סנקציות .עם זאת ,ככל הידוע לנו שאר כלי
התקשורת של חזבאללה ,יחידת קשרי ההסברה ואישים בולטים במערך ההסברה ,אינם נכללים ברשימת
הסנקציות של ארה"ב .מאז שנת  2004הפסיקו צרפת ,מצרים וסעודיה את שירותי הלוויין שלהן לערוץ
אלמנאר ,וכמה מדינות (ובכלל זה גרמניה) אסרו על שידורי הערוץ בשטחן .אולם המהלכים בזירה
הבינלאומית והבינערבית נגד ערוץ אלמנאר לא היו אפקטיביים ,משום שחזבאללה מצא תחליפים
בדמות שירותי לוויין ,שהוא מקבל מרוסיה ומאינדונזיה.
חזבאללה מקיים נוכחות משמעותית ברשתות החברתיות ,בדגש על פייסבוק וטוויטר .מדובר
במאות רבות של פרופילים ,עמודים וחשבונות ,הכוללים הסתה לטרור והפצת האידאולוגיה של חזבאללה
ואיראן .במהלך  2018נחסמו מספר פעמים חשבונות של חזבאללה בפייסבוק ובטוויטר אולם חזבאללה
ממשיך ומשתמש ברשתות אלה תוך הפרת תנאי השימוש בהן .ניתן איפא לקבוע ,כי בפועל נוכחות חזבאללה
בפייסבוק ובטוויטר נמשכת כסדרה ללא פגיעה משמעותית.

עידוד טרור נגד ארה"ב בחשבון טוויטר המזוהה עם חזבאללה
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מימין :תמונה של הריסות שגרירות ארה"ב בלבנון ,לאחר פיצוץ מכונית תופת בסמוך לה ע"י חזבאללה (18
באפריל  . )1983לתמונה מצורף הטקסט הבא" :כך יש לחנך שגרירויות .כך לימד אותנו עמאד [מע'ניה]"( .חשבון
הטוויטר של אמאני עמאר 8 ,באוגוסט  .)2019משמאל :מפת המטרות של חזבאללה בישראל ,שהציג מזכ"ל
חזבאללה סיד חסן נצראללה באחד מראיונותיו .לתמונה מצורף הטקסט הבא" :היא [שגרירות ארה"ב בלבנון]
צריכה להיות על מפת האבדון" (חשבון הטוויטר עיני ציר ההתנגדות 7 ,באוגוסט )2019

האם נפגעה האימפריה התקשורתית של חזבאללה כתוצאה מהמשבר הכלכלי באיראן? אתר
החדשות הלבנוני אלמדן ,פ רסם לאחרונה כתבה שכותרתה" :המשבר הכלכלי בחזבאללה :צמצום בתקציב
כדי להמשיך במנגנון המלחמה" ( 19באוגוסט  .)2019בכתבה נאמר כי אחד מהתחומים שנפגעו כתוצאה
מהמשבר הכלכלי הינו תחום התקשורת של חזבאללה .פעילי התקשורת של חזבאללה ,על-פי אותה כתבה,
סובלים בחלקם מעיכובים בתשלום משכורות ,העדר העסקה קבועה ושיטות העסקה "אד הוק" .מהימנותו של
מידע זה מוטלת בספק .שכן ,בבדיקה שערך מרכז המידע (אוגוסט  ,)2019לא ניכרת כל פגיעה במערך
ההסברה של חזבאללה .ערוץ הטלוויזיה אלמנאר ותחנת הרדיו אלנור ,ממשיכים בשידוריהם ללא שינויים
משמעותיים .אתרי האינטרנט של חזבאללה ,וכן אתר החדשות אלעהד ,מתעדכנים בתדירות רגילה (אחת
למספר דקות) .גם כתב העת בקית אללה יוצא לאור כסדרו מדי חודש .הסיבה לכל אלו הינה ,להערכתנו,
העדיפות הגבוהה שנותנים איראן וחזבאללה למערך התקשורתי של הארגון.

מבנה העבודה

2

העבודה כוללת את הפרקים הבאים:
יחידת קשרי ההסברה של חזבאללה.
כלי התקשורת המוביל :ערוץ אלמנאר.
תחנת הרדיו אלנור.
עיתונים וכתבי עת (העיתון אלעהד וכתב העת בקית אללה).
אתרי האינטרנט הרשמיים של חזבאללה.
נוכחות חזבאללה ברשתות החברתיות.
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 2מרכז המידע מודה למרכז עלמא שבגליל על העברת מידע שסייע לכתיבת מסמך זה.
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כלי תקשורת לבנונים התומכים בחזבאללה.
המערכה הבינלאומית והבינערבית נגד האימפריה התקשורתית של חזבאללה
נספח :פרסומי מרכז המידע אודות התשתית האזרחית של חזבאללה.
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יחידת קשרי ההסברה של חזבאללה
הגוף הארגוני האחראי על הפעלת מערך ההסברה של חזבאללה ועל הכוונתו הינו יחידת קשרי ההסברה
הכפופה למועצה המבצעת .יחידה זאת משמשת במקביל גם כגוף הדוברות של חזבאללה .יחידת קשרי
ההסברה מפרסמת הודעות רשמיות בשם חזבאללה ,מתעדת את נאומי חסן נצראללה ופגישותיו ,מעניקה
כיסוי תקשורתי לפגישות והצהרות של בכירים נוספים בחזבאללה ,מפיצה ומדווחת אודות פעילויות
וטקסים בהם משתתפים צירי פרלמנט מטעם חזבאללה ומפיצה הזמנות לאירועים רשמיים של הארגון
(אתר  ,Media Observerללא תאריך; אתר קשרי ההסברה ,ללא תאריך; אתר ג'נוביה 22 ,באפריל .)2015
בראש יחידת קשרי ההסברה עומד מאז שנת  2014חאג' מחמד עפיף ,המשמש במקביל גם
כיועץ מזכ"ל הארגון חסן נצראללה לענייני הסברה .בעבר שימש חאג' עפיף כמנהל החדשות והתכניות
הפוליטיות בערוץ אלמנאר ,תפקיד שמילא גם במהלך מלחמת לבנון השנייה וזכה עליו לשבחים (אלאח'באר,
 17ביולי  ;2014אתר יא צור 27 ,באפריל  .)2016על חשיבותו של חאג' מחמד עפיף ניתן ללמוד שהוא היה זה
שהגיב לראשונה על אירוע הרחפנים בביירות ,עוד לפני נאומו של חסן נצראללה.3

חאג' מחמד עפיף ,אחראי יחידת קשרי ההסברה ויועץ מזכ"ל חזבאללה לענייני הסברה
(אתר קשרי ההסברה).

במסגרת תפקידה כגוף הדוברות של חזבאללה ,עורכת מדי פעם יחידת קשרי ההסברה סיורים
מאורגנים לעיתונאים בנקודות זמן שבהן יש לחזבאללה עניין להעביר לעיתונאים את המסרים שלו בצורה
ממוקדת .לדוגמא ,באפריל  2017ארגנה היחידה סיור לעיתונאים לבנונים וזרים על גבול ישראל-לבנון,
במטרה להציג את עבודות הביצורים ולהמעיט בחשיבותם (כחלק מהמסר ההסברתי של חזבאללה) .בסיור
השתתפו נציגים של יותר מחמישים כלי תקשורת לבנוניים וזרים (בין השאר  ,LBCאלג'דיד ,אלמנאר,
אלנשרה ,ערבי פרס ,הטלוויזיה הסורית ואלג'זירה) .במהלך הביקור לוו העיתונאים ע"י קצין חזבאללה
שהזדהה בשם "איהאב".
בחלק מהסיור ,נכח גם אחראי קשרי ההסברה מחמד עפיף .איהאב הסביר בפירוט רב אודות
היערכות צה"ל בגליל והקדיש חלק נכבד מדבריו להסבר אודות סוגים שונים של ביצורים ,שבנה צה"ל בשנים
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 3ראו פרסום מרכז המידע מה 27-באוגוסט  " : 2019חסן נצראללה מזכ"ל חזבאללה הודיע ,כי יגיב נגד ישראל על תקיפת
הרחפנים בביירות שאותה הוא מייחס לישראל ועל הריגת שני פעילי חזבאללה בהתקפה בסוריה"
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האחרונות בגבול עם לבנון ,תוך הצגת דוגמאות של ביצורים כאלה בשטח (ערוץ אלג'דיד ,אלנהאר ,סוכנות
הידיעות אלנשרה ,אתר אלערבי אלג'דיד ,אתר ערבי פרס ודף הפייסבוק של מחמד עלוש 20 ,באפריל .)2017

הקצין "איהאב" מסביר לעיתונאים שביקרו בדרום לבנון אודות הביצורים באזור קיבוץ חניתה
(אתר החדשות "אלעהד" 20 ,באפריל .)2017

כלי התקשורת המוביל :ערוץ אלמנאר
ערוץ אלמנאר הוא כלי התקשורת החשוב והאיכותי ביותר של ארגון חזבאללה .הערוץ החל לשדר בשנת
 1991בכבלים ונרשם ברשם החברות הלבנוני בינואר  1997בשם "הקבוצה הלבנונית לתקשורת"
( .)Lebanese Communication Group L.C.G S.A.Lהחברה עוסקת בהשקעה ,הפצה ויצירה של מוצרי
קולנוע ,טלוויזיה ורדיו .מנכ"ל הערוץ ,שהוא גם יו"ר מועצת המנהלים ,הינו אבראהים פרחאת.
הסמנכ"ל הוא ד"ר אבראהים אלמוסוי ,לשעבר אחראי יחידת קשרי ההסברה של חזבאללה .חאג' יוסף
זביב הינו חבר מועצת המנהלים ומנהל ההנדסה של הערוץ (אתר צדא צור 25 ,באוגוסט  .4)2019הערוץ רשום
כחברה בע"מ ,בעלת הון של כ 17-מיליון דולר .מקום מושבה הינו בחארת חריכ ,שבפרבר הדרומי של
ביירות.

אבראהים פרחאת ,מנכ"ל ערוץ אלמנאר
(אתר ערוץ אלמנאר 16 ,בספטמבר .)2017
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 4בנו היחיד חסן יוסף זביב נהרג בהתקפת צה"ל באזור דמשק נגד פעילים שהוכוונו ע"י כוח קדס האיראני .ראו פרסום
מרכז המידע מה 27-באוגוסט  " : 2019חסן נצראללה מזכ"ל חזבאללה הודיע ,כי יגיב נגד ישראל על תקיפת הרחפנים
בביירות שאותה הוא מייחס לישראל ועל הריגת שני פעילי חזבאללה בהתקפה בסוריה".
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מטה תחנת השידור אלמנאר בביירות לאחר שהופצץ ע"י צה"ל במלחמת לבנון השנייה
(אלאח'באר 12 ,ביולי  .)2007כתוצאה מכך נקטעו שידורי של הערוץ אך הם עלו לאוויר לאחר זמן מה.

