התמודדות חזבאללה עם נגיף הקורונה :מקרה
מבחן להתנהלות "המדינה בתוך מדינה" ,שהקים
חזבאללה בקרב האוכלוסייה השיעית בלבנון
 1באפריל 2020

ע יק ר י ת מ ונת ה מ צ ב
על פי נתוני משרד הבריאות הלבנוני )העדכניים ל 30-במרץ  (2020בלבנון יש  446מקרים של הדבקות בנגיף
הקורונה ,שני מקרי ההדבקות הראשונים היו של שתי נשים שחזרו מטיול של שבעים אימהות של שהידי
חזבאללה ,שהתקיים באיראן 11 .אנשים מקרב החולים מתו ממחלתם .בקרב ריכוזי השיעים בלבנון היו
ממדי התחלואה נמוכים יחסית ,ייתכן בשל אחוז הצעירים הגבוה בחברה השיעית.
משרד הבריאות הלבנוני הודיע ב 10-במרץ על תוכנית לאומית למלחמה בקורונה והחל ביישומה .בשלב זה
מתמקדת מדיניות משרד הבריאות במאמץ לנסות ולהכיל את המגפה ולמנוע התפשטותה ,ללא נקיטת
צעדים דרסטיים )כגון הטלת הסגר כולל על התושבים( .כנהוג בלבנון קיימו גם מוקדי הכוח העדתיים פעילות
משלהם ,שמטרתה לתת מענה למניעת התפשטות נגיף הקורונה באזורים בהם מתגוררת האוכלוסייה המזוהה
עמם .במסגרת זאת ננקטו על ידם מכלול צעדים ,וביניהם פתיחת מרכזי בידוד באזורים השיעים ,הנוצרים,
הסונים והדרוזים.
ארגון חזבאללה גיבש גם הוא תוכנית עצמאית למלחמה בקורונה ,שהתמקדה באזורים השיעים ,ובכך לא
היה שונה ממוקדי הכוח העדתיים האחרים .אולם בהשוואה למוקדי הכוח הנוצרים ,הסונים והדרוזים יכולותיו
של חזבאללה ,הנהנה מסיוע איראני מאסיבי ,שהינו בעל תשתית צבאית וחברתית נרחבת ,עולות בהרבה
על יכולות העדות האחרות המרכיבות את הפסיפס החברתי-פוליטי בלבנון.
תוכנית חזבאללה למלחמה בנגיף הקורונה הוצגה בפירוט ע"י ראש המועצה המבצעת סיד האשם צפי אלדין
)ערוץ אלמנאר 25 ,במרץ  .(2020לשם מימוש התוכנית רתם חזבאללה את התשתית האזרחית הענפה שלו
שנבנתה במשך עשרות שנים ,ואף שילב במאמץ מתנדבים שהתגייסו למאבק בנגיף הקורונה .כמו כן העמיד
חזבאללה את התשתית הצבאית שלו לרשות המאבק בנגיף הקורונה.

מימין :האשם צפי אלדין במהלך ראיון בו פירט את תוכנית חזבאללה להתמודדות עם נגיף הקורונה .משמאל :שער
התכנית ,המכונה "תכנית חזבאללה לבלימת נגיף הקורונה :התנגדות חברתית למען מולדת נקיה ממגפת
הקורונה" )ערוץ "אלמנאר" 25 ,במרץ (2020
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הנחת המוצא של "תוכנית חזבאללה לבלימת נגיף הקורונה היא ,שהמגפה תתפשט בלבנון מעבר ליכולתה
של מערכת הבריאות הממשלתית להתמודד עימה .מטרתת התכנית היא להקל על העומס הצפוי על מערכת
הבריאות ולהגביל את התפשטות הנגיף עד כדי הפסקה מוחלטת של ההתפשטות .התוכנית הינה בעלת גוון
עדתי מובהק ,אף כי הדבר לא נאמר בפומבי של בכירי חזבאללה ,משום שהיא מיושמת בעיקרה באזורים
שבהם מתגוררת האוכלוסייה השיעית.
לשם יישום התוכנית הקצה חזבאללה משאבים רבים ,שהמחישו פעם נוספת את יכולותיו הארגוניות ואת
משאביו הרבים העולים על אלו של העדות האחרות .לשם ההתמודדות עם נגיף הקורונה הוקצו 1,500
רופאים 3,000 ,חובשים ,אחים ואחיות 5,000 ,צוותי רפואה העובדים בבתי החולים ובמרפאות ו 15,000-אנשי
שטח ,המחולקים לצוותי עבודה בערים ובעיירות .בנוסף לכך הקצה חזאבלללה פעילים מהזרוע הצבאית ,עובדי
הגופים המוניציפליים ,פסיכולוגים ,מתנדבים ,מטיפים ואנשי דת )שיסייעו במתן חוות דעת הלכתיות בעת
הצורך( .כמו כן העמיד חזבאללה לרשות המאבק בקורונה את התשתית הרפואית שלו )בתי חולים ,מעבדה,
אמבולנסים( והקים  23מרכזי אבחון.
לשם ניהול המאבק הקים חזבאללה "חדר מבצעים לניהול המשבר" .חדר המבצעים מפעיל ועדות
מקצועיות ,המטפלות בהיבטים שונים של המאבק בקורונה :ועדת מומחים למגפות ולמחלות נגיפיות; ועדה
לטיפול בבתי החולים ואתרי הבידוד; ועדה לאיתור נשאי נגיף הקורונה ולמעקב אחר השוהים בבידוד ביתי; ועדה
העוסקת בהפצת הנחיות לאוכלוסייה; ועדה העוסקת בהסעת חולים ובחיטוי; ועדה המכוונת את הפעילות
החברתית; ועדה המארגנת מבצעי התרמת מזון וכספים; ועדת הסברה ,ועדת חינוך ותרבות המפעילה בין
השאר מטיפים וחכמי דת.

מימין :ציטוט מנאום חסן נצראללה" :עלינו להסתכל על העובדים בתחום הבריאות כאילו הם קצינים וחיילים בקו
הקדמי" ,על רקע איור של חלוק רופא המתחלף למדים .משמאל :איור של רופא מסיר חלוק ומתחתיו נראים
מדים ,עם הכיתוב" :הגיבורים האמיתיים שלנו ,ברכות לאנשי סגל הרפואה" )טוויטר ,מרץ .(2020
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בשלב זה מוקדם לקבוע האם ובאיזו מידה תצליח תוכנית חזבאללה לצמצם את התפשטות הנגיף בקרב
האוכלוסייה השיעית .אולם כבר עתה ניתן להצביע על יכולתו של חזבאללה לגייס משאבים בהיקף נרחב,
להתארגן במהירות בשעת משבר ,ולהתאים עצמו למצבים משתנים .לשם כך עשה חזבאללה שימוש מהיר
ואפקטיבי במוסדות האזרחיים והצבאיים שבנה בקרב האוכלוסייה השיעית במשך עשרות שנים ,המהווים
למעשה מעין "מדינה בתוך מדינה".

