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 דבר העורכים

  .ביהייב של נובמברגיליון  אתדורון הלפרן שמח להגיש לכם  ש"הדסק לחקר רשתות ע

לנשיאות ארה"ב בקרב הגולשים  דונלד טראמפתגובות שעוררה בחירתו של דון בנבגיליון זה 

הצבאית המתנהלת מערכה במסגרת הנתוודע לנרטיבים השונים שמפיץ דאע"ש,  ;האיראנים

באופן שבו מוצגת מעורבותה של ישראל בדרום סוריה, כחלק מהמאבק עסוק ונ ;מוסולב

 התודעתי שמנהל חזבאללה. 

 

 קריאה מהנה!
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 הברית, צופים לעבר הבחירות באיראן-מגיבים לבחירות בארצות

 ד"ר רז צימט

הברית, הוצפו הרשתות החברתיות בתגובות גולשים -עם היוודע תוצאות הבחירות לנשיאות ארצות

לא עוררה מערכת הבחירות  המועמד הרפובליקני. עד לאותו רגע,איראנים שהופתעו אף הם מבחירתו של 

עמדה הרווחת טענה לניצחון עתידי של הילארי קלינטון, עניין מיוחד בקרב הציבור האיראני, אף שההסוערת 

תגובות הגולשים כללו גילויי  ISPA.1ידי מכון הסקרים האיראני -כפי שעלה מסקר שנערך ערב הבחירות על

חסם של אזרחי חשש מפני בחירתו של טראמפ, לצד ביטויי סיפוק מניצחונו. שיח זה לא ביטא רק את י

איראן כלפי ההתפתחויות בארה"ב, אלא הציף מחדש גם את מאבקי הכוחות הפוליטיים הפנימיים 

 ברפובליקה האסלאמית. 

טראמפ שיקפה גישה עוינת וביקורתית כלפיו, בעיקר לנוכח תגובותיהם של גולשים רבים לזכייתו של 

ביטאו חשש שבחירתו עשויה לחולל נזק  התנהלותו והצהרותיו במהלך מערכת הבחירות. חלק מהמגיבים

הברית, ובעיקר מהאפשרות שהנשיא החדש יממש את איומיו במהלך מערכת -ליחסים בין איראן לארצות

הבחירות לבטל את הסכם הגרעין. בין תגובות הגולשים בלטו גם תגובות לעגניות רבות. "הדבר הטוב היחיד 

חות לצחוק על האמריקאים בארבע השנים הקרובות", צייץ בנוגע לבחירתו של טראמפ כנשיא הוא שנוכל לפ

אחרים המליצו בציניות  3"זהו צעד קטן לטראמפ ובושה גדולה לאנושות", הגיב גולש אחר. 2אחד המגיבים.

 הברית להגר לאיראן לנוכח תוצאות הבחירות. -צותלאזרחי אר

מספר גולשים, במיוחד מקרב הימין השמרני 

באיראן, הביאו את ניצחונו של טראמפ כעדות 

למשבר המוסרי בו נתונה החברה האמריקאית, 

המערכת לגזענות המושרשת בה ולחולשתה של 

הברית. בתגובה לתוצאות -הפוליטית בארצות

הבחירות צייץ עיתונאי איראני כי ניצחונו של 

ש"במערב הופך אנס לפופולרי טראמפ מעיד על כך 

יותר", בתגובה להאשמות על אונס והטרדות מיניות 

 4שהופנו כלפי טראמפ במהלך מסע הבחירות.

בחירתו של טראמפ הוכיחה בראיית המבקרים את 

רי המנהיג העליון, עלי ח'אמנהאי, שתיאר את דב

ם" של האמריקאים. בנאום הברית כ"מפגן ראווה שבו נחשפים פשעיהם וכישלונותיה-הבחירות בארצות

הברית -שנשא ח'אמנהאי ימים ספורים לפני הבחירות לציון יום השנה להשתלטות על שגרירות ארצות

בטהראן, אמר כי די בהאשמות שהופנו מצד שני המועמדים לנשיאות כלפי יריביהם בנוגע למעשים בלתי 

  5הברית.-תכדי להטיל קלון על ארצו –שרובן אינן משוללות יסוד  –מוסריים 

לעומת רואי השחורות מקרב הגולשים שהביעו את חששם מפני הנשיא הנבחר, היו גולשים שטענו שאין 