אולפני ערוץ אלמנאר

ערוץ אלמנאר מצטיין בדיווחי שטח באמצעות כתביו הפרוסים ברחבי העולם הערבי .לערוץ
כתב ברצועת עזה וככל הנראה גם בשטחי הרשות הפלסטינית .כשיש התפתחויות חריגות בזירת הפנים-
לבנונית כתביו נמצאים בזירת ההתרחשויות ומשדרים דיווחים מתפרצים מהשטח .כתב הערוץ בדרום לבנון
עלי שעיב (ראו להלן) מרבה לסייר בעיירות ובכפרים לאורך הגבול ולצלם כתבות ,תמונות וסרטונים על פעילות
צה"ל במרחב הגבול ,הכול בהתאם למדיניות התקשורתית של חזבאללה.
החל משנת  2000משדר הערוץ גם בלוויין .הערוץ משדר מהפרבר הדרומי של בירות .שידוריו
מועברים באמצעות ארבעה לוויינים ,שלושה לוויינים רוסיים ולוויין אינדונזי .ארבעת הלוויינים הם:
( Express AM06לוויין רוסי ,שידור לאירופה ולמזרח התיכון); ( EXPRESS AM44לווין רוסי ,שידור למזרח
התיכון ולמזרח אפריקה); ( Express AM08לוויין רוסי ,בשני תדרים; שידור לאירופה ,למזרח התיכון
ולאפריקה); ( Palapa Dלוויין אינדונזי ,שידור לאוסטרליה ולדרום-מזרח אסיה) (אתר ערוץ אלמנאר; אתר
6 ,Lyng Satבאוגוסט  .)2019שיעור הרייטינג הממוצע של ערוץ אלמנאר היה ( 6.4%עדכני לשנת 2018
על פי אתר אלחל 22 ,בפברואר  .)2019לערוץ אלמנאר משרד ברצועת עזה 5והוא משתף פעולה עם ערוצים
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 5עמאד עיד שימש ככתב וכמנהל משרד אלמנאר ברצועת עזה בשנים האחרונות .על פי דף הפייסבוק שלו (עדכני
לאוגוסט  )2019הוא עדיין משמש בתפקיד זה.
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נוספים בין השאר עם ערוץ אלאקצא של חמאס .ערוץ אלמנאר חבר בתאגיד השידור של מדינות ערב החברות
בליגה הערבית למרות הצעדים שננקטו נגדו ע"י מצרים וסעודיה (ראו להלן).
קהל היעד המרכזי של ערוץ אלמנאר הינו קהל היעד הלבנוני ,אחריו באים קהלי היעד בעולם
הערבי /מוסלמי ובמקום השלישי קהלי היעד ברחבי העולם בדגש על מדינות המערב ומדינות אמריקה
הלטינית .על מנת להגיע לקהלי יעד אלו משדר הערוץ בארבע שפות :ערבית ,אנגלית ,ספרדית וצרפתית.
כמו כן יש לערוץ אלמנאר חשבון טוויטר בארבעת השפות הללו (ראו בהמשך).
לערוץ אלמנאר אתר ייעודי באינטרנט ( .)almanar.com.lbלאתר מועלות הכתבות והתחקירים
אותם מפרסם אלמנאר וכמו כן דיווחי מבזקים .כמו כן לוח השידורים של אלמנאר מתעדכן באתר זה .האתר
מחולק לפי התחומים הבאים :לבנון ,ערבי ואזורי ,חדשות בינלאומיות ,עיתונות ,תחקירים מצולמים ,החדשות
החשובות ביותר ועוד .להלן צילומי מסך של אתר האינטרנט של ערוץ אלמנאר בארבע שפות מה 15-באוגוסט
:2019

ערוץ אלמנאר בשפה הערבית באתר האינטרנט

ערוץ אלמנאר בשפה האנגלית באתר האינטרנט
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ערוץ אלמנאר בשפה הצרפתית באתר האינטרנט

ערוץ אלמנאר בשפה הספרדית באתר האינטרנט

תכני השידור
כדי לבחון את התכנים המובילים בשידורי הערוץ ,אותרו ותועדו  63סרטים ,סדרות ותכניות
ששודרו בערוץ בשנים  .2019-2018ניתן לחלק את התכנים לשש קבוצות עיקריות :תכניות כלליות ,עיתונות
ותקשורת ,תכניות אירוח ושיח ,תכנים דוקומנטריים פוליטיים ,סדרות ותכנים דתיים .הנושא הבולט ביותר
בתכני הערוץ הוא "ההתנגדות" (קרי ,ארגון חזבאללה) .נושא זה בא לידי ביטוי בשידור נאומים של בכירי
חזבאללה; בכיסוי טקסים ואירועים של חזבאללה; בראיונות עם פוליטיקאים תומכי "ציר ההתנגדות"
(לבנונים ,תימנים ואיראנים); בשידור תוכניות העוסקות בתושבי דרום לבנון בתקופה בה שהה שם צה"ל;
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ובתוכניות אודות ה"התנגדות" (קרי ,ארגוני טרור) בסוריה ,לבנון ומדינות נוספות .בסך הכול כוסה נושא
ה"התנגדות" ב 13-תכניות ,סרטים וסדרות ,קרי – כ 20%-מכלל התוכניות ששודרו בתקופה שנבדקה.
נושאים בולטים נוספים ,ששודרו בערוץ אלמנאר בשנים :2019-2018
איראן (שבע תכניות ,כלומר כ ;11%-ובכלל זה תכנים בנושא המהפכה האסלאמית לצד
כתבות אודות איראן כגון אתרי תיירות או תעשיית הרכב באיראן) .בנוסף לכך שודרו סרטים איראניים,
מתורגמים לערבית (בנוסף לסרטים הערביים המשודרים בערוץ).
תכנים שיעיים (חמש תוכניות ,כלומר

כ ;8%-ובכלל זה שידור תפילות וטקסים לצד

שעשועון ידע העוסק בין היתר בקוראן ובדת).
המלחמה בתימן (חמש תוכניות ,כלומר כ.)8%-
תכניות האקטואליה (שש ,כלומר כ )9.5%-כמו כן קיימות תכניות דרמה וקומדיה.
ערוץ אלמנאר עוסק בטיפוח פולחן האישיות של מזכ"ל חזבאללה חסן נצראללה המתבצע ע"י
מגוון כלי התקשורת של חזבאללה .בנוסף לכך הוא מסקר בהרחבה את פעילותם של בכירים נוספים בארגון
ובכלל זה סגן מזכ"ל חזבאללה שיח' נעים קאסם; יו"ר המועצה המבצעת האשם צפי אלדין; יו"ר מועצת
השיפוט מחמד יזבכ; חבר המועצה המרכזית נביל קאווק ויו"ר סיעת ההתנגדות לנאמנות בפרלמנט הלבנוני
מחמד רעד.
הפעילות הישראלית בקרבת גבול לבנון מסוקרת באופן שוטף במהדורות החדשות של ערוץ
אלמנאר .כתב הערוץ הבולט בדרום לבנון עלי שעיב (פרטים ראו בהמשך) מתעד באופן שוטף את פעילות
צה"ל .אירועים ביטחוניים המתחוללים בקרבת הגבול זוכים לסיקור בלעדי ע"י כתבי הערוץ מתוך נקודת מוצא
של עוינות לישראל ותאימות מוחלטת לקו ההסברתי של חזבאללה .מנגד ,נראה כי מאז  2018ירד נפח הכיסוי
התקשורתי שנתן ערוץ אלמנאר למעורבות חזבאללה בלחימה בסוריה ,בעקבות ההישגים שנחל המשטר
הסורי.6
המעברונים המשודרים בערוץ מכוונים בעיקר לציבור הלבנוני ,קהל היעד העיקרי של חזבאללה.
במעברונים ניתן למצוא בין השאר שירים המפארים את חזבאללה ,צילומי פעולות חזבאללה שביצע בעבר נגד
ישראל; קריאות לציבור להגיע לאירועים שחזבאללה מארגן ומידע על נאומיו הצפויים של חסן נצראללה .חלק
מהמסרים שבמעברונים מכוונים נגד ישראל ,לעיתים על רקע איומי נצראללה המושמעים ברקע.

כתבי אלמנאר ברצועת עזה ובראמאללה
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בשנת  2017סיקר ערוץ אלמנאר בהרחבה את מעורבותו בקרבות האינטנסיביים באזור גבול סוריה-לבנון ,שנועדו לטהר
את האזור מפעילי טרור ג'האדיסטים .פעילי חזבאללה הוצגו כשומרי לבנון המקריבים את חייהם כדי לשמור על ביטחונם
של תושבי המדינה .הכתבים הבכירים ביותר של אלמנאר סיקרו את האירועים מהשטח וזכו לנגישות בלעדית לאזורי
הלחימה.
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לערוץ אלמנאר כתבים ברצועת עזה וביהודה ושומרון .כתב ערוץ אלמנאר ברצועת עזה הינו עמאד עיד,
המשמש ככתב ומנהל משרד אלמנאר ברצועה בשנים האחרונות .7לערוץ אלמנאר שני כתבים ביהודה ושומרון
בשם ח'אלד אלפ'קיה ,ודיב חוראני שבסיסם.
ח'אלד אלפקיה הינו עיתונאי ותיק מראמאללה ,המשמש מזה שנים ככתב ערוץ אלמנאר ביהודה
ושומרון מרבית הדיווחים שלו הינם מהשטח ,קרי -ממוקדי עימותים והפגנות וממפגשים שהוא מקיים עם
תושבים פלסטיניים ברחבי יהודה ושומרון .הוא מדווח גם על אירועים בירושלים ובתוך ישראל ,למרות שבסיסו
הינו בראמאללה (ערוץ אלמנאר 26 ,במאי .)2019

מימין :ח'אלד אלפקיה ,כתב ערוץ אלמנאר ביהודה ושומרון ,מדווח מהכניסה הצפונית לאלבירה (ערוץ אלמנאר,
 16במאי  )2018משמאל :ח'אלד אלפקיה ,כתב ערוץ אלמנאר ביהודה ושומרון ,מדווח על עימותים בהר הבית
במהלך חודש הרמצ'אן (ערוץ אלמנאר 26 ,במאי )2019