מ ב נה ה ע ב וד ה
פרק א :ממדי התחלואה בנגיף הקורונה בלבנון
פרק ב :טיפול הממשל הלבנוני בהתפשטות נגיף הקורונה
פרק ג :הערכות מוקדי הכוח העדתיים למלחמה בנגיף הקורונה
פרק ד :התמודדות חזבאללה עם נגיף הקורונה:
תוכנית חזבאללה להתמודדות עם נגיף הקורונה
המשאבים שהקצה חזבאללה ליישום התוכנית
הגופים הייעודיים האחראים ליישום התוכנית
מבצעי התרמה של חזבאללה
שילוב הזרוע הצבאית של חזבאללה
המלחמה על התודעה :ניצול משבר הקורונה לאינדוקטרינציה בקרב פעילי חזבאללה ובקרב הציבור
השיעי
פרק ה :ביקורת פנים-לבנונית על פעילותו העצמאית של חזבאללה במאבק נגד נגיף הקורונה
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מ מ ד י ה ת ח ל וא ה ב נ ג יף ה ק ור ונ ה ב ל ב נ ון
על פי נתוני משרד הבריאות הלבנוני )עדכניים ל 30-במרץ  2020בצהריים( היו בלבנון  446מקרים של הדבקות
בקורונה 11 .אנשים מקרב החולים מתו ממחלתם .נתונים חלקיים פורסמו ) 27במרץ( גם בנוגע לפיזור
הגיאוגרפי של הנדבקים 79 :בהר הלבנון;  11בדרום לבנון ו 3-בבקעת הלבנון )אתר משרד הבריאות הלבנוני;
 27במרץ .(2020

נתוני התפשטות נגיף הקורונה על פי משרד הבריאות הלבנוני )עדכני ל 30-במרץ (2020
)אתר משרד הבריאות הלבנוני 30 ,במרץ (2020

נתוני משרד הבריאות מצביעים על כך ,שבקרב ריכוזי השיעים הגדולים הייתה עד כה תחלואה מעטה
יחסית ,להוציא אולי את הפרבר הדרומי של ביירות )הצ'אחיה ,המחלוקת בין מחוזות ביירות והר הלבנון( .אחת
הסיבות לכך עשויה להיות אחוז הצעירים הגדול יחסית בחברה השיעית.
לפי הודעת משרד הבריאות הלבנוני שני מקרי ההידבקות הראשונים בלבנון היו של נשים שחזרו מביקור דתי
באיראן )אנטוליה 26 ,בפברואר  .(2020הנשים הללו השתתפו בטיול של  70אמהות שהידים מחזבאללה
שחזרו מטהראן ,לאחר ביקור בקבר האמאם אלרצ'א במשהד .קבוצת האמהות נחתה בלבנון ב 24-בפברואר
) 2020דף הפייסבוק של חוראא' חג'אזי ,אמו של השהיד מחמד ג'ואד חג'אזי ,1שהשתתפה בביקור והיתה על
אותה טיסה 11 ,במרץ .(2020
מתנדבי חזבאללה בלבנון ובמערב האשימו את הארגון כי הוא אפשר לחולים ולחשודים במחלה באיראן
להיכנס ללבנון בחשאי ובכך הוא משבש את מאמצי הממשלה למנוע את הפשטות הנגיף )ערוץ הטלוויזיה
האיראני אלעאלם 16 ,במרץ  ;2020אתר  23 ,Lebanon 24במרץ  .(2020בתגובה להאשמות העניק יו"ר
המועצה המבצעת סיד האשם צפי אלדין ,ראיון לערוץ אלמנאר בו פירט את הצעדים שננקטו ע"י חזבאללה עם
נחיתת טיסת אמהות השהידים וטיסות נוספות מאיראן .לדבריו ,הקים חזבאללה במהירות צוותים שיצרו קשר
 1פעיל חזבאללה מהעיירה קבריח'א ,שבדרום לבנון .הוא נהרג בינואר  2016בסהל אלע'אב באזור אדלב.
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עם נוסעים שהגיעו מאיראן ,סך הכל כ 1200-איש )סטודנטים ,תלמידים ממוסדות דת בעיר קם ,עולי רגל( .צוותי
חזבאללה בסיוע משרד הבריאות דאגו שהאנשים הללו יבדקו ווידאו שהם מקפידים על שהייה בבידוד ביתי )ערוץ
אלמנאר 25 ,במרץ .(2020

ט י פ ו ל ה מ מ ש ל ה ל ב נ ו נ י ב ה ת פ ש ט ו ת נ ג יף ה ק ור ונ ה
בראש משרד הבריאות הלבנוני עומד השר ד"ר חמד חסן ,שיעי המשתייך לחזבאללה .ב 10-במרץ 2020
פרסם משרד הבריאות את "התוכנית הלאומית למתן מענה לנגיף הקורונה" .התוכנית חולקה לארבעה שלבים
בהתאם למספר הנדבקים .במסגרת התוכנית נקבע ,כי יוקמו צוותי תגובה מהירה לבדיקות מעבדה ולניהול
המידע במקרה של התפשטות המגפה )אתר משרד הבריאות הלבנוני 10 ,במרץ .(2020
בעיתוי הנוכחי נמצאת לבנון בשלב השלישי של יישום התוכנית ,שמטרתו לנסות ולהכיל את התפשטות
ווירוס הקורונה .שלב זה כולל :פיקוח רפואי על כל הגבולות ובכלל זה מדידת חום ותשאול נכנסים; איסור
נסיעה למדינות בהן יש התפרצות של המגפה; בדיקת מעבדה לכל אדם שנחשד בהידבקות ובידוד בית לכל
החולים המאומתים .במקביל נערך הממשל לשלב הרביעי באמצעות העברת ציוד נדרש )כגון מכונות הנשמה,
מוניטורים ,אמצעי הגנה לצוותים( מבתי החולים הפרטיים לבתי החולים הממשלתיים.
בשלב הרביעי ,אליו לבנון טרם הגיעה ,צפויים להיסגר באופן מלא כל הגבולות וכל מקרה של תסמינים
נשימתיים ייחשב להידבקות בקורונה ,עד שיוכח אחרת .באותו שלב ,חולים קלים יטופלו בבית ואילו חולים קשים
יאושפזו בבתי החולים הממשלתיים .כאשר אלה יתמלאו יאושפזו החולים גם בבתי חולים פרטיים .לצורך
התמודדות עם המגפה בשלב הרביעי ,תזדקק לבנון לסיוע ממוסדות כמו הצלב האדום )אתר משרד הבריאות
הלבנוני 10 ,במרץ  .(2020ככל הידוע לנו גם שלב זה אינו כולל הסגר מלא ,כפי שנקטו מדינות אחרות.
להלן נתונים אודות יכולות של מערכות הבריאות הלבנוניות )על פי אתר משרד הבריאות הלבנוני 19 ,במרץ
:(2020
לרשות בתי החולים הממשלתיים יעמדו בתום ההיערכות הנדרשת 1197 ,מיטות ,שייועדו לחולי
קורונה .רוב המיטות מיועדות למקרים קלים ובינוניים ורק כמה עשרות מיטות מיועדות לטיפול נמרץ.
 386מיטות מהמיטות נמצאות באזור בירות והר הלבנון;  294מיטות בצפון לבנון;  267מיטות בדרום לבנון
ו 250-מיטות בבקעת הלבנון .בנוסף ,יעמדו לרשות בתי חולים הממשלתיים  57מכשירי הנשמה והיעד
להצטיידות הוא  165מכשירים.
לכשיחריף המשבר מתבסס משרד הבריאות הלבנוני על האפשרות לקבל ציוד ולהפעיל בתי חולים
פרטיים בלבנון .המדובר ב 10-בתי חולים ,מהם  8בביירות ובהר הלבנון ,אחד בבקעת הלבנון ואחד
בצפון לבנון .סך כל המיטות המיועדות לחולי קורונה בבתי חולים אלה הוא  230מיטות .כמו כן מצויים
בבתי חולים אלה  220מכשירי הנשמה למבוגרים ו 77-מכשירי הנשמה לילדים .היעד להצטיידות של
המגזר הפרטי הינו  1066מכשירי הנשמה נוספים 783 ,למבוגרים ו 283-לילדים.
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ה ע ר כ ות מ וק ד י ה כ וח ה ע ד ת יים ל מ ל ח מ ה ב ק ור ונה
במקביל להתמודדות ממשלת לבנון עם נגיף הקורונה נערכו מוקדי הכוח העדתיים ברחבי לבנון למתן מענה
משלהם למניעת התפשטות נגיף הקורונה באזורים שבשליטתם ,מעבר לצעדים שננקטו ע"י הממשל
הלבנוני:
חזבאללה גיבש והחל ליישם תוכנית למלחמה בקורונה בשטחים שבהם מתגוררת אוכלוסייה שיעית;
תנועת אמל פתחה  25מרכזי בידוד ומרכזים רפואיים ,סביר שבאזורים בהם מתגוררת אוכלוסייה שיעית
)ראו להלן(.
הזרם הלאומי החופשי )המזוהה עם עון( פתח  19מרכזי בידוד בנפת אלמתן ,כסרואן ואלבתרון ,בהם
מתגוררת אוכלוסייה נוצרית בעיקרה .כמו כן החלו מבצעי התרמת כספים בלבנון ובחו"ל.
זרם הנפילים )המזוהה עם פרנג'יה( פתח גם הוא  2מרכזי בידוד בנפות זעירתא ואלכורה ,בהם
מתגוררים תומכיו ,אוכלוסייה נוצרית בעיקרה.
המפלגה הפרוגרסיבית הסוציאליסטית )המזוהה עם וליד ג'נבלאט( הקימה  3מרכזים בשוף,
חאצביא ועאליה ,אזורים בהם מתגוררת אוכלוסייה דרוזית.
זרם העתיד )המזוהה עם סעד חרירי( פתח  2מרכזי בידוד בנפת עכאר ,בה מתגוררת אוכלוסייה
סונית.