להזדרז בהסקת מסקנות נמהרת ביחס למדיניותו הצפויה אך ורק על בסיס הבטחות הבחירות שלו. הם 

המפויס לאחר  העריכו שטראמפ לא ימהר ליישם את הצהרותיו הלוחמניות ומצאו חיזוק לכך בנאומו

בחירתו. אחד הגולשים ציין שערכן של סיסמאות בחירות של פוליטיקאים הינו כערכן של המילים "אני 

ל הנראה, עם הימין השמרני, כתב שאין זה משנה גולש אחר המזוהה, ככ 6מין.-אוהב אותך" בעת קיום יחסי

 חדשות בדיווחי צופה קום בעיר איראני דת איש
ב"בארה מהבחירות  
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ייתה לו כל השפעה על חיי אם הסכם הגרעין יתבטל בעקבות בחירתו של טראמפ, מאחר שממילא לא ה

 7האזרחים באיראן.

מבין המגיבים ברשת היו אף שהעריכו כי ניצחון טראמפ עשוי לשרת את האינטרסים של איראן. הם הצביעו 

אמריקאיות, היותו איש עסקים המונע -על חוסר ניסיונו בניהול מדיניות חוץ, כוונתו להתמקד בסוגיות פנים

אורה לרוסיה ועוינותו המוצהרת כלפי מדינות המפרץ הערביות כגורמים משיקולים פרגמטיים, קרבתו לכ

 שעשויים להועיל לאיראן.

מנגד, אין לראות בשיח העוין את טראמפ משום רמז להעדפת המועמדת הדמוקרטית, הילארי קלינטון. 

איראן נהפוך הוא. מתוך התגובות ברשת בולט חוסר אמון כלפיה, במיוחד בשל הקשיחות שהפגינה כלפי 

כמזכירת המדינה בממשל הראשון של הנשיא אובמה. בעיני אזרחים רבים, אין הבדלים משמעותיים בין 

גישתם הבסיסית העוינת של שני המועמדים כלפי הרפובליקה האסלאמית. "אמריקה היא אמריקה. אין 

ור )סמל המפלגה הבדל בין טראמפ לקלינטון. יש הבדל חיצוני בין פיל )סמל המפלגה הרפובליקנית( לחמ

  8הדמוקרטית(, אך שניהם אינם מבינים", הצהיר אחד הגולשים.

אף שהשיח נסב סביב ניצחון טראמפ בבחירות בארה"ב, השתקפו בו גם חילוקי דעות פוליטיים פנימיים. 

בקרב תומכי הנשיא רוחאני ניכרה מידה רבה יותר של אכזבה מתבוסת קלינטון לצד חשש כי בחירת טראמפ 

עלולה לחזק את הקיצונים באיראן. תומכי המשטר בימין השמרני, לעומת זאת, לעגו לעיתונות 

רזה להכתיר את קלינטון כנשיאה, והביעו תקווה כי תבוסת המועמדת הדמוקרטית הרפורמיסטית, שהזד

ו . עלי נאדרי, עורכ2017תחליש את מעמדו הפוליטי של הנשיא רוחאני לקראת הבחירות הצפויות במאי 

הראשי של אתר החדשות "רג'א ניוז" המזוהה עם הימין הרדיקלי, טען כי תוצאות משאל העם בבריטניה 

הברית מוכיחות את כישלון הגלובליזציה ואת -על יציאה מהאיחוד האירופי ותוצאות הבחירות בארצות

ביר את שילובה של נטייתו הגוברת של המערב לבדלנות. זאת בניגוד לגישת רוחאני המתאפיינת בניסיון להג

 9איראן בקהילה הבינלאומית.

ביטוי נוסף להשתקפות הפוליטיקה הפנימית ניכר 

בהשוואה שערכו גולשים איראנים בין טראמפ לנשיא 

האיראני לשעבר, מחמוד אחמדינז'אד. שניהם הוצגו 

ומוחצנים שנבחרו חרף כפוליטיקאים פופוליסטים 

העובדה שלא נהנו מתמיכת הממסד הפוליטי והאליטות 

המסורתיות. ההשוואה בין שני המנהיגים עוררה תגובות 

ציניות רבות, בהן תגובתה של גולשת שצייצה כי "הדבר 

הברית את -היחיד שאנו יכולים לעשות הוא לייצא לארצות

יתן את בדיחות אחמדינז'אד שלנו כדי שיוכלו להעביר א

  10שמונה השנים הבאות".