דיב חוראני ,תושב ראמאללה ,משמש ככתב נוסף של ערוץ אלמנאר ביהודה ושומרון .דיווחו האחרון
(בשידור חי) היה ב 1-בספטמבר  2019במהלך תקיפת חזבאללה באביבים

דיב חוראני ,כתב ערוץ אלמנאר ביהודה ושומרון ,מדווח על עימותים בהר הבית
(ערוץ אלמנאר 22 ,בפברואר .)2019

חסן חסין עבדאללה :במאי ערוץ אלמנאר ,שלאחר מותו הפך מודל לחיקוי
בפברואר  2015נהרג חסן חסין עבדאללה ,במאי ערוץ אלמנאר ,שלאחר מותו הפך מודל לחיקוי
לפעילי חזבאללה העוסקים בתחום ההסברה .עבדאללה נולד בעיירה עיתרון שבדרום לבנון בשנת ,1982
החל לפעול בתחום ההסברה בשנת  1999כפעיל ההסברה הקרבית של חזבאללה .הוא הספיק לצלם פיגועים
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על פי דף הפייסבוק (עדכני לאוגוסט  )2019הוא עדיין משמש בתפקיד זה.
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שביצע חזבאללה בערמתא ,אלביאצ'ה (מוצב רותם )8ועלי אלטאהר לפני יציאת צה"ל מאזור הביטחון .חסן
עבדאללה ליווה את נסיגת צה"ל מאזור הביטחון במאי  .2000בהמשך צילם את חטיפת חיילי צה"ל בהר דב
ופעל בדרום לבנון בשנים  2006 -2000והדריך את פעילי ההסברה הקרבית .ב 2006-השתתף במלחמת
לבנון השנייה.
לאחר מלחמת לבנון השנייה עבר חסן עבדאללה לעבוד בערוץ אלמנאר כבמאי .עם תחילת
מלחמת האזרחים בסוריה (בשנת  )2011הוא חזר לפעילות חלקית במסגרת ההסברה הקרבית של חזבאללה
ואף נפצע במסגרת עבודתו בחלב בשנת  .2014בפברואר  2015הוא נהרג במהלך צילום סרט על המצור על
העיירות השיעיות נבל ואלזהראא' ,שמצפון לחלב (אלאח'באר 18 ,בפברואר  ;2015ערוץ אלמנאר20 ,
בפברואר  ;2015פייסבוק).

מימין :חסן עבדאללה עם צלם נוסף ,לבושי מדים במהלך צילום בשטח (פייסבוק) .משמאל :מגן הוקרה מטעם
התאחדות תחנות הרדיו וערוצי הטלוויזיה האסלאמיים – טהראן ,לשהיד חסן עבדאללה (דף הפייסבוק של עבאס
חסין עבדאללה ,אחיו של חסן עבדאללה 18 ,באוגוסט .)2015

בין עבודותיו הבולטות של חסן עבדאללה ניתן למנות שורה של סרטים המאדירים את פעילי
חזבאללה ואת השהידים של הארגון:
"טיף אללקאא'" (פגישה עם רוח רפאים) :סיפורו של צלם הסברה קרבית המלווה לוחם
חזבאללה למשימת הטמנת מטען לכוח צה"ל .הסרט כולל פלאשבקים לילדותו ולבגרותו של הצלם,
המתעדים את הסביבה בה גדל .בהמשך הסרט השניים תועים בדרכם ונעזרים בלוחם נוסף שהם
פוגשים במקרה ,אשר מבקש מהם למסור דרישת שלום לאמו כשישלימו את משימתם .בסוף הסרט
פוגש הצלם את אמו של אותו פעיל ,אשר חושפת בפניו את העובדה ,שבנה נהרג כשהיד מספר שנים
קודם כן (קרי ,הם נעזרו ברוח הרפאים שלו) (אלאח'באר 18 ,בפברואר  ;2015אתר ערוץ אלמנאר).
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" 8מוצב רותם" היה מוצב של צה"ל בראס אלביאצ'ה על שפת הים ,בקצה המערבי של אזור הביטחון בלבנון .המוצב ספג
באופן קבוע תקיפות מצד חזבאללה.
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אריזת  DVDשל הסרט "פגישה עם רוח רפאים"
(אתר דאר אלמנאר)

"נקטת פדאא" (עמדתו של פדאא') :סיפורו של חובש בשם פדאא' מע'ניה ,המטפל
בפצועים ,שנפגעו במהלך מלחמת לבנון השנייה תוך סיכון חייו (אלאח'באר 18 ,בפברואר  ;2015אתר
רשת עין בעאל 30 ,באפריל .)2017
"סרית אלעשק" (פלוגת הכיסופים) :סיפורו של המתאבד הית'ם דבוק ,אשר פוצץ עצמו
במכונית תופת נגד שיירת צה"ל בתל נחאס ב 19-באוגוסט ( 1988אתר ערוץ אלמנאר).
סדרת הסרטים "איאם מג'ידה" (ימי תפארת) :כל אחד מהסרטים עוסק בפעולת איכות
שביצע חזבאללה לפני נסיגת צה"ל מלבנון .עבדאללה הספיק להכין לפני מותו שני סרטים בסדרה:
תקיפת בסיס ערמתא ותקיפת מוצב רותם (אתר ערוץ אלמנאר).

פרסומות בערוץ אלמנאר
ערוץ אלמנאר משדר פרסומות מסחריות אולם בהיקף נמוך ,וממפרסמים לבנונים בלבד .לפיכך מקור
המימון העיקרי הינו איראן והפרסומות והתרומות מהוות עבורו מקור הכנסה משני.
להלן שתי פרסומות לדוגמא:
פרסומת של רשת חנויות אופטיקה בשם "אופטיק רא׳א" ,בעלת סניפים בלבנון.
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רשת חנויות האופטיקה אופטיק רא׳א
המפורסמת באלמנאר.

הבעל המרוצה מהמשקפיים שרכש משכנע את
אשתו הסובלת מבעיות ראייה לרכוש משקפיים
(מתוך פרסומת לאופטיק רג'אא).

פרסומת של רשת חנויות אופנה בשם " "2Hהמוכרת בגדי גברים .הקריינות לפרסומת היא
באנגלית במבטא אמריקאי.

תחנת הרדיו אלנור
רדיו אלנור הינה תחנת רדיו לבנונית ,השייכת לחזבאללה ומייצגת את האסטרטגיה ההסברתית שלו.
התחנה משדרת מביירות בערבית בלבד .רדיו אלנור החל לפעול בשנת  ,1988קיבל רישיון שידור בשנת 1999
והוא משדר  24שעות ביממה בשלושה תדרים (המכסים את רוב שטח לבנון ,את צפון ישראל וחלק מהחוף
הסורי) .כמו כן יש לתחנה שידור ישיר באינטרנט .בין מטרותיה המוצהרות "קריאה להתעוררות של כוחות
האומה והכוונת יכולותיה לסיוע למפעל ההתנגדות (קרי ,לחזבאללה ולארגוני טרור נוספים) ,כדי להחזיר
את המקומות הקדושים לנו ולשחרר את אדמתנו הכבושה (קרי ,ישראל)" .שיעור הרייטינג הממוצע של
התחנה בשנת  2017עמד על ( 7.1%ויקיפדיה הערבית ,ערך רדיו אלנור; אתר רדיו אלנור; אתר אלחל22 ,
בפברואר .)2019
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מימין :לוגו רדיו אלנור (אתר רדיו אלנור) .משמאל :יוסף אלזין ,מנכ"ל רדיו אלנור
(אתר החדשות אלעהד 9 ,במאי .)2013

מבנה רדיו אלנור ,שהופצץ על ידי צה"ל במלחמת לבנון השנייה (אתר רדיו אלנור 8 ,באוגוסט  - 2011יום השנה
להפצצת המבנה) .בע תות מלחמה משמש רדיו נור כלי תקשורת חשוב להעברת מסרים ודברי עידוד לכוחות
הלוחמים.

מנכ"ל רדיו אלנור הוא יוסף אלזין והעורך הראשי הוא עבאס שקיר .התכניות המשודרות בתחנה

מקיפות נושאים רבים :פוליטיקה ,כלכלה ,חברה ,חינוך ,תרבות ,הגות ,דת ,היסטוריה ,מדע ,פיתוח (בריאות,
חקלאות ,תזונה ,בטיחות) ,פנאי ,ספורט ותכניות למשפחה ,לנוער ולילדים 95% .מהתכנים המשודרים הינם
מקוריים .בנוסף יש לתחנה מערכת חדשות מפותחת (אתר רדיו אלנור; אתר אלחל 22 ,בפברואר .)2019
כדי לבחון את התכנים המובילים בשידורי רדיו אלנור ,אותרו ותועדו  29תכניות ,ששודרו במהלך
חודש אוגוסט  2019ו 45-פרסומות ,ששודרו בתחנה בששת החודשים הראשונים של שנת .2019
להלן סוגי התכנים שהופיעו בשידורים:
מרבית התכנים הוקדשו לנושאים שיעיים (כולל קריאת פרקי קוראן ,תכניות בנושא חדית' ופרסום
קורסים ואירועים לכבוד ימי ציון שיעיים) .נושא חשוב נוסף היה תכנים חברתיים ,כולל הודעות על
פתיחת הכשרות מקצועיות ,תכנית המקשרת בין כאלה המחפשים עבודה לבין כאלה שמגייסים עובדים
ותכניות בנושא ספורט ,ספרים ורשתות חברתיות.
תכנים שעסקו בנושא ההתנגדות (קרי ,חזבאללה) ,שכללו פרסום הזמנות לאירועים של
חזבאללה (אזכרה לשהיד מצטפא בדר אלדין ,טקס יום המפקדים השהידים וכו') לצד שידור נאומי
נצראללה ותכנית בנושא הקרב בנחל הסלוקי במלחמת לבנון השנייה.
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תכנים הקשורים לאיראן בלטו אף הם ,לדוגמא תכנית בנושא חיי האמאם ח'מיני ודיווחים על
אירועים לכבוד יום השנה הארבעים למהפכה האסלאמית.
תכניות אקטואליה רבות ,הודעות מטעם משרדי ממשלת לבנון וכן פרסומות מסחריות ,רובן של
עסקים בדרום לבנון.