מימין :מבצע חיטוי של "הזרם הלאומי החופשי" בנפת אלכורה בצפון לבנון )אתר הזרם הלאומי החופשי 27 ,במרץ
 .(2020משמאל :מבצע חיטוי של תנועת אמל בשכונת ברג' חמוד בבירות )אתר צופי אלרסאלה אלאסלאמיה,
תנועת הנוער של תנועת אמל ,ללא תאריך(.

כנהוג בתקופות משבר בלבנון פועלים מוקדי הכוח העדתיים באזורים שבהם מתגוררים בני עדתם .בכך ארגון
חזבאללה ,על אף מאפייניו הייחודיים החורגים מהפן הלבנוני-עדתי ,אינו שונה מהם ,והוא ממקד עתה את
עיקר מאמציו באזורים בהם מתגוררת האוכלוסייה השיעית .השוני הבולט ,בהשוואה למוקדי הכוח הנוצרים,
הסונים והדרוזים הינם יכולותיו של חזבאללה ,המסתמכות על תשתית אזרחית וצבאית איתנה וסיוע איראני
מאסיבי ,ועולות בהרבה על אלו של העדות האחרות.

076-20

7

ה ת מ וד ד ות ח זב א ל ל ה ע ם נגיף ה ק ור ונה
ת וכ נ ית ח ז ב א ל ל ה ל ה ת מ וד ד ות ע ם נ ג יף ה ק ור ונ ה
בשלב הראשון של התפרצות נגיף הקורונה בלבנון התבססה מדיניות חזבאללה על סיוע למשרד הבריאות
הלבנוני במערכה נגד הקורונה תוך תיאום ושיתוף פעולה עם המדינה .מדיניות זו גרסה ,שיש להעמיד את יכולות
חזבאללה לרשות המדינה ,ללא פעילות עצמאית מצידו .מדיניות זאת באה לידי ביטוי בנאום מזכ"ל חזבאללה
חסן נצראללה ב 16-במרץ  ,2020בו התייחס נצראללה בהרחבה להתפשטות נגיף הקורונה באזור .נצראללה
הצהיר ,כי "אנחנו בחזבאללה מעמידים את כל המשאבים שלנו ואת כל הסגל הבריאותי והרפואי וכו' שלנו,
כולל אנשי ההתנגדות ]קרי ,פעילי חזבאללה[ ,הגברים והנשים שלנו וכולל כל כוח האדם ,המוסדות והמשאבים
החומריים שלנו ,לרשות משרד הבריאות ,כדי לנהל את המערכה הזאת שהם מנהלים .הובלת המערכה הזאת,
היא באחריות ממשלת לבנון ...זוהי מערכה מסוג אחר ,שלא כל האמצעים עבורה נמצאים אצלנו .הם נמצאים
אצל המדינה .אנחנו ]וארגונים אחרים[ יכולים להיות גורמים מסייעים" )ערוץ אלמנאר 16 ,במרץ .(2020
בשלב השני ,ככל שהתפשט נגיף הקורונה והתבהרה חומרת האיום ,גיבש חזבאללה תוכנית משלו
להתמודדות עם נגיף הקורונה .בכך סטה חזבאללה ממדיניותו הקודמת והצטרף בפועל לדפוס הפעולה
העצמאי של מוקדי הכוח העדתיים האחרים .שינוי זה בא לידי ביטוי בראיון ,שהעניק יו"ר המועצה המבצעת
סיד האשם צפי אלדין ,לערוץ אלמנאר .בראיון הוא פירט את התוכנית להתמודדות עם נגיף הקורונה
שגובשה ע"י חזבאללה שהחל כבר ליישומה )ערוץ אלמנאר 25 ,במרץ  .(2020התוכנית מכונה "תוכנית
חזבאללה לבלימת נגיף הקורונה :התנגדות חברתית למען מולדת נקייה ממגפת הקורונה".
איום הייחוס של תוכנית חזבאללה הינו ,שהתפשטות המגפה בלבנון הינה מעבר ליכולתה של מערכת
הבריאות הלבנונית להתמודד עמה .מטרת התוכנית היא מחד ,להקל את העומס הצפוי על מערכת הבריאות
במקרה של התפרצות; ובו בזמן ,לצמצם את התפשטות הנגיף עד כדי הפסקתה המוחלטת .התוכנית כוללת
בין השאר :שימוש מירבי ביכולות ובמשאבים של חזבאללה ובכלל זה פעילי הזרוע צבאית ומשאבים
שנועדו לשימוש במלחמה; שימוש במתנדבים ושיתוף החברה ]השיעית[ באחריות; טיפול בהשלכות
החברתיות של המגפה ,למשל על ידי מתן סיוע כלכלי לנזקקים ושיתוף פעולה עם גורמי רפואה שאינם
משתייכים לחזבאללה.
דומה כי חזבאללה מודע לכך שמתנגדי הארגון יאשימו אותו בכך שהוא מנסה למלא את תפקידי המדינה
הלבנונית וחותר תחתיה .כמענה לכך העלה צפי אלדין את הטיעון כי פעילות חזבאללה נועדה להשלים את
פעילות הממשלה ,בשל חולשתה" :התפקיד שלנו הוא לעבוד בהרמוניה עם המנגנונים הממשלתיים ,לא
למלא את מקומם בשום אופן .האם יש למישהו ספק היום ,שהמשרדים הרלוונטיים ,שמבצעים את הבלימה,
זקוקים לסיוע?!" .לטענתו ,עצם העובדה שחזבאללה גיבש תכנית נפרדת אינה מעידה על חוסר אמון במדינה
הלבנונית ,אלא מקורה ברצון של חזבאללה לסייע לעמידה איתנה של לבנון )ערוץ אלמנאר 25 ,במרץ .(2020
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ה מ ש א ב ים ש ה ק צ ה ח זב א ל ל ה ל ייש ום ה ת וכ נית
כארגון בעל תשתית צבאית ואזרחית נרחבת ,הנהנה מסיוע איראני מאסיבי ,יכול היה חזבאללה להרשות לעצמו
להקצות משאבים ניכרים להתמודדות עם נגיף הקורונה ,הרבה יותר מאלו שהוקצו ע"י מוקדי הכוח האחרים.
להלן פירוט המשאבים על בסיס הראיון של האשם צפי אלדין:
חזבאללה הקצה לתכנית להתמודדות עם נגיף הקורונה כח אדם בהיקף נרחב 1500 :רופאים;
 3000חובשים ,אחים ואחיות )כולל אנשי הזרוע הצבאית(;  5000אנשי סגל שירותי בריאות שעובדים
במרכזים הרפואיים ובמרפאות .כמו כן גייס חזבאללה  15,000אנשי סגל "שירותי שדה" ,המחולקים
לצוותי עבודה ,הפועלים בעיירות ובכפרים .הצוותים הללו הם אלה שיזמנו חשודים בהדבקות בנגיף
לבדיקות או יגיעו אליהם במידת הצורך .בנוסף לכך הקצה חזבאללה פעילים בתחום הסוציאלי ועובדי
גופים מוניציפאליים )עיריות ומועצות מקומיות( .בנוסף ,הקצה חזבאללה  100מתנדבים ו40-
פסיכותרפיסטים מומחים מארגון הבריאות האסלאמי ,2שיספקו סיוע פסיכולוגי לאוכלוסייה בעקבות
התפשטות הנגיף .כמו כן גויסו יותר מ 450-מטיפים וחכמי דת ,שיסייעו במתן חוות דעת הלכתיות
במידת הצורך.