הברית עוררו באיראן תגובות מגוונות שנעו בין קריאות לאיפוק, גילויי חשש -תוצאות הבחירות בארצות

מפני העתיד ואף סיפוק מבחירתו. השיח הער, השנון והחד שהתפתח ברשתות העיד על רמת מודעות גבוהה 

טמון בתוצאות הבחירות על המדיניות האמריקאית מצד מהגולשים. אלה ביטאו לא רק הכרה בפוטנציאל ה

הברית למערכת הפוליטית באיראן -כלפי טהראן, אלא גם ניסיון להשליך תובנות ממערכת הבחירות בארצות

 עצמה.

 השבועון שער מתוך": התאחדו פופוליסטים"
"סדא" האיראני  
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 בין קרב של "מעטים מול רבים" להכחשה -המדינה האסלאמית והקרב במוסול        

 גלעד שילוח

 מבחן בנקודת האד'הג ארגון של התעמולה מכונת את מציבה ש"דאע מידי מוסול העיר לשחרור המערכה

, זמנית בו נגדו הלוחמים הכוחות מספר, הקרבות היקף מבחינת שלו הקצרה בהיסטוריה תקדים חסרת

 עצמו את שמציג הארגון. בסוריה רקה-אל לעיר רק והשני בעיראק ביותר החשוב כמעוז העיר של ומעמדה

 נאלץ ובעולם התיכון במזרח ופיגועים נרחב כיבושים מסע בזכות הצלחה כסיפור משנתיים יותר כבר

 הגורמים אחד שהייתה, שלו התקשורתית הזרוע ידי על המיוצרת התעמולה". הבית" על בהגנה להתמודד

 הרבה החשיבות את המשקף באופן העיר סביב בקרבות המערכה תחילת מאז מתמקדת, להצלחתו שתרמו

 את מציג האחדמרכזיים.  נרטיבים בשנישימוש  ש"דאע עושה כך בתוך. העיר על למערכה מייחס שהארגון

 הסתירה למרות. הלחימהחרף , הנורמליים החיים המשך של חזות מציג שהשני בעוד ,חירום כשעת המצב

 .לארגון והגיוס התמיכה את לחזק והיא זהה מטרתם, השניים בין

. וזרים מקומיים כוחות של קואליציה ידי על מובלת 2016 באוקטובר 16-ב רשמית שהחלה במוסול המערכה

 של אווירי מגיבוי נהנים והם, הכורדיים הפשמרגה וכוחות העיראקי הצבא עומדים הכוחות בראש

" העממי הגיוס" מליציות במערכה משתתפים, לכך בנוסף. הברית ארצות בהובלת הבינלאומית הקואליציה

 נוצריות, קטנות ומליציות טורקיה ידי על הנתמכים" נינווה משמר" כוחות, איראן ידי על הנתמכות השיעיות

 לתת כדי" רבים מול מעטים" של נרטיב הקרבות מראשית עוד ותומכיו הארגון הציגו זו מסיבה. ואחרות

 מערכה"כ שלו הרשמית בתעמולה הקרבות את כינה ש"דאע. תמיכה ולגייס חירום של מסוימת תחושה

 לקדם כדי 12".מדינות מעשרים יותר" נגד נלחמים הארגון שלוחמי והתגאה 11,האסלאם נגד "שיעית-צלבנית

-" )מערכת אלאחזאב-אל קרב"# בתיוג הארגון של התעמולה אנשי השתמשו החברתיות ברשתות זה נרטיב

 בהובלת גדולה כשקואליציה, לספירה 627 בשנת התרחש", השוחה קרב" בשמו גם הידוע, זה קרב 13אחזב(.

 לפי(. מדינה-אל) רב'ית בעיר ששהו מוחמד הנביא בהנהגת המוסלמים נגד מצור הטילה קוריש שבט

 . עליה האויבים פלישת את שמנעו לעיר מסביב ותעלות שוחות של חפירה בזכות ניצחו סלמיםוהמ, המסורת

 בכר-אבו האסלאמית המדינה מנהיג שנשא נדיר בנאום גם הופיע" רבים מול מעטים" של הנרטיב טיפוח

 תוך הקרבות אל התייחס בגדאדי-אל 14.במוסול המערכה תחילת לאחר כשבועיים, בנובמבר 2-ב בגדאדי-אל

 זיקה ליצור כניסיון שנראה במה 15,השוחה לקרב שנוגעים קוראניים בפסוקים והשתמש זה נרטיב הדגשת