עיתונים וכתבי עת של חזבאללה
כתב העת בקית אללה
כתב העת בקית אללה (מכינויי האמאם ה 12-בשיעה) הוקם בשנת  1991ומוגדר ככתב עת אסלאמי ,אשר שם
לו למטרה להנגיש תכנים בשפה פשוטה המותאמת לקוראים בעלי רמות השכלה שונות .נכון לשנת ,2011
היו לכתב העת כ 15,000-מנויים ,בעיקר מקרב פעילי חזבאללה (אתר רשת אלמעארף אלאסלאמיה; אתר
ג'נוביה 7 ,ביולי  .)2011מערכת כתב העת נמצאת במבנה אגודת התרבות האסלאמית אלמעארף בפרבר
הדרומי של בירות (שכונת אלמעמורה) .כתב העת מודפס ויוצא לאור על ידי חברת דבוק העולמית להדפסה
ומסחר כללי (.)Dbouk International for Printing & General Trading
העורך הראשי של העיתון הוא שיח' בסאם מחמד חסין ,איש דת שיעי בכיר אשר כתב מספר ספרים
בנושא עאשוראא' ומופיע בערוץ הטלוויזיה האיראני אלכות'ר (כתב העת בקית אללה ,גיליון  335באוגוסט
 ;2019אתר ערוץ אלכות'ר; אתר הוצאת אלמנבר; אתר קבר האמאם אלכאט'ם; אתר רשת התרבות
האסלאמית אלמעארף) .בכירים נוספים במערכת כתב העת הם המפקח הכללי סיד עלי עבאס אלמוסוי,
העורכת נהא עבדאללה והמנהל האחראי שיח' מחמוד כרניב (כתב העת בקית אללה ,גיליון  335באוגוסט
.)2019

מימין :לוגו כתב העת בקית אללה .בלוגו ניתן לראות את שם כתב העת ולצדו הסיסמה "עבור קורא שמחפש אחר
האמת" .הגדרת כתב העת" :ירחון אסלאמי ,תרבותי ,מקיף" (אתר כתב העת בקית אללה) .משמאל :שיח' בסאם
מחמד חסין ,העורך הראשי של כתב העת (דף הפייסבוק של שיח' בסאם מחמד חסין).
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תכני כתב העת בקית אללה
כדי לבחון את התכנים המובילים והערכים שמבקש כתב העת להטמיע בקרב קוראיו ,נבחר הגיליון
האחרון ,שיצא באוגוסט  ,2019כמקרה מבחן .הגיליון כולל את הכתבות הבאות (כתב העת בקית אללה ,גיליון
 335באוגוסט :)2019
"נוער ההולך בדרך הקוראן" :כתבה על היבטים שונים בפולחן השיעי בקרב בני הנוער.
המדובר למעשה בציטוט מספרו של איש הדת האיראני הבכיר איתאללה שיח' מג'תבא טהראני,
שהיה מתלמידי האמאם ח'מיני.
"מראית עין" :כתבה בנושא לבוש הולם בראייה שיעית.
"אמרו לאנשים :טוב" :כתבה אודות חשיבות ההתנסחות התקינה וההתבטאות הבהירה
בראייה שיעית.
"כינוסים שאללה אוהב" :סקירה של סוגי הכינוסים הרצויים מבחינת האסלאם השיעי
(לצורך למידה ,קריאה בקוראן וכו') ,לעומת כאלה שאינן רצויים (למשל :כינוסים בהם משבחים את
אויבי אללה ,כינוסים מעורבים של נשים וגברים).
"האדם בדת של ידידו" :כתבה אודות חשיבות החברות והידידות בין אדם לחברו בראייה
שיעית.
"מהיכן הם שואבים את נחישותם?" :ראיונות קצרים עם צעירים בני "חברת ההתנגדות",
קרי – החברה השיעית הנבנית בלבנון ע"י איראן וחזבאללה .הראיונות מתמקדים בשאלה מהיכן הם
שואבים את נחישותם ומה השפיע עליהם בבחירת דרכם .תשובותיהם נעות בין המסגד ,כינוסי
עאשוראא' ,צוואות שהידים ,נאומי נצראללה ,פעילות גיוס החינוך ,צופי האמאם אלמהדי וכו'.

שער גיליון  335של כתב העת בקית אללה (אוגוסט  ,)2019שתכניו נבדקו ע"י מרכז המידע
(אתר כתב העת בקית אללה).
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נוסף על כתבות אלה ,כלל גיליון אוגוסט מספר מדורים קבועים:
שני מאמרי מערכת :המאמרים שהוקדשו לדמותו של האמאם עלי בן אבי טאלב
ולהתמכרות למשחקי מחשב.
"אור הנאמנות" :ציטוטים מדבריהם של האמאם ח'מיני (הלכות לבוש) והאמאם
ח'אמנא'י (העלייה לרגל למכה).
"ידע אסלאמי" :במדור זה הופיעו כתבה על דיני התפילה בציבור; כתבה בנושא מוסר
(השחתה הנובעת ממעשים); הסבר לתפילת הרשות אלעהד ומאמר מאת מזכ"ל חזבאללה ,סיד
חסן נצראללה ,בנושא "היו יראים מפני ייסורי העולם הבא".
"מסביב לעולם" :מדור זה כלל ידיעה על הרכבת המהירה בעולם ביפן .ומנגד ,ידיעה על
הענקת עיטור הצטיינות מטעם קבר האמאם אלרצ'א לחיילים האיראנים ,שהפילו את כלי הטיס
האמריקני מעל המפרץ הפרסי.
"נאת המדבר" :כולל סיפורים קצרים ,מדור "בחן את עצמך" בנושא קוראן וציטוט מצוואת
שהיד.
מכתבי הקוראים.
אירועים וימי ציון :מדור זה כלל כתבה על חג אלע'דיר השיעי ,כתבה על מלחמת לבנון
השנייה וראיון עם יו"ר המועצה המדינית בחזבאללה ,סיד אבראהים אמין אלסיד .הריאיון התמקד
בגורמים שאפשרו את ניצחון חזבאללה על ישראל במלחמת לבנון השנייה.
משפחה וחברה :רשמים של מורה ותיק בנוגע לבני הנוער ב"חברת ההתנגדות"; וכתבה
בנושא תפקיד משחקי המחשב בלוחמה הפסיכולוגית המופעלת נגד תומכי חזבאללה.
הג'האד והשהאדה :כולל סקירת סיפור חייו של השהיד עלי מחמוד צאלח ,שנהרג
במלחמת לבנון השנייה וראיון עם לוחם הג'האד הפצוע פאדי קארוט.
פרסום שמות הזוכים בתחרות ידע שיעי שערך כתב העת .הפרסים למקומות  3 – 1היו
ביקור בקברי קדושים ,למקומות  6 – 4ניתנו פרסים כספיים בגובה של  100,000 ,50,000ו200,000-
לירות לבנוניות (כ 33-דולר ,כ 66-דולר וכ 132-דולר בהתאמה).
לסיכום :התכנים בכתב העת כוללים מנה גדושה של אינדוקטרינציה הן בנושאי הדת השיעית ,הן בכל הנוגע
לחזבאללה ולחברת ההתנגדות השיעית והן בכל הנוגע לאיראן (הן בתחום הדתי-השיעי והן בתחום הפוליטי
העכשוי).
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העיתון אלעהד
העיתון אלעהד הוקם בשנת  1984כשבועון ובשנת  1999החל להתפרסם גם באינטרנט .בשנים האחרונות
הופסקה הוצאת הגרסה הקשיחה של העיתון וכל פעילותו מתנהלת באתר החדשות האינטרנטי אלעהד,
המשמש כלי תקשורת רשמי של חזבאללה .העיתון האינטרנטי אלעהד מופיע בשפות ערבית ,אנגלית,
ספרדית וצרפתית .באתר העיתון ניתן למצוא מדורים קבועים בנושאים הבאים :לבנון ,פלסטין ,המפרץ
הפרסי ,תימן ,העולם" ,עין על האויב" (מדור העוקב אחר ישראל) ווידאו .לצדם מצויים מדורים מיוחדים
(למשל ,המדור "חרב הניצחונות" שהביא באוגוסט  2019סיפורים נבחרים ממלחמת לבנון השנייה).

לוגו העיתון אלעהד
(אתר החדשות אלעהד)

העיתון אלעהד מספק מידע מוטה על האירועים המתרחשים בלבנון במזרח התיכון ובישראל .כמו כן
מפרסם ה עיתון מידע על פעילות בכירי חזבאללה ומטפח את פולחן האישיות של מנהיג הארגון חסן נצראללה.
לעיתון אלעהד ארכיון תמונות המכסות אירועים שהתרחשו מול ישראל ובלבנון משנות השמונים ועד היום.

אתר העיתון אלעהד בשפה הערבית ( 15באוגוסט .)2019
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אתר העיתון אלעהד בשפה האנגלית ( 15באוגוסט .)2019

אתר העיתון אלעהד בשפה הספרדית ( 15באוגוסט .)2019

אתר העיתון אלעהד בשפה הצרפתית ( 15באוגוסט .)2019
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בנוסף לכך יש לאתר אלעהד דף פייסבוק ,חשבון בטוויטר ואפליקציה זמינה להורדה באפל
ובאנדרואיד .כמו כן ישנה אפשרות להצטרף לקבוצות וואטסאפ וטלגרם לקבלת עדכונים.

עמוד הפייסבוק של אתר אלעהד בערבית
( 25באוגוסט )2019

עמוד הפייסבוק של אתר אלעהד
בצרפתית ( 25באוגוסט )2019

עמוד הפייסבוק של אתר אלעהד
באנגלית ( 25באוגוסט )2019

עמוד הפייסבוק של אתר אלעהד
בספרדית ( 25באוגוסט )2019

מימין :עמוד הרשמה לקבוצה בטלגרם המופעל ע"י אתר אלעהד .משמאל :הסבר כיצד להירשם לקבוצות
וואטסאפ המופעלות ע"י אלעהד.
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מימין :עמוד הורדת האפליקציה באנדרואיד המופעל ע"י אתר אלעהד ( .(Google Playמשמאל :עמוד הורדת
האפליקציה באפל (.)App Store

אתרי האינטרנט הרשמיים של חזבאללה
כללי
ארגון חזבאללה מפעיל אתר אינטרנט רשמי בשם אלמקואמה אלאסלאמיה -לבנאן (ההתנגדות
האסלאמית -לבנון ,להלן :אתר אלמקאומה) זהו אתר האינטרנט המוביל של חזבאללה .כמו כן מפעיל
חזבאללה אתר רשמי נוסף בשם ההסברה הקרבית המרכזית בנוסף לכך מפעילים המוסדות החברתיים
של חזבאללה אתרי אינטרנט משלהם (ג'האד הבינוי ,מוסד השהיד ,מוסד הפצועים ועוד).