איור שהופץ ברשתות החברתיות ,המעביר את המסר כי חזבאללה מאמצת לחיקה את מדינת לבנון
)חשבון הטוויטר של עלי עז אלדין 26 ,במרץ .(2020

במסגרת התוכנית חזבאללה פינה את כל  86המיטות בבית החולים "סאן ג'ורג'" ,שבבעלות
מוסד השהיד 3והפך אותו למרכז רפואי ייעודי לטיפול בחולי קורונה .בנוסף אליו ,במקרה קיצון מתכוון
 2ראו מסמך מרכז המידע מה 24-ביולי " :2019ארגון הבריאות האסלאמי :מוסד של חזבאללה המעניק שירותי בריאות
לפעילים ולאוכלוסייה השיעית בכלל ,כאמצעי לרכישת השפעה ולהקמת “מדינה בתוך מדינה".
 3ראו מסמך מרכז המידע מה 14-במרץ " :2019מוסד השהיד של חזבאללה :מטרתו ,אופן התנהלותו ודרכי מימונו"" .סאן
ג'ורג'" הינו בית החולים שהוקם בשנת  2014כשלוחה של בית החולים "אלרסול אלאעט'ם" )גם הוא בבעלות "מוסד
השהיד"( .הוא נמצא בשכונת אלחדת' שבפרבר הדרומי של ביירות .בבית החולים מצויים  86המיטות 3 ,חדרי ניתוח10 ,
חדרי מיון ,יחידת טיפול נמרץ ,מחלקת דימות ,מחלקת ילדים ,מחלקת המטולוגיה ומחלקת בדיקות מעבדה )אתר בית
החולים "אלרסול אלאעט'ם"(.
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חזבאללה להקצות עוד ארבעה בתי חולים פרטיים שבבעלותו .כמו כן יש ברשותו מעבדה אחת
שתשתתף במאמץ הבדיקות )אף כי צפי אלדין אמר במפורש כי גם חזבאללה יתבסס בתחום זה על בתי
החולים הממשלתיים והפרטיים ועל מעבדות פרטיות(.
חזבאללה החל להכין  17מקומות ציבוריים ,שנועדו לשמש כאתרי בידוד מונע ובידוד חולים,
למקרה של התפרצות המגפה .כמו כן הוחל בהכנת  23מרכזי אבחון .מרכזים אלה יאוישו על ידי רופאים
מומחים שימיינו באופן ראשוני את החשודים בהידבקות .יודגש  ,כי כל מרכזי האבחון שהוקמו עד כה
ושהוכרז על כוונה להקימם ,נמצאים בדרום לבנון ,אזור שרוב תושביו הם בני העדה השיעית )עמוד
הפייסבוק רשת ראצד 27-22 ,במרץ  ;2020אתר ג'נוביה 24 ,במרץ  ;2020חשבון הטוויטר ,sajedsa32
 24במרץ .(2020

מימין :בית החולים "סאן ג'ורג'" )עמוד הפייסבוק  20 ,LebanonDebateבינואר  .(2017משמאל :מרכז אבחון
שהקים ארגון הבריאות האסלאמי בעיירה ארזי ,שבדרום לבנון )עמוד הפייסבוק רשת ראצד 24 ,במרץ .(2020
למטה :שלט הכניסה לאחד ממרכזי האבחון .על השלט ניתן לראות את לוגו ארגון הבריאות האסלאמי של
חזבאללה )עמוד הפייסבוק רשת ראצד 24 ,במרץ .(2020

לשם ביצוע התוכנית הקצה חזבאללה עד כה  100אמבולנסים של ההגנה האזרחית בארגון הבריאות
האסלאמי להסעת חשודים במחלה וחולים בפועל .כמו כן צייד  25אמבולנסים במכשירי החייאה
והנשמה .לצד זאת ,החלו מהנדסים של הזרוע הצבאית של חזבאללה במאמץ לייצר מכשירי הנשמה
נוספים.
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ה ג ופ י ם ה י י ע וד י י ם ה א ח ר א י ם ל י יש ו ם ה ת וכ נ י ת
לצורך יישום התכנית ,הקים חזבאללה "חדר מבצעים לניהול המשבר" .תחת חדר פועלות וועדות ,שכל אחת
מהן מטפלת בהיבטים שונים של ההתמודדות עם הנגיף .לכל וועדה כפופים כמה תחומי פעילות )"תיקים"(.
להלן עיקרי פעילותן של הוועדות השונות )על פי נאומו של האשם צפי אלדין(:
הוועדה הטכנית-מקצועית מורכבת מרופאים מומחים למגפות ולמחלות נגיפיות ומהווה סמכות
מקצועית עליונה בהתמודדות הארגון עם נגיף הקורונה .הוועדה תקבע הנחיות התגוננות ,תעקוב אחר
הנעשה בעולם ,תאכוון את הארגון לפעילות בהתאם לפרוטוקולים הנהוגים במשרד הבריאות הלבנוני
ובארגון הבריאות העולמי ותאשר את סוגי חומר החיטוי בהם משתמש חזבאללה.
וועדת הניהול הרפואי תנהל את פעילותם של כל המוסדות הרפואיים של חזבאללה בהקשר
להתמודדות עם נגיף הקורונה .לוועדה יוכפפו כמה תחומי פעילות )"תיקים"(:
• תיק בתי החולים ואתרי הבידוד :יפעל להקלת העומס על בתי החולים הממשלתיים ,בין
היתר באמצעות הצעדים הבאים :הקמת בתי חולים שדה של הזרוע הצבאית ,לטיפול בחולים
קלים; תיאום העברת העברת אנשי סגל רפואה מחזבאללה לשירות בבתי החולים
הממשלתיים במידת הצורך; הכנת מחלקות נפרדות לחולים בקורונה בחלק מבתי החולים
הפרטיים של הארגון; שכירת בתי חולים פרטיים שלא בשימוש והשמשתם ,בעיקר לצורך בידוד
חולים; הכנת מקומות ציבוריים לשימוש כאתרי בידוד; הספקת הציוד הדרוש להתמודדות עם
הנגיף; סדנאות להכשרה ממוקדת של רופאים ,אחים וחובשים בנושא הטיפול בנגיף הקורונה,
לקראת הפעלת מחלקות נפרדות בבתי החולים של הארגון או שליחת אנשי סגל לבתי החולים
הממשלתיים.