 ליף'כח עצמו על שהכריז כמי בינו, האסלאם ראשית של הראשונה המוסלמים קהילת לבין היום ארגונו בין

 אללה לנו הבטיחו זאת את: "הנאום כותרת. מוסול לבין, מדינה-אל/ רב'ית העיר ובין, מוחמד הנביא לבין

 את בנאומו הזכיר לא בגדאדי-אל כי לציין יש. בקרב שעוסקת אחזאב-אל בסורת מקורה היא גם", ושליחו

, זאת. העיר שוכנת בו", נינוה מחוז" להגנת לצאת למאמינים בקריאה והסתפק במפורש" מוסול" העיר שם

 הוא במוסול שהקרב תחושה לתת ולא, חוץ כלפי הארגון עבור העיר של בחשיבותה להפריז לא כדי כנראה

 . הכול חזות

 מאות החלה מאז ופרסמה עצמה בלחימה העיסוק את ש"דאע של התעמולה מכונת זנחה לא, אלה לצד

 היטב עשויים סרטים שני פרסם, מוסול שוכנת בו", נינווה מחוז. "העיר סביב הקרבות על וסקירות ידיעות

 הכוחות נגד הארגון ששלח ההתאבדות ופיגועי העיר סביב הקרבות מתועדים בהם ויותר דקות 20 בני

 של אעמאק סוכנות 16.רחפנים ומצלמות הלוחמים קסדות על שהוצבו מצלמות באמצעות, העיראקיים

 ביצע ש"דאע כי התפארה הסוכנות 17.העיר סביב והקרבות השונים הכוחות פריסת עם מפות פרסמה ש"דאע
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 השבועון 18.מוסול סביב בקרבות המכריע רובם, 2016 אוקטובר חודש כל לאורך התאבדות פיגועי 120-כ

 אינם השיעים" כי בישר, החברתיות ברשתות ומופץ ש"דאע מטעם הוא גם היוצא, נבא-אל האלקטרוני

 מנסה בעת בה 20".מוסול של חומותיה על באש עולות המשומדים שיירות" וכי 19",לעיר להיכנס מצליחים

 אעמאק. שלה הקורבן בעיקר אלא במערכה התוקפן איננה האסלאמית שהמדינה המסר את להעביר ש"דאע

 נפגעו בהן, הבינלאומית הקואליציה תקיפות של תוצאות לכאורה שמציגים וסרטים תמונות פרסמה

 הלכודים ומדממים מתים ילדים של מזעזע תיעוד לרבות 21,ילדים וגני כבניינים אזרחיים ויעדים אזרחים

 22.ההריסות תחת

 שמציג הפוך נרטיב גם שלו התעמולה מקדמת, ש"דאע נתון בו החירום מצב את החושפים הנרטיבים לצד

 הקמתו מאז השקיע ש"דאע שכן, דווקא חדשה בתופעה מדובר לא. ומתפקדת בטוחה, שלווה כעיר מוסול את

 כמו. מדינתו לנתיני מעניק שהוא השירותים ואת חיוביים אזרחיים צדדים להציג שנועדו רבים משאבים

 לשטח להגר תומכים לשכנע המבקש גיוס אמצעי הוא' הנורמאליים החיים נרטיב' גם', החירום נרטיב'

 כלל במוסול המבצע החל מאז ש"דאע של הראשון הפרסום. כביכול, נורמליים מחיים וליהנות ליפות'הח

 עם שבוצעו ראיונות בליווי, מופגנת באדישות ובשווקים ברחובות מטיילים העיר תושבי את שהציג וידאו

 התקשורת את ומאשימים" נורמלי המצב"ש אומרים תושבים נשמעו אלו בראיונות". ברחוב האדם"

 מאז אחרים רשמיים פרסומים  23.בעיר משמעותי דבר מתרחש כאילו שקרים בהפצת והבינלאומית הערבית

 בשוק שוקקת מסחרית פעילות 24,ובשדות בחממות עובדים מקומיים חקלאים מראים המערכה תחילת

 שגם תלעפר בעיר מסגד בניית 26,העיר לתושבי שירותים שמעניקה שיניים במרפאת סיור 25,הבורסה ובאזור

 .באלו וכיוצא  27,קשים קרבות מתנהלים בקרבתה

 המלמד ש"דאע מצד משמעותי תקשורתי בעיסוק התאפיין במוסול המערכה של הראשון החודש, לסיכום