189-19

�

אתר אלמקואמה (ה"התנגדות")

מימין :קורות חיי השהיד מחמד עבד אלאמיר אלדבס ,מתוך מדור "שהיד היום" (אלמקאומה 12 ,באוגוסט .)2013
משמאל :סיכום פעולת סג'ד השנייה שבוצעה ב 19-באוגוסט  ,1998מתוך מדור "מה קרה בחודש הזה"
(אלמקאומה 15 ,ביוני )2012

האתר אלמקואמה הינו האתר הרשמי המוביל של חזבאללה .הוא מכיל כמות גדולה של תכנים
מסוגים שונים:
דיווחים חדשותיים ,כולל כותרות מאתר החדשות אלעהד וקישור לכתבות האתר.
מדור ה"התנגדות האסלאמית" (קרי ,חזבאללה) המכיל שלושה תת-מדורים:


"ההתנגדות האסלאמית" :בתת -מדור זה מופיעה רשימה (חלקית) של הרוגי הארגון על

פי תאריך מותם ,לצד קורות חייהם .כמו כן מופיעים במדור אירועים משמעותיים בתולדות
חזבאללה ,למשל :נסיגת צה"ל מלבנון בשנת  ,2000עסקאות שבויים ,מלחמת לבנון השנייה,
חטיפות ,פעולות איכות ,פיגועי התאבדות וכן מעורבות חזבאללה במלחמת האזרחים בסוריה.


הטרור הציוני :תת -מדור זה כולל כתבות בנושא אסירים פלסטינים ולבנונים בישראל,

מדור בנושא חוות שבעא ,סקירת מה שמכונה מעשי טבח ישראליים בלבנון ומעשי איבה
משמעותיים כגון מלחמת לבנון השנייה ומבצע "ענבי זעם".


רשות הסיוע להתנגדות האסלאמית" :תת -מדור הכולל מידע כללי אודות רשות הסיוע

להתנגדות האסלאמית ,מוסד אזרחי של חזבאללה העוסק בהתרמת כספים לצרכים צבאיים.9
כמו כן מצוינות דרכי ההתרמה ומובאות כמה דוגמאות לתרומות שהתקבלו.
המזכ"ל :במסגרת פולחן האישיות של חסן נצראללה נסקרת פעילות המזכ"ל ,ראיונות,
פגישות ונאומים .בנוסף ,פירוט של קורות חייו בחלוקה לתקופת ילדותו ,לימודי הדת שלמד ,פעילותו
בחזבאללה תקופת ההנהגה ואוסף מאמרים שנכתבו אודותיו בכלי תקשורת שונים.
חזבאללה :סקירת פעילות התשתית האזרחית של חזבאללה; דיווחים על הפעילות
הפוליטית של הארגון (הודעות לעיתונות ,הצהרות ומפגשים וביקורים של בכירי הזרוע) ודיווחים על
פעילות צירי חזבאללה בפרלמנט.
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 9ראו פרסום מרכז המידע מ 11-בפברואר " : 2019חזבאללה השיק לאחרונה קמפיין גיוס תרומות לצרכים צבאיים
המתבצע באמצעות 'רשות הסיוע להתנגדות האסלאמית' ,מוסד מרכזי של הארגון לגיוס כספים".
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המפקדים :סיקור פעילות וחדשות בנושא מפקדי הארגון ואישים איראנים בכירים :חאג'
עמאד מע'ניה ,שיח' ראע'ב חרב ,סיד עבאס אלמוסוי ,האמאם מוסא אלצדר ,האמאם אלח'אמנא'י
והאמאם אלח'מיני.
"שהיד היום" :מדי יום מובאים קורות החיים של שהיד ,שנהרג באותו תאריך.
"ביום הזה" :מדי יום מובאים אירועים חשובים ,שהתרחשו באותו תאריך.
וידאו ,תמונות ואודיו :מאגר גדול של תכנים ויזואליים ,כולל נאומי נצראללה ,שירי
ההתנגדות מבוימים  ,תמונות שהידים ,צילומים מאירועים משמעותיים בתולדות חזבאללה
(למשל יום נסיגת צה"ל) ,כרזות שנוצרו לכבוד אירועים חשובים וקריקטורות.
"מילים קצרות" :כולל ציטוטים נבחרים ותקצירי קורות חיים של דמויות חשובות ,כמו
מנהיגי איראן ואמו של עמאד מע'ניה.
"בלעדי – התנגדות" :כתבות ומאמרים בנושא ה"התנגדות" (קרי ,חזבאללה),למשל:
הנוסח המלא של ראיונות ונאומים של נצראללה ,אירועים נבחרים במלחמת לבנון השנייה" ,קרבות
הרכסים" (בגבול סוריה-לבנון) בקיץ .2017
חדשות :תכנים דומים למדור "בלעדי – התנגדות" ,אך בהקשר כרונולוגי (למשל ,ב12-
באוגוסט  2019עלתה למדור זה כתבה בנושא הקרב בעמק עיון שהתנהל סביב אותו תאריךבשנת
.)2006
חדשות האויב :תכנים נבחרים מהתקשורת הישראלית ,בדגש על תכנים המשרתים
בעקיפין את המסרים שחזבאללה מעוניין להעביר .לדוגמא :חשיפת תכנית לסלילת מסילת ברזל בין
ישראל ומדינות ערב (המסר של חזבאללה :התנגדות לנורמליזציה); סלילת דרכים לפינוי מהיר של
תושבי הצפון (המסר של חזבאללה :הרתעה ,תושבי הצפון ייאלצו להתפנות); אזהרה של נציב קבילות
חיילים בנוגע למחסור בכוח אדם בצבא (המסרים של חזבאללה :צה"ל חלש ,ישראל מורתעת).
ציוני דרך בהיסטוריה :אירועים חשובים בתולדות חזבאללה משנות התשעים ועד .2011
תוכן המסמך המדיני של חזבאללה משנת .102009
קישור לאתר שהוקם לזכר המהנדס חסאם ח'וש נויס ,שעמד בראש הרשות האיראנית
לסיוע בשיקום לבנון ,אשר פעלה בלבנון לאחר מלחמת לבנון השנייה.
הפרת ריבונות לבנון :דיווחים על מה שמכונה הפרת ריבונות לבנון על ידי ישראל בשנים
 .2017 – 2016המדובר בתיעוד יום-יומי של טיסות ישראליות בשמי לבנון ,חדירת כלי שיט למים
הטריטוריאליים שלה ופעילות כוחות קרקעיים סמוך לגבול ישראל-לבנון.
סקר :השאלה בסקר האחרון הייתה" :כיצד יש לתמוך בהתנגדות הפלסטינית?"
והתשובות האפשריות הן :בנשק ,בכסף ,במתנדבים ,בעמידה לצד הסוגיה הפלסטינית או כל
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 10ראו פרסום מרכז המידע מה 18-בדצמבר " :2009הועידה השביעית של חיזבאללה :פרגמטיות בצל בניית הכוח"18 ,
בדצמבר .2009
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התשובות נכונות .בתום  47ימים בהם הסקר פתוח ,התוצאות הן כדלקמן 69.62% :כל התשובות
נכונות 17.4% ,בנשק 7.67% ,בעמידה לצד הסוגיה הפלסטינית 3.24% ,במתנדבים ו 2.06%-בכסף.
יצירת קשר :כתובת המייל של האתר וקישורים לערוץ יוטיוב (נסגר) ולחשבון טוויטר שנפתח
במרץ .2019
שירות  RSSוהצטרפות לרשימת דיוור.

משחקי מחשב
בשנים  2016 -2013הפיץ חזבאללה סדרת משחקי מחשב תחת הכותרת "שחק -התנגד" .הסדרה
כוללת שלושה עשר משחקי רשת (פלאש) והיא מחולקת לתת-הסדרות הבאות" :סדרת משחקי השחרור"
העוסקים באירועים לפני נסיגת צה"ל מאזור הביטחון; משחקי "האויב בטווח אש" המבוססים על משחקי
ספורט; "משחקים שונים" המבוססים על פורמטים מוכרים כגון פק-מן; שני משחקים נפרדים" ,עין בעננים"
(בו נדרש השחקן להטיס כלי טיס בלתי מאויש של חזבאללה אל יעדים מוגדרים בישראל ולאסוף עליהם מידע)
ו"הבוקר הקרוב" (משחק דו-ממדי בסגנון הוקי שולחן המתאר אירועים נבחרים בתולדות המאבק בין
חזבאללה לישראל).

מימין :סצנה מהמשחק המדמה את תקיפת מוצב סג'ד של צה"ל בשנת ( 1986אתר חזבאללה) משמאל :משחק
המבוסס על משחק פק-מן ,כאשר שחקן צבוע בצבע דגל חזבאללה "אוכל" סמלי מגן דוד (אתר חזבאללה)

אתר ההסברה הקרבית המרכזית
אתר רשמי נוסף של חזבאללה הוא אתר ההסברה הקרבית המרכזית האתר מסקר אירועים בשטח בכל
רחבי "ציר ההתנגדות" (לבנון ,סוריה ,עיראק ,תימן וכו') ומפרסם תמונות ,סרטונים וכתבות אודות אירועים
משמעותיים ופיגועים חשובים בתולדות חזבאללה .בנוסף ,ניתן למצוא באתר מפות של אזורי השליטה של
"ציר ההתנגדות" בכל אחת מהמדינות הרלוונטיות (בדגש על אזורי השליטה של המשטר הסורי ושל החות'ים
בתימן) ,קריקטורות ותכנים נבחרים מהתקשורת הישראלית ומהתקשורת ה"תכפירית" (קרי ,התקשורת
של הארגונים הג'האדיסטים).
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מימין :עמוד השער של אתר ההסברה הקרבית המרכזית .ב כותרת הראשית ידיעה על תנחומים ששלח חזבאללה
לעם התימני ולהנהגה התימנית על מות אחיו של מנהיג החות'ים (אתר ההסברה הקרבית המרכזית 15 ,באוגוסט
 .)2019משמאל :דיווח באתר ההסברה הקרבית המרכזית ,אודות עבודות ביצורים של צה"ל באזור רמיש (אתר
ההסברה קרבית המרכזית 23 ,במרץ .)2019

אתרי האינטרנט של המוסדות האזרחיים של חזבאללה
בנוסף לאתרים המשרתים את ארגון חזבאללה מפעילים המוסדות האזרחיים של חזבאללה אתרי
אינטרנט משלהם .להלן כמה דוגמאות:

עמוד השער של אתר מוסד השהיד ( 22באוגוסט .)2019

עמוד השער של אתר מוסד הפצועים ( 22באוגוסט .)2019
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עמוד השער של אתר ג'האד הבינוי ( 22באוגוסט .)2019

נוכחות חזבאללה ברשתות החברתיות
חזבאללה מקיים נוכחות משמעותית ברשתות החברתיות ,בדגש על פייסבוק וטוויטר ומצליח במקרים
רבים להתגבר על הנהלים האוסרים על הפצת תכנים התומכים בטרור המהווים הפרת תנאי השימוש.
מדובר במאות רבות של פרופילים ,עמודים וחשבונות המפיצים תכנים ומסרים בהתאם למדינות
חזבאללה  ,גם אם אינם מופעלים בהכרח ישירות על ידי פעילים .בין סוגי המשתמשים ניתן למצוא פעילי
חזבאללה ,תומכי חזבאללה ,לוחמים פצועים ובני משפחות שהידים .לא מן הנמנע כי חלק מהחשבונות הם
פיקטיביים ("בוטים") ,אולם לא ניתן להצביע על טעויות או תקלות אופייניות להפעלת חשבונות כאלה.