מפגש רופאים ואחים עם ארגון הבריאות האסלאמי של חזבאללה בגזרת אלשקיף )דרום לבנון ,אזור נבטיה(
)עמוד הפייסבוק רשת ראצד 24 ,במרץ (2020

• תיק התחבורה והחיטוי :מורכב מפעילי ההגנה האזרחית בארגון הבריאות האסלאמי ומאנשי
סגל רפואה מהזרוע הצבאית .אנשיו יעסקו בשלושה נושאים :הסעת חשודים וחולים בצורה
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בטיחותית למניעת הדבקה המונית; חיטוי מקומות ציבוריים בכפרים ובעיירות תוך שיתוף
פעולה עם העיריות והתושבים והכנת תכנית לקבורת מתים מהנגיף.

מימין :מבצע חיטוי משותף לארגון הבריאות האסלאמי ולצופי האמאם אלמהדי באלנבטיה ,דרום לבנון )עמוד
הפייסבוק רשת ראצד 25 ,במרץ  .(2020משמאל :מבצע חיטוי משותף לארגון הבריאות האסלאמי ולהתאחדות
העיריות 4של אקלים אלתפאח בעין קאנא ,דרום לבנון )עמוד הפייסבוק רשת ראצד 27 ,במרץ .(2020

• תיק הסיוע הפסיכולוגי :מורכב מאקדמאים מתנדבים ומאנשי הסגל בבית החולים
"אלשפאא'" של ארגון הבריאות האסלאמי ,5שיפיצו הנחיות בנוגע לבריאות הנפש במצב
הנוכחי )לציבור הכללי ,לחשודים ,לחולים ,למבודדים ,למשפחות וכו'( וייתנו שירותי סיוע
פסיכולוגי לחולים.
• תיק איתור המגפות :מורכב מפעילי ארגון הבריאות האסלאמי .תפקידו לסייע למשרד
הבריאות בבלימת התפשטות הנגיף ,בין היתר באמצעות הצעדים הבאים :הצבת אנשי סגל
רפואה במעברי הגבול ומעקב אחר חשודים וחולים החל משדה התעופה ומעבר מצנע )גבול
סוריה-לבנון( ;6הקמת בנק מידע לגבי המקרים המאובחנים; הקמת מרכזי אבחון ראשוניים,
אליהם יופנו חשודים ובהם יתבצע מיון ראשוני; ומעקב אחר השוהים בבידוד ביתי תוך וידוא שהם
מקפידים על ההנחיות.
• תיק ההדרכה וההנחיה :מורכב מפעילי ארגון הבריאות האסלאמי של חזבאללה .תפקידו לסייע
בהפצת הנחיות התגוננות והתמודדות עם הנגיף ,בין היתר באמצעות הצעדים הבאים :הכנת
עלונים ,סרטונים ושאר אמצעי הסברה והפצתם; עריכת סדנאות למתנדבים בנושא נהלי
התגוננות ,טיפול בחולים והדרכת עזרה ראשונה .עד כה השתתפו בסדנאות אלה כ15,000-

 4ראו מסמך מרכז המידע מה 24-בספטמבר " :2019חברת ה”התנגדות” :הפעילות המוניציפלית של חזבאללה".
 5בית חולים מקצועי לטיפול במחלות נפש ,שהקים ארגון הבריאות האסלאמי במאי  .2019בית החולים מכיל  116מיטות,
מחלקה לטיפול בנזעי חשמל ,מעבדה ,מחלקת דימות ,בית מרקחת ,חדר מיון ושירותי שיקום וריפוי בעיסוק )העיתון
"אלדיאר" 1 ,במאי  ;2019אתר החדשות המקומי של ג'ויא 1 ,במאי .(2019
 6על פי מקורות תקשורתיים מערביים ,חזבאללה שולט בשגרה במעברי הגבול היבשתיים ,בנמל התעופה של ביירות ובנמל
הימי של ביירות ומשתמש בהם לצרכיו ,כולל להברחת נשק ואמצעי לחימה .הצבת אנשי חזבאללה במעברים באמתלה של
פיקוח על נכנסים למניעת הדבקה ,תאפשר לו לשמר שליטתו עליהם גם בימי המשבר.
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איש ,ביניהם תושבי מחנות הפליטים הפלסטיניים; הקמת אתר אינטרנט ומרכז שירות
טלפוני ,דרכם ניתן לפנות לקבל הנחיות התגוננות וטיפול.

מימין :סדנת הדרכה בריאותית בנוגע לנגיף הקורונה בכפר ציר ,שבדרום לבנון .משמאל :סדנה להגברת המודעות
לסכנות הנגיף בלבאיא ,שבבקעת הלבנון )עמוד הפייסבוק רשת ראצד 25 ,במרץ (2020

מימין :מבצע הסברה "מדלת לדלת" של ארגון הבריאות האסלאמי בעיר צידון שבדרום לבנון .מבצע זה כולל
ביקור מהיר בבתים והסבר ההנחיות להתגוננות מפני הנגיף )עמוד הפייסבוק רשת ראצד 21 ,במרץ .(2020
משמאל :מחסום הסברה ומדידת חום באזור אקלים אלתפאח ,שבדרום ביירות )עמוד הפייסבוק רשת ראצד24 ,
במרץ  .(2020למטה :מבצע הסברה בחנויות ומוסדות חיוניים באלכפור ,שבדרום לבנון
)עמוד הפייסבוק רשת ראצד 26 ,במרץ .(2020

וועדות הניהול העממי והארגוני :תפקידן לנהל את הפעילות החברתית ולהפיץ הנחיות רפואיות
בחברה .הוקמו בשל היענות בלתי מספקת להנחיות המופצות בתקשורת .צפי אלדין הגדיר וועדות אלה
כ"צבא של מתנדבים" הנמצאים בכל כפר ,עיירה ושכונה .מתנדבים אלה פועלים בשיתוף פעולה עם
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העיריות ,הוועדות האזרחיות המקומיות וארגונים נוספים כגון צופי האמאם אלמהדי ,7ארגוני הנשים

8

וגיוס החינוך .9בין תפקידיהם :סיוע לצוותי הרפואה )למשל באיוש מרכזי האבחון( ,אכיפת איסור
ההתקהלויות וסגירת בתי עסק והתאמת הפעילות השגרתית של חזבאללה לנהלים המתעדכנים
)תפילה בציבור ,לוויה ,ניחומים וכו'(.

