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 ואיראן חזבאללה של ההגמוניה נגד בלבנון השיעים

 ברק מיכאל "רד

 נגדעה ,אשתקד באוקטובר החלהש ,הכלכלי המשברו השחיתות בגנות הלבנוני המשטר נגד העממית המחאה

 רק אל מפגינים של גוברתו הולכת שורה תללוכ ,ביוני חודשהו הקורונה התפשטות בשל השנה ץמרב זמני באופן

 ופעילים רוח אנשי ,עיתונאים ,דת חכמי .בלבנון השיעית העדה בני מקרב גם אלא והסונית הנוצרית דהעה מקרב

 המצב להתדרדרות ישירה אחריות ל"ואמ חזבאללה על טיליםמ בלבנון החברתית במדיה שיעיים חברתיים

 החותר יהאיראנ רהמשט בידי שרת כליו שחתתמו מהנהגה חלק היותם בשל הבמדינ והמוסרי החברתי ,הכלכלי

 ויחד וןבנבל כלכלייםהו חברתייםה תחלואיםה את מעצים קורונהה משבר כי נדמה .לבנון של בותהיצי תחת

  .השיעית העדה בני מקרב המבקרים קולות את גם םעימ

 

 תוכנת על מיסוי להטיל המשטר כוונת .2019 באוקטובר לראשונה הפרצ הלבנוני המשטר נגד העממית מחאהה

 ,השלטונית השחיתות נגד כוונה היא אולם ,המחאה להבערת רטריגה הייתה "וואטסאפ" דועהיה אט'הצ

 התפטר ,המושחתת הממשלה את להחליף המפגינים שותולדרי להפגנות בתגובה .המחיה ויוקר הגואה האבטלה

 .אללהלחיזב המקורב דיאב חסן מונה במקומו .חרירי-אל סעיד ,לבנון ממשלת ראש האחרון אוקטובר בסוף

 שימוש כדי תוך ההפגנות את קשה ביד דיכאו הלבנוני הביטחון שכוחות לאחר המחאה הסלימה 2020 בינואר

 לא אך הציבורי במרחב המחאה זמנית גוועה הקורונה נגיף להתפשטות החשש בעקבות .מדמיע וגז גומי בכדורי

 חודשה השנה ביוני .חזבאללה כלפי קשה תרעומת לבנוניים שיעים צעירים ביעוה תהשבאמצעו החברתית במדיה

 .רעב לחרפת לבנון מתושבי רבים של התדרדרותהו הלבנונית הלירה התרסקות בשל הציבורי במרחב המחאה

 .ובעלבכ נבטיה ,צור :שיעי רוב בעלות ערים שלושב פרצה נוכחיתה מחאההש הראשונה פעםה זו כי ,לציין יש

 שגרמו ייםאפשר גורמים שני על צביעהה ,וושינגטון במכון לבנון חוקרת (,Ghaddar Hanin) דאר'ע נין'ח

 מושחתים פוליטיקאים עם חזבאללה שכונן בריתה קשרי :חזבאללהל השיעית העדה בין הזיקה חלשותילה

  ממןלו למקורביו משכורות לשלם חזבאללה של קושיהו ;(הלבנוני הפרלמנט וראש ל"אמ מנהיג) ברי נביה דוגמת

 לצמצום שהובילו איראן על המוטלות הבינלאומיות הסנקציות בעקבות השיעית העדה ורעב חברתיים שירותים

 משבר בתחילת חזבאללה נהג בו האופן על הלבנוני הציבור של תרעומתה את גם להוסיף יש 1.האיראני המימון

 יםוענג האיראנים שנוסעיו בידיעה רותיבבי התעופה בשדה לנחות איראנים למטוסים התיר כאשר הקורונה

  2.הלבנוני האינטרס פני על האיראני האינטרס את עדיףה חזבאללה כי רבים עבור הוכחה זו ההיית .בקורונה

                                                 
1 Hanin Ghaddar, "The Shia vs. the ‘Shia Crescent’", The Washington Institute, March 5, 2020; Marilyn Stern, "Hanin 

Ghaddar on Weakening Hezbollah's Control of Lebanon", Middle East Forum, April 21, 2020.  
 לאפשר הממשל על לחצים הפעלת בעקבות בלבנון הקורונה נגיף להתפשטות באחריות חזבאללה את האשימו שיעים ובהם לבנון מאזרחי כמה 2