דוגמאות לנוכחות חזבאללה בפייסבוק ובטוויטר
בנוסף לפעילים ,תומכים ובני משפחות שהידים ניתן למצוא בפייסבוק עמודים רשמיים של
גופים במערך האזרחי של הארגון  ,עמודים רבים המוקדשים להנצחת שהידים ועמודי חדשות מקומיים
הנוטים באופן ברור לתמיכה בחזבאללה .להלן מספר דוגמאות לנוכחות חזבאללה בפייסבוק:
דף הפייסבוק בוקר עיתא הינו עמוד חדשות מקומי של העיירה עיתא אלשעב ,שבדרום
לבנון .בנוסף לחדשות מקומיות שגרתיות (פעילות העירייה ,פרסום עסקים ,ברכות לחגים ,הודעות על
לידה ופטירה וכו') ,מקפיד העמוד להעלות הזמנות ודיווחים (כולל שידורים חיים) של פעילות
חזבאללה בעיירה :יום ספורט של גיוס הספורט ,טקס סיום לימודים של גיוס החינוך ,הלוויות שהידים.
כמו כן מתפרסמים בעמוד הפייסבוק תכנים הנוגעים ללחימת חזבאללה נגד צה"ל בעיירה במלחמת
לבנון השנייה ,במיוחד סביב יום השנה למלחמה.
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שער דף הפייסבוק בוקר עיתא (דף הפייסבוק בוקר עיתא 20 ,באוגוסט )2019

הזמנה לאירוע "נתראה בכיכר" של גיוס הספורט (אחד המוסדות החברתיים של חזבאללה) ,הצפוי להתקיים ב21-
באוגוסט  2019ולכלול תחרויות בענפי ספורט רבים (דף הפייסבוק בוקר עיתא 20 ,באוגוסט )2019

דף הפייסבוק "השהידים של ההגנה הקדושה" :עמוד זה מוקדש להנצחת שהידים של
חזבאללה מכל התקופות ,תוך הבלטה מיוחדת של הרוגי הארגון במלחמת האזרחים בסוריה (שאליהם
מתייחס הכינוי "השהידים של ההגנה הקדושה") .העמוד מתעדכן כמעט מדי יום ומעלה תמונות,
צוואות ,קורות חיים וסיפורים הקשורים לשהידים של הארגון (במסגרת פולחן השהידים שמקיים
חזבאללה).
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מימין :תמונת הפרופיל של דף הפייסבוק השהידים של ההגנה הקדושה (דף הפייסבוק השהידים של ההגנה
הקדושה 20 ,באוגוסט  .)2019משמאל :הזמנה לכינוס אבל לרגל יום השנה הרביעי למותו של מחמד ג'ודאת
ג'מעה (באקר) ,שייערך באלע'בירי שבפרבר הדרומי של בירות (דף הפייסבוק השהידים של ההגנה הקדושה16 ,
באוגוסט )2019

דף הפייסבוק שהיד :זהו הדף הרשמי של מוסד השהיד של חזבאללה .11הדף מתעדכן
מידי כמה שעות ומעלה תכנים בהתאם למדיניות מוסד השהיד :הזמנות להלוויות ואזכרות של שהידים,
תמונת שהיד היום (למעשה ,מדי יום עולות תמונותיהם של כל השהידים שנהרגו באותו תאריך ,לצד
שם כל שהיד ושנת מותו) ,סיפורים מחיי השהידים ,פרסום דרכי תרומה למוסד השהיד ,ראיונות עם
חברים ובני משפחות של שהידים ועוד.

מימין :דף פרופיל הפייסבוק שהיד (עמוד הפייסבוק שהיד 20 ,באוגוסט  .)2019משמאל :אם השהיד חסין
אסמאעיל אלאשהב מספרת כיצד נהג לציין את החג השיעי אלע'דיר (דף הפייסבוק שהיד 20 ,באוגוסט )2019

דף הפייסבוק ולאא' חמוד שייך לקרובת משפחתו של השהיד חסין חמוד ,שנהרג
בעיירה אלזבדאני בנובמבר  .2015קרובת משפחתו מעלה באופן קבוע לפרופיל שלה תמונות של
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 11מידע אודות מוסד זה ראו פרסום מרכז המידע למודיעין וטרור מ 14-במרץ  ":2019מוסד השהיד של חזבאללה:
מטרתו ,אופן התנהלותו ודרכי מימונו".
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ההרוג ושל בני משפחתו ,כולל תמונות עדכניות של ילדיו שנועדו להראות כיצד המשפחה ממשיכה
בחייה למרות מותו .תוכן נוסף בדף מוקדש להנצחת שהידים נוספים ולהפצת מסרים בהתאם
למדיניות חזבאללה (לדוגמא ,פוסטרים נגד "עסקת המאה" ,שהפיץ חזבאללה ביום ירושלים העולמי
האחרון שיזמה איראן ,במאי  .)2019הפצת תכנים אלה ,וכן סימון "לייק" לעמודים רבים המזוהים עם
הארגון ,נועדו להראות שהמשפחה איננה נוטרת טינה לחזבאללה על מות בנה אלא ממשיכה לתמוך
בחזבאללה.

מימין :תמונה של אם השהיד מבקרת בביתו של שהיד אחר (דף הפייסבוק של ולאא' חמוד 12 ,באוגוסט )2019
משמאל :הפרופיל הפייסבוק של ולאא' חמוד (דף הפייסבוק של ולאא' חמוד 20 ,באוגוסט )2019

חשבון הטוויטר ופרופיל הפייסבוק של עלי שעיב ,פעיל הסברה בולט בחזבאללה
אחד המשתמשים הבולטים ביותר ברשתות החברתיות הינו כתב אלמנאר עלי שעיב ,המפעיל
חשבון טוויטר ודף פייסבוק .עלי שעיב נולד בברג' חמוד (בירות) בשנת  1970ובגיל  16עבר לגור באלשרקיה ,
מקום מוצאה של משפחתו בדרום לבנון ,מתוך רצון לראות מקרוב את פעילות חזבאללה נגד ישראל.
בשנת  1992החל לפעול במסגרת יחידת ההסברה של חזבאללה בדרום והתמונה הראשונה שצילם הייתה
של מזכ"ל חזבאללה דאז ,סיד עבאס אלמוסוי ,בג'בשית ביום מותו (התמונה האחרונה שלו בחיים) .בהמשך
עבד כצלם בערוץ אלמנאר וכתב רדיו אלנור בדרום לבנון ,בין היתר במהלך מבצע "דין וחשבון" ומבצע
"ענבי זעם" ,ביום נסיגת צה"ל מלבנון ובמלחמת לבנון השנייה (אלאח'באר 25 ,במרץ .)2019
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כתב אלמנאר עלי שעיב :פעיל הסברה בולט של חזבאללה (חשבון הטוויטר של עלי שעיב).

בחשבון הטוויטר ובפרופיל שלו ,מעלה שעיב תכנים רבים התואמים את מדיניות חזבאללה ומתמקד
בנושאים הבאים :חולשת החברה והצבא בישראל (למשל ,פרסום תמונות חיילים ישנים או בוכים והבלטת
הגרעון בתקציב ישראל); המעטה בחשיבות הביצורים בגבול ישראל-לבנון; פולחן אישיות של נצראללה
וח'אמנא'י (פרסום תמונות וציטוטים) והדגשת עוצמתו של חזבאללה לצרכי הרתעה (למשל ,פרסום
תמונות וסרטונים ממלחמת לבנון השנייה ומהקרבות בסוריה).

מימין :ציוד לחימה ישראלי שנטען ,כי ננטש במהלך מלחמת לבנון השנייה .לתמונה מצורף הטקסט הבא" :כאן
הקיץ הקץ על הפגנת הכו ח של מכונת המלחמה שלכם .כך זה יהיה בוודאות ,היכן שהרוח נלחמת בגוף אנשי
ההתנגדות שלנו .יולי  ,2006השיעור והלקח" (חשבון הטוויטר של עלי שעיב 7 ,באוגוסט  .)2019משמאל :הנחיות
המנהיג האיראני ח'אמנא'י לעולי הרגל למכה ,אשר רוצים להבדיל עצמם מהסעודים (חשבון הטוויטר של עלי
שעיב 10 ,באוגוסט .)2019
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צילום שהעלה עלי שעיב לחשבון הטוויטר שלו ב 26-בפברואר  ,2019ביום שלאחר הנאום ,שבו איים חסן נצראללה
בתגובה נגד ישראל על אירוע הרחפנים בביירות .עלי שעיב בירך את נצראללה ואמר ,כי תוצאות נאומו הם ששמי
דרום לבנון נקיים מרחפנים ושחיילי צה"ל נשארים בצד הישראלי של הגדר
(חשבון הטוויטר של עלי שעיב 26 ,בפברואר .)2019

נוכחות ארוץ אלמנאר בטוויטר
חשבון הטוויטר של ערוץ אלמנאר ,כלי התקשורת המוביל של חזבאללה ,בשפות אנגלית ,ערבית,
צרפתית וספרדית:

חשבון הטוויטר של ערוץ אלמנאר בשפה
האנגלית ( 25באוגוסט .)2019

חשבון הטוויטר של ערוץ אלמנאר בשפה
הערבית ( 25באוגוסט .)2019
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חשבון הטוויטר של ערוץ אלמנאר בשפה
הצרפתית ( 25באוגוסט .)2019