, אחד מצד עוצמה לשדר נועדו השתמש בהם הסותרים הנרטיבים. למערכה מייחס שהארגון החשיבות על

. שלישי מצד הנורמאליים החיים המשך את להפגין ורצון, שני מצד התקרבנות של נימה ביטאו גם אך

 לשורות תומכים לגייס והיא אחת במטרה אך, שונים לקהלים לפנות אפוא נועדו הללו הסותרים הנרטיבים

, 2014 קיץ של המוצלח הכיבושים למסע סמל עדיין היא מוסול. נמצא הוא בה המשמעותית בשעה הארגון

 לציית העולם ברחבי סלמיםולמ וקרא לאחרונה פומבי באופן בגדאדי-אל בכר-אבו הארגון מנהיג הופיע ובה

 להיכנע מתכוון איננו שהארגון לרמז אולי יכולה במערכה התקשורתית ההתנהלות, לכן. ליף'כח לו

 או במוקדם מהעיר ויסתלק תבוסה שינחל צופים המשקיפים שרוב אף, נגדו שקמה הגדולה לקואליציה

 מעוזים לעבר עיניים שלוטשים אלו עבור תקיף מסר תשדר הסוף עד מלחמה של זו התנהלות. במאוחר

 .רקה-אל כמו הארגון של נוספים

 

 חזבאללה בחזית הדרומית בגולן הסוריהמאבק של  –חזית התודעה 

 מורן לבנוני

 במדיניות כביכול העוסקת תחקיר כתבת, לחזבאללה המקורב, מיאדין-אל ערוץ פרסם לאוקטובר 15-ב

 כתבת". בלהבות האזור – הסורי הדרום" הכותרת תחת, סוריה דרום בגזרה השונים והגורמים ישראל

 הצבאי מהמאבק כחלק, להטמיע הארגון שמנסה הנרטיב על הצצה אפשרה, דקות 50 מעל שאורכה, התחקיר

 כדי סוריה-בדרום בנעשה שמתערבת כמי ישראל את להציג במטרה ,הסורית הגולן-ברמת והתעמולתי
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 המוצהרת מדיניותה על מתבססים הדברים. באזור האיסלאמיסטים הגורמים של הצלחתם את להבטיח

 פצועים וחילוץ הסורית הגולן-רמת לתושבי הומניטארי-סיוע העברת שכוללת שנים כשלוש מזה ישראל של

 התקשורת באמצעי פורסם אף לאחרונה. צבאית הרתעה של מדיניות ביסוס לצד 28,שם מהלחימה

 הסיוע הרחבת לטובת סורים גורמים לבין ישראל בין וקישור לתיאום מנהלת הקמת על הישראליים

 ובדף 30,הרשת של היוטיוב בערוץ, כמקובל, פורסם הוא, בטלוויזיה התחקיר שידור לצד. 29,האזרחי

 31.שלה הפייסבוק

 המהלכים של סקירה כלל מיאדין-אל של התחקיר

 בגזרת הפועלים השונים הגורמים של הצבאיים

 שיהחופ הסורי הצבא בהם, הסורית הגולן-רמת

 לשעבר) שאם-אל פתח בהת'ג, השונים פלגיו על

 הסורי המשטר כוחות(, נצרה-אל בהת'ג

 המיליציות פלגי(, השביחה) שלו והמיליציות

-מ, ואיראן חזבאללה מטעם והכוחות, הדרוזיות

 בסוריה פעילים עם ראיונות לצד. היום ועד 2013

 אבו, חרבאת יראללה'ח מוחמד כגון, ובאירופה

 הסורי בצבא לשעבר וקצינים, חוראני-אל חמזה

 וכן 32,לאומי לביטחון המועצה ראש לשעבר, עמידרור יעקב'( במיל) האלוף עם ראיון התחקיר מציג, החופשי

 . בישראל שפורסמו נתניהו הממשלה-וראש ל"הרמטכ, הצפון פיקוד אלופי של ותדרוכים ראיונות

 ובמיוחד, הקרבות-מהלכי את מגמתית בצורה פורש התחקיר, בסוריה ישראלית מעורבות להוכיח כדי

 בנוסף 33.ישראלים צבא אנשי של שונות התבטאויות לצד, האסלאמיסטיים הפלגים של טקטיות הצלחות