מימין :סיור פיקוח בריאותי של ארגון הבריאות האסלאמי בחנויות מזון בזבדין ,שבדרום לבנון )עמוד הפייסבוק
רשת ראצד 26 ,במרץ  .(2020משמאל :פעילות של ארגוני הנשים בפעילות יחד עם ארגון הבריאות האסלאמי.
לתמונה צורף הכיתוב הבא" :גם לאחיות יש תפקיד בג'האד" )חשבון הטוויטר של מחמד סמאחה ,עובד רשת
תחנות הדלק אלאמאנה ,שבבעלות מוסד השהיד 26 ,במרץ .(2020

וועדות שיתוף פעולה וערבות :וועדות אלו עוסקות בסיוע למי שנפגעו מהמצב שנוצר בלבנון
לאור הנחיות ההתמודדות עם נגיף הקורונה .הוועדות פועלות בכל הכפרים והעיירות ,מארגנות
מבצעי התרמת מזון וכספים )כולל פתיחת חשבון מיוחד לשם כך באגודת "אלקרצ' אלחסן" של
חזבאללה .(10הוועדות דואגות לריכוז התרומות והעברתן לנזקקים .לדברי צפי אלדין ,עד כה נתרמו 3.5
מיליארד לירות לבנוניות )כ 2.3-מיליון דולר(.

 7ראו מסמך מרכז המידע מה 20-ביוני " :2019אגודת צופי האמאם אלמהדי :תנועת הנוער של חזבאללה המכשירה דורות
של בני נוער חדורי תודעה שיעית רדיקלית מבית מדרשה של איראן ,המצטרפים לחזבאללה ולוחמים בשורותיו נגד
ישראל" 20 ,ביוני .2019
 8ראו מסמך מרכז המידע מה 11-באוגוסט " :2019יחידת “ארגוני הנשים” של חזבאללה".
 9ראו מסמך מרכז המידע מה 2-ביולי “" :2019גיוס החינוך” של חזבאללה :גוף העוסק באינדוקטרינציה של תלמידים שיעים
במערכות החינוך הלבנוניות ,הממלכתיות והפרטיות ,כהכנה לקראת הצטרפותם לחזבאללה בתום לימודיהם".
 10ראו מסמך מרכז המידע מה 23-במאי " :2019המוסדות החברתיים -כלכליים של חזבאללה :אגודת אלקרצ’ אלחסן,
מוסד סמי-בנקאי העוסק במתן הלוואות ללא ריבית ,בעיקר לבני העדה השיעית".
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צוות בעיירה אלזראריה המבצע משלוחים חינם למי שנמצאים בבידוד ביתי
)עמוד הפייסבוק רשת ראצד 26 ,במרץ (2020

ריכוז מזון לחלוקה לנזקקים בעבא ,שבדרום לבנון )עמוד הפייסבוק רשת ראצד 26 ,במרץ  .(2020ברקע,
תמונותיהם של קאסם סלימאני ואבו-מהדי אלמהנדס שנהרג עימו ,וכמו כן נראית תמונת חסן נצראללה.

וועדת הסברה ,שתלווה ותיתן כיסוי תקשורתי לצעדי משרד הבריאות בנוגע לנגיף ,תפיץ הנחיות
התגוננות באמצעות ראיונות וסרטונים ותדווח על התפתחות המגפה ,הנהלים ומידת ההקפדה של
הציבור עליהם.

אנשי הסגל במרפאות אלע'אזיה וג'באע )דרום לבנון( של ארגון הבריאות האסלאמי ,עוטים ציוד מגן ,קוראים
לציבור להישאר בבית כדי למנוע הידבקות )עמוד הפייסבוק רשת ראצד 21 ,במרץ (2020
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פרסום הנחיות למניעת הדבקה בנגיף על ידי רשת תחנות הדלק אלאמאנה שבבעלות מוסד השהיד ,תחת הכותרת
"בריאותך היא פיקדון )אמאנה(" )חשבון הטוויטר של רשת תחנות הדלק אלאמאנה 24 ,במרץ (2020

וועדת תרבות וחינוך ,שתטפל במאמץ התרבותי המלווה את ההתמודדות עם הנגיף ותפעיל מטיפים
וחכמי דת שייתנו חוות דעת הלכתיות בהתאם לצורך.

שיח'ים משתתפים במבצע חיטוי של ארגון הבריאות האסלאמי
)חשבון הטוויטר של עלי צאלח )פעיל חזבאללה( 24 ,במרץ (2020

וועדת הגולים והקהילות ,שתטפל בלבנונים שגרים בחו"ל )להערכתנו ,שיעים( ותבדוק האם
חזבאללה יכול לספק משאבים הדרושים להם.

מ ב צ ע י ה ת ר מ ה ש ל ח זב א ל ל ה
עד כה קיים חזבאללה מספר מבצעי התרמה עבור המלחמה בנגיף הקורונה:
מבצע התרמה אזרחי של תומכי חזבאללה ,ביניהם עפיף שומאן )העוסק רבות בפעילות צדקה גם
בשגרה( ,תחת הכותרת "עזרו זה לזה" .11במסגרת המבצע ,הציבור נקרא לתרום מזון ,שמיכות,
בגדים ,נעליים ,תרופות ,שטיחים וכל תרומה נוספת ,שיועברו לנזקקים .המבצע מתקיים בדרום

 11מקור השם בקוראן ,סורת אלמאא'דה  ,5פסוק  [...]" :2עזרו זה לזה במעשים טובים וביראת שמים ,ואל תעזרו זה לזה
לפשוע ולהתנכל ,והיו יראים את אללה ,כי אללה מעניש קשות".
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לבנון ובפרבר הדרומי של ביירות בלבד ,שני אזורים שרוב תושביהם הם בני העדה השיעית )תיוג
#עזרו_זה_לזה בטוויטר 14 ,בינואר  27 -במרץ .(2020

מימין :קריאה לציבור לתרום למבצע .משמאל :חבילות עם לוגו המבצע )"עזרו זה לזה"( בדרכן לנזקקים )תיוג
#עזרו_זה_לזה בטוויטר 14 ,בינואר  27 -במרץ .(2020

שיח' חסין זין אלדין ,סגן אחראי יחידת התרבות בחזבאללה ,12קרא בחשבון הטוויטר שלו לכל בעל
דירת מגורים ,חנות וכו' לוותר על דמי השכירות לחודש מרץ או לדחות את גבייתם עד שהשוכרים
ישיגו את הסכום הדרוש )חשבון הטוויטר של שיח' חסין זין אלדין 15 ,במרץ .(2020
מבצע התרמה אזרחי של עיתונאים ופעילי רשתות חברתיות תומכי חזבאללה ,ביניהם עבאס
פניש מערוץ אלמיאדין ,13תחת הכותרת "קח יוזמה  -מבצע אזרחי להתמודדות עם הקורונה" .המבצע
מתמקד באיסוף תרומות כסף ותכשיטים לצורך רכישת מזון וחלוקתו לנזקקים )תיוג #קח_יוזמה
בטוויטר 15-27 ,במרץ .(2020

 12ראו מסמך מרכז המידע מה 1-באוגוסט " :2019אמנות ותרבות ככלים לאינדוקטרינציה בידי חזבאללה".
 13בעבר הוא שימש ככתב ערוץ אלמנאר .ראו מסמך מרכז המידע מה 1-בספטמבר " :2019האימפריה התקשורתית של
חזבאללה".
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מימין :לוגו מבצע ההתרמה "קח יוזמה" .משמאל :חבילות מזון שנאספו במבצע בדרכן לנזקקים .על החבילות
כתוב ,בשפה המדוברת "כדי שלא נאבד את מי שאנחנו אוהבים" )תיוג #קח_יוזמה בטוויטר 15-27 ,במרץ .(2020

אגודת הצדקה "אלאמדאד" השייכת לחזבאללה פחתה במבצע התרמה ייעודי של מזון ותרומות
כספיות ,למען  14,000משפחות שאין להן מפרנס )חשבון הטוויטר של אגודת הצדקה "אלאמדאד"23 ,
במרץ  .(2020לדברי צפי אלדין ,עוד לפני משבר הקורונה סייעה האגודה ל 16,000-משפחות.