חשבון הטוויטר של ערוץ אלמנאר בשפה
הספרדית ( 25באוגוסט .)2019

מבצעי תיוג בטוויטר
אחד ממאפייני הפעילות הבולטים ביותר של חזבאללה בטוויטר (וגם בפייסבוק ,אם כי בהיקף מצומצם יותר)
הינו מבצעי תיוג (האשטאג) .אחת לזמן מה או בהתאם להתפתחויות ולאירועים ,נבחר תיוג (האשטאג)
המייצג את עמדת הארגון או מבטא תמיכה בו ,ומשתמשים רבים מפרסמים ציוץ באותו נושא ומתייגים אותו
בתיוג האחיד שנקבע .זוהי אחת הדרכים של חזבאללה ליצור מחויבות ,אחדות וסולידריות בקרב ציבור
תומכיו ,וכן סוג של הפגנת כוח בעולם הרשתות החברתיות ,מאחר וההיענות למבצעים מביאה לכך שפעם
אחר פעם ,תוך מספר שעות מגיע התיוג הנבחר לראש רשימת התיוגים הנפוצים בלבנון.
להלן מספר דוגמאות למבצעי תיוג של תומכי חזבאללה ופעיליו בשנת :2019
החל מ 23-באפריל  2019נערך מבצע התיוג "אתגר הסיוע להתנגדות" .במסגרתו פרסמו
משתמשים מאות ציוצים בשבח התרומה הכספית לחזבאללה ,בראש ובראשונה דרך רשות הסיוע
להתנגדות האסלאמית .עיתוי המבצע נקבע בעקבות פרסום ב 22-באפריל  ,2019לפיו מחלקת
המדינה האמריקנית הציעה עשרה מיליון דולר תמורת מידע אודות מקורות המימון של חזבאללה
(רויטרס 22 ,באפריל  .)2019במסגרת המבצע פורסמו עשרות תמונות וסרטונים של אנשים תורמים
כסף דרך הקופות שהציבה רשות הסיוע להתנגדות האסלאמית במקומות ציבוריים ובבתים פרטיים
וכן דרך קופות של אגודת הצדקה אלאמדאד ,שאף היא שייכת לחזבאללה.
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התרמת כספים לחזבאללה באמצעות הטוויטר

מימין :נערה בשם מלכ והבי תורמת כסף דרך קופת תרומות של רשות הסיוע להתנגדות האסלאמית במרכז של
ארגון הבריאות האסלאמי (שני מוסדות אזרחיים של חזבאללה) .לתמונה צורף הטקסט הבא" :למען עינייך ,סיד
[חסן נצראללה]  ,הכספים והנפשות שלנו וכל מה שיש לנו" (חשבון הטוויטר של מלכ והבי 23 ,באפריל .)2019
משמאל :אדם בשם חסן דרה תורם כסף דרך קופת תרומות של רשות הסיוע להתנגדות האסלאמית בבית פרטי.
לתמונה צורף הטקסט הבא 10" :מיליון דולר למי שימסור מידע על מימון חזבאללה .מטומטמים! עבור חזבאללה
נקריב את הדם שלנו לפני הכסף שלנו ולפני כל דבר" (חשבון הטוויטר של חסן דרה 23 ,באפריל )2019

החל מ 25-במאי  ,2019נערך מבצע תיוג "זכותם לחטוף כדור" ,במסגרתו פירסמו
משתמשים מאות ציוצים נגד הקריאה להתיר לאנשי צבא דרום לבנון לשעבר לחזור ללבנון .עיתוי
המבצע נקבע בתגובה למבצע תיוג של מתנגדי הארגון ,שהחל ב 24-במאי  2019תחת הכותרת
"זכותם לחזור" .המשתמשים פרסמו ציוצים נגד הקריאה ונגד האפשרות שאנשי צד"ל ישובו ללבנון,
תוך הבלטת ההשתלבות של חלקם בחברה הישראלית ואף במערכת הביטחון הישראלית ואזכור
"הפשעים" ,שביצעו אנשי צד"ל ,לטענת תומכי חזבאללה ,בזמן שירותם.

טיפוח פולחן האישיות של חסן נצראללה
החל מ 11-ביוני  ,2019נערך מבצע תיוג "יש לי אמון בכך וזה מספיק" ,במסגרתו פרסמו
משתמשים בטוויטר מאות ציוצי תמיכה במזכ"ל חזבאללה ,סיד חסן נצראללה .עיתוי המבצע נקבע
בעקבות מות אחותו של נצראללה ב 10-ביוני  .2019המשתמשים פרסמו הצהרות תמיכה ונאמנות
לנצראללה ,לעתים בצירוף ציטוטים מנאומיו וכן תמונות רבות שלו.
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מימין :ציוץ במסגרת המבצע ,הכולל את הטקסט הבא לצד תמונת נצראללה" :הגאווה שלנו בין האומות .התקווה
שלנו למחר זוהר מ ניצחון מכריע .נמסור עבורו את הנפש ,הילד והכסף" (חשבון הטוויטר של עלי נאצר אלדין11 ,
ביוני  .)2019משמאל :ציוץ במסגרת המבצע ,הכולל את הטקסט הבא לצד תמונת נצראללה" :רק תגיד מילה,
סיד" (חשבון הטוויטר של אבו-עיסא 11 ,ביוני )2019

החל מ 7-באוגוסט  2019נערך מבצע תיוג "שגרירות מלחמת האחים" ,במסגרתו פרסמו
משתמשים בטוויטר מאות ציוצים בגנות הודעה שפרסמה שגרירות ארה"ב בלבנון בנוגע לתקרית
קבר שמון ביולי  .122019המשתמשים גינו את עצם פרסום ההודעה ,שלטענם מהווה התערבות פסולה
בענייניה הפנימיים של לבנון ואף רמזו כי יש לפגוע פיזית בשגרירות.
החל מ 10-באוגוסט  2019נערך מבצע תיוג "שלום לשהידים של ההבטחה שהתקיימה",
במסגרתו פרסמו משתמשים מאות ציוצים בטוויטר בשבח שהידים מהארגון שהשתתפו במלחמת
לבנון השנייה ונהרגו במהלכה או אחריה (אחד מכינויי המלחמה בחזבאללה הוא "ההבטחה
שהתקיימה") .המשתמשים פרסמו תמונות וציורים של שהידים ,לצד דברי שבח ולעתים גם פירוט
מורשת הקרב של השהידים במלחמה.

האדרת השהידים

מימין :סרטון (שנמחק בינתיים) על עלי מחמוד צאלח .לסרטון מצורף הטקסט הבא" :השהיד המפקד עלי מחמוד
צאלח ,או 'מביס [טנקי] המרכבה' שהיה אחד ממשגרי הטילים המצטיינים של ההתנגדות וגיבור פעולת אלעזיה
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 12ירי על שי ירת השר הלבנוני לענייני פליטים ,צאלח אלע'ריב ,שעוררה מחלוקת פנים-לבנונית חריפה.
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לפני השחרור� .במלחמת יולי [מלחמת לבנון השנייה] הוא פגע ביותר מ 17-טנקי מרכבה ,השמיד אותם ושרף את
הפולשים" (חשבון הטוויטר של מלכ והבי 10 ,באוגוסט  .)2019משמאל :תמונותיהם של בלאל ח'יר אלדין (אבו-
ג'עפר) וחמזה חידר (אבו-עבאס) ,המכונים בציוץ "מגיבורי פעולת ההבטחה שהתקיימה" (הכוונה לפיגוע
החטיפה שהוביל למלחמה) (חשבון הטוויטר של חסין בלוט 10 ,באוגוסט  .)2019יש לציין כי שניהם נהרגו בסוריה
במהלך מעורבות חזבאללה במלחמת האזרחים הסורית.

כלי תקשורת לבנונים התומכים בחזבאללה
היומון אלאח'באר
בנוסף לכלי התקשורת שבבעלות ישירה של חזבאללה וליחידת קשרי ההסברה שלו ,פועלים בלבנון שני כלי
תקשורת התומכים באופן מובהק בחזבאללה ובאסטרטגיה ההסברתית שלו :היומון אלאח'באר וערוץ
הטלוויזיה אלמיאדין .היומון אלאח'באר נוסד באוגוסט  ,2006מיד עם סיום מלחמת לבנון השנייה .הוא
מגדיר את עמדתו הפוליטית כ"נוטה שמאלה" וטוען שהוא "משתייך למחנה של סרבני ההגמוניה
האמריקנית" (טרמינולוגיה המזכירה את זו של איראן) .היומון מעניק עדיפות לכתבות תחקיר הנוגעות לחיי
היום יום ולסוגיות החברה ,על פני מערכת חדשות מסורתית .העורך הראשי ויו"ר מועצת המנהלים של
העיתון הוא אבראהים אלאמין המקושר היטב להנהגת חזבאללה ובפרט לחסן נצראללה .זיקתו ההדוקה
של היומון לחזבאללה מעניקים לו לא אחת מידע בלעדי (מוטה לצרכי חזבאללה) אודות נושאים פנים-
לבנוניים ופלסטינים ואודות ישראל.

מימין :לוגו היומון אלאח'באר (אתר היומון אלאח'באר) .משמאל :אבראהים אלאמין ,העורך הראשי ויו"ר מועצת
המנהלים של אלאח'באר (אתר  31 ,Beirut Observerביולי .)2017

היומון בנוי מהמדורים הבאים :לבנון ,ערבים ,עולם ,תרבות ואנשים ,ספורט ,דעות ומוסף כלכלי.
ככלל ,ביומון עובדים כתבים רבים המתמחים בנושאים מגוונים ופרוסים במדינות רבות .ליומון חשבונות
פייסבוק ,טוויטר ואינסטגרם והוא זוכה לפופולריות רבה בלבנון.
היומון תומך בחזבאללה ומשקף את עמדותיו ,אך לעיתים אינו נמנע מלמתוח ביקורת על
התנהלות הארגון בסוגיות פנים .לדוגמא ,ב 15-ספטמבר  2017הקדיש העיתון מדור מיוחד בן שלושה מאמרים

��������������������
����

 13ירי טיל נ"ט על מוצב "גלגלית" באזור הביטחון לשעבר ,ב 31-בינואר  3( 2000הרוגים לצה"ל).
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לנושא בחירתו של חזבאללה להתעלם מענייני פנים-לבנונים .את המאמרים במדור כתבו העורך הראשי
אבראהים אלאמין ושני כתבים נוספים מהעיתון ,אשר בחרו לפנות – במישרין ובעקיפין – להנהגת הארגון,
מבלי לחסוך במילים קשות לתיאור הבעיה ,ולשמש מעין "מתריעים בשער" האוהבים את הארגון ורוצים
בטובתו .14לעומת זאת בסוגיות חוץ ,ובכלל זה המערכה נגד ישראל ,משקף העיתון באופן מובהק את
עמדות חזבאללה וידיעות הנוגעות לחזבאללה (כולל נאומי חסן נצראללה) זוכות בו להבלטה רבה.