 נפגע שבמהלכם, החופשי הסורי בצבא ופעילים קצינים 50-כ כנגד התנקשויות שרשרת לפיה הטענה מועלית

 גורמי של מעורבות תוך, הדיסטיות'הג הקבוצות ידי-על התבצעה, בכתבה שרואיין חרבאת יראללה'ח גם

 שב'ח-אל בתא'בג במערכה ישראל של כביכול צבאית התערבות הוצגה אף בתחקיר. וישראל מערביים ביון

 זאת. בגזרה מפתח נקודות על להשתלט האיסלאמיסטיים לפלגים שסייעה קונטירה ובמעבר 2015 באפריל

 מכתבת העולה המסקנה 34.מסוריה אש לזליגת ישראל של בתגובה מדובר ל"צה דובר הצהרת פי שעל בעוד

 האסלאמיסטיים דברה-עושי להשלטת נמרצות פועלת סעודית-מערבית-הישראלית שהחזית היא התחקיר

 מוצג, מזה יוצא כפועל. המתונים החופשי הסורי הצבא של הפלגים חשבון עלסוריה,  של הדרומית-בחזית

 .לגיטימי באופן נעשית, החופשי העולם כנציג באזור ושמעורבות כמי, מוחלט תפקידים בהיפוך, חזבאללה

-ל עלאחרב -אל" ובערבית, התודעה על המאבק

 35היום של חזבאללה. בסדר חשוב יסוד הינו, וואעי"

 עיתונים מקריאת ניזוןמזכ'ל הארגון, חסן נצראללה, 

נושאים ל בעבר פעמים מספר הגיב ואף ,ישראליים

 ניצל שבו האופן גם בולט 36.בישראלשהועלו בעיתונות 

 הציבור בקרב שעלו פחדים בחוכמה ל"המזכ

 וניצל הגיב בו באופן כגון, מסריו להעברת הישראלי

" שהובילה אימהות ארבע" תנועת הופעת את לצרכיו

את המאבק לנסיגה מדרום לבנון. שיא  90-בשנות ה

 מיאדין-לאל בראיון עמידרור)במיל'(  האלוף

 

 מיאדין-אל של התחקיר כתבת כותרת
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הצלחתו של נצראללה נרשם במלחמת לבנון השנייה, עת רווחה בציבור הישראלי הדעה המופרכת כי נאומיו 

 37אמינים יותר מהפרסומים של גורמי צה"ל.

 בנפגעים כבד מחיר מחזבאללה כיום גובה בסוריה המלחמה. מקרי אינו התחקיר כתבת הפצת עיתוי

. והשיעית הלבנונית, הערבית בזירה הארגון של הלגיטימיות אובדן הוא ביותר הקשה הנזק אך, ובמשאבים

 של נאומיו ברוב הקבוע הנרטיב. ההסברה בזירת הארגון אפוא פועל הלגיטימציה את לעצמו להשיב בניסיון

 שהוקמו, בפרט ש'ודאע בכלל הסונים האדיסטים'הג נגד המאבק הוא האחרונות השנים בחמש נצראללה

 של הלגיטימציה ולהחלשת פיצול לזריעת חזבאללה פועל בנוסף. והאמריקאים ישראל ידי-על לטענתו

 בחזית החופשי הסורי הצבא את המציג הנרטיב את הארגון מטמיע זו במסגרת. לאסד המתנגדים הכוחות

 ביחס הארגון שמטמיע זה נרטיב. סעודית-מערבית-הישראלית התככנות ברשת הנופלים כפתאים הדרומית

 38.מתוכו ומצטטים עליו המסתמכים ישראל בכנסת גם מאזינים מוצא, לישראל

 במיוחד, ישראל נגד חזבאללה ארגון מנהל אותה במערכה חשיבות-רב מרכיב מהווה התודעה על המאבק

 להטמעת הארגון פועל במסגרתו, זה במאבק נוסף ביטוי הינה התחקיר כתבת. הנוכחי ל'המזכ של בהובלתו

 מוכיח בכך. הסורי הגולן של הדרומית בחזית המתמשך בכאוס מכוונת ישראלית להתערבות הטוען הנרטיב

 עשויה זו. אחר איום לכל בדומה, לפעול צריכה ישראל מולו שאל, ההסברה בתחום ויכולת תחכום הארגון

 .מהן משמעותית פחות לא אך, הקרב-בשדה מהתמודדויות בהרבה ויעילה זולה להיות
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