ש יל וב ה זר וע ה צ ב א ית ש ל ח זב א ל ל ה
לאורך כל הראיון ,שב צפי אלדין ומזכיר את שילוב פעילי הזרוע הצבאית ומשאביה בתכנית להתמודדות עם
נגיף הקורונה .צפי אלדין טען כי "חלק מהיכולות שייעדנו לרגע המלחמה ,אנו מייעדים עכשיו עבור
התוכנית הזאת" .לדבריו המאבק בנגיף הוגדר כבעל עדיפות גם לזרוע הצבאית )ערוץ אלמנאר 25 ,במרץ
 .(2020בין התחומים בהם משתתפים פעילי הזרוע הצבאית ,הקצאת חובשים לתכנית ,הקמת בתי חולים
שדה ,פיתוח מכשירי הנשמה וסיוע לוועדות ההנהלה העממיות והארגוניות.
בסמוך לראיון ,פורסם ברשתות החברתיות סרטון של אדם עוטה ציוד מגן ,העומד לצד דגלי חזבאללה ולבנון
ומקריא למיקרופון של ערוץ "אלמנאר" "מסר מהחובשים הקרביים בהתנגדות האסלאמית אל כבוד המזכ"ל
המנהיג ישמרהו אללה" ,שהינו למעשה שבועת אמונים לנצראללה ולמנהיג איראן ח'אמנא'י ,במערכה נגד
נגיף הקורונה .להלן קטע מתוך השבועה:
"...כבוד מזכ"ל חזבאללה :הו מנהיג ההתנגדות ואדונה ,פקדת עלינו בעבר להיות על
גבעות ג'בל צאפי ,מליתא וביאדר צף אלהוא  -ושם היינו! פקדת עלינו לבלום את
הצבא ]צה"ל[ ולהביס את המוות במלחמת יולי ]מלחמת לבנון השנייה[  -וזאת
עשינו! פקדת עלינו לסלק את התכפירים למקום שממנו הגיעו ,לפני שיתקפו אותנו
 ואכן סילקנו! היום אתה פוקד עלינו להיאבק באויב ,שלא הכרנו בעבר; ישותמיקרוסקופית קטלנית ושקטה ,שמסתננת אל לבבות האנשים כמו השטן )"הלוחש
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הנחבא"( .14נישא את ציודנו ,נשוטט בסמטאות ובכפרים ,בשכונות וברחובות ,נחטא
מבנים ובתים עד שהסכנה תחלוף ונדע בוודאות שכל האהובים מבין אנשינו ושאר
האנשים ,בטוחים ורגועים ושלווים .שלום ,שלום ,שלום! אנחנו כאן ,היכן שפקדת עלינו,
מוכנים ונכונים ,נוכחים בכל שדה קרב .15שבועה לאללה האחד והיחיד והענק :נשבעים
לך! )הקהל משיב :ח'מיני!( ,נשבעים לך אמונים! )הקהל משיב :ח'אמנא'י!(,
נשבעים באללה! )הקהל משיב :נשבעים באללה!( ,שנקיים את הבטחתנו! )הקהל
משיב :יא נצראללה!( .התפללו על מחמד ועל בני משפחתו )הקהל משיב :אללה ,התפלל
נא על מחמד ועל בני משפחתו(".

תמונה מתוך סרטון שבועת האמונים של החובשים הקרביים בחזבאללה לנצראללה ולח'אמנא'י
)אתר אלמשרק פרס 27 ,במרץ .(2020

ה מ ל ח מ ה ע ל ה ת וד ע ה  :נ יצ ול מ ש ב ר ה ק ור ונ ה ל א י נ ד ו ק ט ר י נ צ י ה ב ק ר ב פ ע יל י
ח ז ב א ל ל ה וב ק ר ב ה צ יב ור ה ש יע י
מאז תחילת ההתפשטות של נגיף הקורונה ,מנצלים חזבאללה והמשטר האיראני את המשבר
לאינדוקטרינציה בקרב פעילי חזבאללה והציבור השיעי .חזבאללה מתמקד בהפצת ארבעה מסרים
מרכזיים:
השוואת אנשי סגל הרפואה ללוחמי ג'האד ,במטרה לגייס את ציבור התומכים למאבק ולזכות
בשיתוף פעולה בקלות יחסית ,לאור הצגת המאבק בנגיף כ"מאמץ מלחמתי" .לכך יש להוסיף את המונח
"גיוס כללי" ,בו השתמש צפי אלדין לתיאור פעילות העיריות לאכיפת הנחיות ההתמודדות עם הנגיף
)ערוץ אלמנאר 25 ,במרץ .(2020

 14כינוי לשטן בקוראן ,סורת אלנאס  ,114פסוק .4
 15מתוך טקסט קבוע של הכרוז באירועי הארגון ,לפני שנצראללה מתחיל לנאום" :נוכחים בכל שדה קרב ,לעולם לא נעזוב
את הנשק ,לפקודתך נצראללה!".
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מימין :איור איראני של לוחם במלחמת איראן-עיראק עם מסכת אב"כ מחזיק ספר קוראן ,שמתחתיו עוברים אנשי
צוות רפואה איראני עם מיגון נגד קורונה )מעין "ברכת הדרך"( )חשבון הטוויטר של מחמד עלי 27 ,בפברואר
 .(2020משמאל :איור איראני של איש צוות רפואה במלחמת איראן-עיראק מתחלף לאיש צוות רפואה במאבק
בקורונה )חשבון הטוויטר של מחמד סמאחה ,עובד רשת תחנות הדלק אלאמאנה,
שבבעלות מוסד השהיד ,מרץ .(2020

השתתפות הציבור במאמץ .מסר זה תואם למדיניות שהתווה צפי אלדין בתחילת הראיון ,של שיתוף
החברה בנשיאה באחריות" :אנו נקראים היום להציג את העוצמה החברתית שלנו" )ערוץ אלמנאר25 ,
במרץ  .(2020זהו גם מסר קבוע של חזבאללה בשנים האחרונות ,בעיקר על רקע המלחמה בסוריה.

מימין :לוחם חזבאללה מחזיק שלט" :ברכות מאנשי אללה בסראקב ]במחוז אדלב בסוריה[ אל ציבור ההתנגדות
האסלאמית .נא הקפידו להתגונן מפני מגיפת הקורונה .אנשי אללה ,סראקב 17 ,במרץ ) "2020פייסבוק ,מרץ
 .(2020משמאל :תומכת חזבאללה מודיעה על תרומת  750כפפות 130 ,מסכות וחומרי חיטוי ,בעקבות קריאת
נצראללה לסייע לרופאים ולאנשי ההתנגדות )חשבון הטוויטר של פאטמה עלי 13 ,במרץ .(2020

דו-קיום בין השיעים לנוצרים בלבנון .מחד ,זהו מסר קבוע שמפיץ חזבאללה בשנים האחרונות )בא
לידי ביטוי למשל ,בהפצת תמונות רבות של פעילי חזבאללה במנזרים וכנסיות שהם שחררו משליטת
דאע"ש בסוריה(; מאידך ,הפצת מסר זה דווקא עכשיו מהווה גם מעין "עלה תאנה" לטשטוש העובדה,
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שרוב המשאבים והמאמצים שמשקיע חזבאללה בתכנית להתמודדות עם נגיף הקורונה ממוקדים
באוכלוסייה השיעית.