ראיון חסן נצראללה ביומון אלאח'באר ( 13ביולי .)2019

ערוץ אלמיאדין
ערוץ אלמיאדין הוא ערוץ חדשות ערבי עצמאי המשדר בלוויין .הערוץ הוקם בשנת  2012על ידי העיתונאי
הלבנוני יליד תוניס ע'סאן בן ג'דו .מרכזו בבירות והוא משדר  24שעות ביממה .שידורי הערוץ מתמקדים
בחדשות ומדי יום משודרות בו יותר מעשר מהדורות .תקציב הערוץ עומד על סכום של ארבעים מיליון דולר
ומקורות המימון העיקריים הם תרומות מאישים סעודים ,פלסטינים ולבנונים ומסחר במניות הערוץ באירופה
ובדרום אמריקה (אתר ערוץ אלמיאדין; ויקיפדיה הערבית ,ערך ערוץ אלמיאדין) .הערוץ תומך במדיניות
איראן ובחזבאללה ובעליו מקורב למנהיג חזבאללה חסן נצראללה.
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 14הרקע לפנייה זאת הייתה התחושה כי מלחמת האזרחים בסוריה הולכת ומתקרבת לסיומה .בעקבות זאת ציפו תומכי
חזבאללה לסיום תפקידו המשמעותי בלחימה מחוץ ללבנון ,דבר שיאפשר לו להסב קשב ומשאבים לסוגיות פנים-
לבנוניות.
189-19

�

מימין :לוגו ערוץ אלמיאדין .משמאל :ע'סאן בן ג'דו ,מייסד ערוץ אלמיאדין ובעלי הערוץ
(דף הפייסבוק של ע'סאן בן ג'דו).

בעלי הערוץ ע'סאן בן ג'דו הוא עיתונאי לבנוני שיעי ,יליד  ,1962בעל תואר ראשון במדעי הרוח.
החל לעבוד בתחום התקשורת בשנת  1990ושימש ככתב רשת  BBCבטהראן החל מסוף  .1995בשנת 2000
החל לעבוד בערוץ אלג'זירה ממנו התפטר בשנת  2012במחאה על צורת הכיסוי של אירועי "האביב הערבי".
לאחר התפטרותו הקים את ערוץ אלמיאדין .הערוץ תומך במדיניות איראן ,חזבאללה והמשטר הסורי
ונחשב למקורב למזכ"ל חזבאללה סיד חסן נצראללה (ויקיפדיה בערבית ,ערך ע'סאן בן ג'דו).
הערוץ משדר שידורים ישירים באתר האינטרנט שלו וכן באמצעות הלוויינים הבאיםEutelsat 36B :
 .Galaxy 19 ,Hot Bird ,Nilsat Orbit ,Etelsat 7 West A ,לוויינים נוספים שצוינו בהקשר לשידורי הערוץ,
אך לא ניתן לקבוע האם הם עדיין משמשים אותו ,הם Badr 4, Arabsat , Arabsat 5C, Noorsat Nilesat
(אתר ערוץ אלמיאדין; ויקיפדיה הערבית ,ערך ערוץ אלמיאדין; אתר  12 ,Lyng Satבאוגוסט .)2019
בנוסף למהדורות החדשות משודרות בערוץ  19תכניות (עדכני לאוגוסט  .)2019רוב התכניות
(שמונה ) מוקדשות אף הן לנושאי אקטואליה וחדשות והשאר מתחלקות בין הנושאים הבאים :תכנים
דוקומנטריים וכלליים (ארבע) ,איראן (שתיים) ,תרבות (שתיים) ,חברה (אחת) ,שיעה (אחת) וג'האד
עולמי (אחת) (אתר ערוץ אלמיאדין).
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המערכה הבינלאומית והבינערבית נגד האימפריה
התקשורתית של חזבאללה
הסנקציות האמריקאיות
מבדיקת שמות כלי התקשורת והאישים הבולטים בפעילות ההסברה של חזבאללה ,המופיעים
ברשימת

 15SDNשל משרד האוצר האמריקני ,עולה ,כי שני כלי תקשורת הבולטים של חזבאללה (ערוץ

אלמנאר ורדיור נור) נכללים ברשימת הסנקציות האמריקניות .לא מופיעים ברשימת הסנקציות כלי
תקשורת ואישים בכירים בחזבאללה הקשורים למערך התקשורתי של הארגון .להלן פירוט:
שם כלי התקשורת  /האיש האם נכלל ברשימת הסנקציות של ארה"ב
ערוץ אלמנאר

כן

רדיו אלנור

כן

יחידת קשרי ההסברה

לא

העיתון אלעהד

לא

כתב העת בקית אללה

לא

מחמד עפיף

לא

אבראהים פרחאת

לא

אבראהים אלמוסוי

לא

יוסף אלזין

לא

עבאס שקיר

לא

שיח' בסאם מחמד חסין

לא

סיד עלי עבאס אלמוסוי

לא

נהא עבדאללה

לא

שיח' מחמוד כרניב

לא

עלי שעיב

לא
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 15על פי ה SDN-ואתרי האינטרנט של הממשל האמריקאי ( SDN: Specially Designated Nationals And Blocked
.)Persons List
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חסימת שידורי ערוץ אלמנאר ומניעת שירותי לוויין
מאז שנת  2004צרפת ,סעודיה ומצרים (כל אחת בנפרד) הפסיקו לאפשר לחזבאללה שידורי לוויין.
אולם בכל פעם מצא חזבאללה תחליפים ועבר לשדר באמצעות לוויינים של מדינות אחרות .כיום ערוץ
אלמנאר ממשיך בשידוריו באמצעות שירותי לוויין שהוא מקבל מרוסיה ומאינדונזיה .מציאת החלופה
אפשרה לחזבאללה להמשיך לשדר את שידורי אלמנאר בשפות השונות והמהלכים נגד שידוריו לא היו
עד כה אפקטיביים.
בנובמבר  2008חסמה גרמניה את שידורי הערוץ בשטחה .16בדצמבר  2004נחסמו ע"י צרפת
שידורי ערוץ אלמנאר בלוויין  Eutelsatהצרפתי .בשנת  2015הפסיקה חברת ( Arabsatהסעודית) לשדר
את שידורי הערוץ בלוויין שלה וכן את שידורי ערוץ אלמיאדין התומך בחזבאללה (ויקיפדיה בערבית ,ערך
ערוץ אלמנאר); בשנת  2015נחסמו שידורי הערוץ (וכן ערוץ אלמיאדין) בסעודיה (ויקיפדיה בערבית ,ערך
ערוץ אלמנאר); בשנת  2016הפסיק הלוויין ( Nilsatהמצרי) לתת שירותי שידור לערוץ (אתר חזבאללה,
 19 – 10באפריל  ,)2016הגם שערוץ אלמנאר נותר חבר בתאגיד השידור של מדינות ערב.

ערוץ אלמנאר המופיע ברשימת חברי תאגיד השידור של מדינות ערב (סימון אלמנאר נעשה ע"י מרכז המידע)
(אתר  25 ,ASBUבאוגוסט .)2019
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 16בנובמבר  2008הודיע משרד הפ נים של גרמניה כי הוא אוסר על שידורי ערוץ אלמנאר בגרמניה .דובר משרד הפנים,
מרכוס באייר ,מסר שתוקף האיסור יחל ב 11-בנובמבר  .2008איסור השידורים מעוגן בסעיף  9של החוקה הגרמנית לפיו
ארגון אינו יכול לפעול במטרה להפר את "ההבנות הבינלאומיות" .משמעות החרמת שיגורי אלמנאר היא שערוצי הלוויין
הגרמניים אינם יכולים להציע את הערוץ כחלק מחבילת הערוצים שלהם .בתגובה לאיסור ,פרסמה הנהלת ערוץ אלמנאר
הודעה המגנה את "הצעד המוזר" של משרד הפנים הגרמני בטענה כי ההחלטה היא פוליטית וחסרת בסיס חוקי .לדברי
ההודעה המדובר בהפרה בוטה של חופש הביטוי כפי שהדבר בא לידי ביטוי בחוקי זכויות האדם והחוקים הבינלאומיים.
ההודעה ציינה כי הערוץ משמש מטרה "למדיניות האמריקאית והציונית העושקת" (סוכנות הידיעות הלבנונית23 ,
בנובמבר) .מנהל ערוץ אלמנאר ,עבדאללה קציר אמר שההחרמה היא חלק ממסע תעמולה מאורגן נגד הערוץ שמתבצע
על ידי "הלובי היהודי באירופה" (אלמנאר 23 ,בנובמבר .)2008
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חסימת חשבונות בפייסבוק ובטוויטר
במהלך שנת  2018נחסמו מספר פעמים חשבונות רשמיים של חזבאללה ברשתות החברתיות פייסבוק
וטוויטר .במחצית השנייה של דצמבר  2018חסם טוויטר  22חשבונות המזוהים עם חמאס וחזבאללה לבקשת
משרד המשפטים הישראלי .בין השאר נחסם חשבונו של שיח' נעים קאסם ,סגן מזכ"ל חזבאללה
( 20 ,timesofisrael.comבדצמבר  .)2018כמו כן דיווח ערוץ אלמנאר בשפה האנגלית כי פייסבוק וטוויטר
סגרו חשבונות של חזבאללה בחודשים אוגוסט ,יוני ומרץ  .2018כמו כן סגר פייסבוק חשבונות של חזבאללה
בסוף  .2017אולם התרשמותנו היא שצעדים אלו לא היו אפקטיביים ושהפעילות של חזבאללה בפייסבוק
ובטוויטר לא נפגעה באופן משמעותי.
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נספח
פרסומי מרכז המידע אודות התשתית האזרחית של חזבאללה (פברואר -אוגוסט
)2019
מרכז המידע למודיעין ולטרור מבצע פרויקט מחקרי שמטרתו למפות את התשתית האזרחית של
חזבאללה .במסגרת פרויקט זה נכתבו עד כה שנים עשר 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" (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
"חזבאללה מקיים רשתות של בתי ספר פרטיים המטמיעים בקרב בני העדה השיעית בלבנון את
האידיאולוגיה של ה מהפכה 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".
אמנות ותרבות ככלים לאינדוקטרינציה בידי חזבאללה ( 1באוגוסט .)2019
יחידת "ארגוני הנשים" של חזבאללה ( 11באוגוסט .)2019
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