פעילי ארגון הבריאות האסלאמי מחטאים כנסיות ומנזרים בעיירה הנוצרית עישיה ,שבדרום לבנון
)חשבון הטוויטר של מחמד סמאחה 8 ,במרץ (2020

סולידריות של "ציר ההתנגדות" ,חוצה מדינות ועמים .זהו מסר שהולך ותופס מקום
באינדוקטרינציה של חזבאללה והציר בכלל בשנתיים האחרונות ,ובשגרה בא לידי ביטוי בעיקר באירועי
הזדהות ובמבצעי התרמה )למשל התרמה בלבנון למען ילדים שנפגעו במלחמה בתימן( .המסרים
בימים אלה ממוקדים בסנקציות הכלכליות שהטילה ארצות הברית על איראן ,אשר מקשות עליה
את ההתמודדות עם הנגיף.

חלק מסדרת פוסטרים שהופצו ברשתות החברתיות .מימין :איור של דגל איראן ואגרוף קורע גדר תיל עם הכיתוב:
"למרות הסנקציות ,אנחנו ננצח .מהעם הלבנוני :אתם מסוגלים" .משמאל :מפת איראן וכיתוב בערבית" :אנחנו
עמכם בלב ובנפש .מהעם הלבנוני :אתם מסוגלים" )טוויטר ,מרץ .(2020
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אנשי הקהילה הלבנונית בעיר קם באיראן ,שהינה מוקד התפשטות נגיף הקורונה במדינה ,מסייעים בחיטוי
מרחבים ציבוריים כשהם נושאים דגלי חזבאללה )הקהילה ,שמורכבת בעיקר מתלמידי מוסדות לימוד דתיים בעיר
וממשפחותיהם ,מזוהה עם הארגון( )חשבון הטוויטר סיד יאסר 20 ,במרץ  ;2020חשבון הטוויטר של חסין
נצראללה 20 ,במרץ  ;2020חשבון הטוויטר  22 ,manar_alkiltmבמרץ .(2020

ב יק ור ת פ נים  -ל ב נ ונ ית ע ל פ ע יל ות ו ה ע צ מ א ית ש ל ח ז ב א ל ל ה
ב מ א ב ק נגד נגיף ה ק ור ונה
נראה לנו כי מתנגדי חזבאללה בלבנון רואים בהתמודדותו של חזבאללה נגד נגיף הקורונה עדות נוספת
להתנהלותה העצמאית של "המדינה בתוך מדינה" ,שהקים חזבאללה ,וליכולות הרבות שצברה מדינה זאת.
להלן כמה דוגמאות:
מתנגד לחזבאללה בשם פארס קאשאן כתב את הדברים הבאים" :יש לחזבאללה  24אלף וחמש
מאות רופאים ,חובשים ונותני שירותים רפואיים .המספר הזה ,שנחשף על ידי האשם צפי אלדין ,מביא
אותנו להתנצל על כך שבעבר תיארנו את חזבאללה כ"מדינה בתוך מדינה" .העובדות מראות ,יום
אחרי יום ,שמדובר במדינה בפני עצמה ,על חשבון רפובליקה שנאכלה ,נשדדה ,נוצלה
והתמוטטה" )חשבון הטוויטר של פארס קאשאן 25 ,במרץ .(2020
אתר ג'נוביה ,שבבעלות עלי אלאמין ,שיעי מתנגד לחזבאללה ,טען שגם בימים קשים כאלה של
התמודדות עם הנגיף ,חזבאללה מנצל את עצמתו ל"הידוק האחיזה" בדרום ,בבירות ובבקאע תחת
מסווה של מאבק בנגיף .על פי האתר מהראיון של צפי אלדין עולה המסר כי "חזבאללה עדיין חזק ,בעל
יכולת ועולה על כולם ,כולל המדינה" .מסר נוסף המופנה לכל הלבנונים הינו" :המשבר הכלכלי
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והפיננסי ,שלא לומר ההתמוטטות ,לא ישפיעו לרעה על תפקידו והשפעתו של חזבאללה .נהפוך הוא
 הם מביאים אותו למקום ,של מי שמסוגל למלא את החלל של המדינה וחוסר האונים שלה ,לא רקמבחינה צבאית וביטחונית אלא גם בנושא רפואה והצלה" )אתר ג'נוביה 26-27 ,במרץ .(2020
פארס סעיד ,בכיר במחנה ה 14-במרץ ולשעבר ציר פרלמנט )ככל הנראה מטעם הכוחות
הלבנוניים( ,צייץ ב 26-במרץ" :סיד האשם צפי אלדין הכריז על תכנית חזבאללה להתמודדות עם
הקורונה 24,500 .אנשי סגל רפואה כגון רופאים וחובשים ,הכנת  32מרכזים רפואיים כרזרבה ,הכנת 100
אמבולנסים .כשהסביר את התכנית בפני אמצעי התקשורת ,רצה הסיד להרגיע את הסביבה החברתית
שלו וליצור רושם כאילו המדינה האמיתית נמצאת בצ'אחיה בפרבר הדרומי של לבנון" .מנהיגי" לבנון
כמו גם המדינה – יוק!" )חשבון הטוויטר של פארס סעיד 26 ,במרץ .(2020
המשתמש בטוויטר המכונה  Jack El Cheikhצייץ ב 26-במרץ" :האשם צפי אלדין הציע תכנית
להתמודדות עם הנגיף .אחי ,מי אתה שתכפה את ההצעה שלך על המדינה הלבנונית?! אתה בסך הכל
אישיות מפלגתית מאחת המפלגות הלבנוניות ,לא פחות ולא יותר .הם מקבלים את ההחלטה מאיראן
וכופים אותה על המדינה הלבנונית ,והממשלה המקרטעת הולכת אחרי ההחלטה כמו כבשים" )חשבון
הטוויטר  26 ,Jack El Cheikhבמרץ .(2020
המשתמש בטוויטר המכונה  MOSTAFAKצייץ ב 26-במרץ" :בתאריך  9בינואר  2019נערכו
בחירות בהסתדרות הרופאים בלבנון .הברית של חזבאללה ,הזרם הלאומי החופשי ,הכוחות הלבנוניים,
הפלנגות ומפלגת הדו-שיח הלאומי ,ברשימה שנקראה "ההסתדרות מאחדת אותנו" בראשות ראש
ההסתדרות שרף אבו-שרף ,ניצחה בבחירות והמועמד הבכיר ביותר קיבל  1445קולות – ד"ר שרף אבו-
שרף .אם ברית של חמש מפלגות הביאה  1445קולות ,איך יכול להיות שאתמול הצהיר סיד האשם צפי
אלדין שיש לו  1500רופאים שישתתפו במבצע להתמודדות עם הקורונה?!" )חשבון הטוויטר
 26 ,MOSTAFAKבמרץ .(2020
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