 של טובתה את העדיף שחזבאללה ,ומכאן .בנגיף נגועים האיראנים שהנוסעים ברורה בידיעה בביירות התעופה בשדה איראנים יםמטוס תתחינ

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-shia-vs.-the-shia-crescent
https://www.meforum.org/60721/ghaddar-weakening-hezbollah-control-of-lebanon
https://www.meforum.org/60721/ghaddar-weakening-hezbollah-control-of-lebanon
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  שברירית שיעית אופוזיציה

 שיעית אופוזיציה לארגן הראשון הניסיון .חדשה איננה ל"ואמ חזבאללה כלפי לבנונים עיםשי של ביקורתה

-אל) "הלבנוני השיעי המפגש" הארגון הקמת עם 2005 באפריל אירע השיעים הארגונים שניל חלופהכ לבנונית

 300 -כ בו חברים היו הקמתו בעת .אמין-אל חסן מוחמד השיעי ההלכה חכם בראשות (לבנאני-אל שיעי-אל לקאא

 פנימיות מחלוקות בשל ,השאר ןבי ,שלו התמיכה בסיס את להרחיב השכיל ולא נחלש הוא השנים עם אולם ,איש

 4 -ב אירע השני הניסיון 3.חרירי-אל סעד של בראשותו במרץ 14 -ה מחנה עם פעולה לשתף לחהצה וחוסר

 המדינה קול" רגוןאה את הקימו לבנון רחביב שונות אידיאולוגיותמ שיעים אופוזיציה אנשי .2017 באוקטובר

 קומוניסטים ,ליברלים שיעיים ציבור אנשי 50 -כ נמנו ומייסדי על .(מואטנה-ואל דולה-אל נדאא) "והאזרחות

 .חזבאללה מתנועת פורשים ואף לבנון דרוםבו בקאע-אל מחוזב גדולות ממשפחות תרבותו רוח אנשי ,לשעבר

 הצליח לא האופוזיציה ארגון 4".שיעים אנו מכן לאחר ורק לבנונים אנו כל קודם" :כלבנונים עצמם הגדירו כולם

 מצואל יש כי העדה בקרב גובר רוח הלך על בישרה הקמתו םאול בלבנון השיעית עדהה כלל את אחריו לסחוף

  .במדינה העדות תרי עם תלבותלהש חתורול ל"ואמ לחזבאללה אמיתית חלופה

 יולי סוףב אירע שבהם האחרון .ל"ולאמ לחזבאללה שיעית אופוזיציה להקים נוספים ניסיונות ניכרו 2017 מאז

 וחבריו הארגון ממייסדי אחד ,עאמלי-אל 'חאג-אל מחמד 'השיח ."השיעית הרפורמה תנועת" הקמת עם 2019

 ההשפעה ממנופי להתנתק ,השיעית העדה על חזבאללה של להגמוניה סוף לשים דגלו על חרת הארגון כי הבהירו

 הדמוקרטיה לחיזוק ולחתור לשיעה דושיםהק למקורות יותר סובלנית פרשנות התודעה אל קדםל ,איראן של

  5.בלבנון

 

  שיעים צעירים בעיני לחזבאללה התנגדות סמלכ אמין-לא עלי סייד

 המדינה קול האופוזיציה ארגון מייסדי על נמנהש בלבנון  בכירה שיעית דתית אותוריטה ,אמין-אל עלי סייד

 בלבנון האיראנית המעורבותו חזבאללה ארגון כלפי ביותר פיםחריהו הבולטים יםמבקרה אחדכ לטוב והאזרחות

-אל השתלח השמונים שנות סוףב עוד .החברתית מדיהב לראות שניתן כפי ,עיםשי צעירים מצד לתמיכה וזוכה

 תבע הוא 2016 שנתב .אחתו עשריםה מאהב גם כן תלעשו שיךוממ ינהמדב הזרים חטיפות בשל באללהבחז אמין

 תא נוגדת היא כי בטענה ממנה ולסגת בסוריה הצבאית המעורבות את לאלתר הפסיקל וחזבאללה מאיראן

 דתיות ותוריטותבא הפציר אף הוא .לשיעים סוניםה בין העדתי השסע את מעמיקהו חוסיין האמאם של מורשתו

  6.סוריה משטח לסגת אותן לאלץ כדי בסוריה הלחימה על האוסר הלכה פסק לפרסם המוסלמי עולםה רחביב

                                                                                                                                                                  
 למדיניות הבינלאומי המכון ",הקורונה נגיף ומשבר חזבאללה" ,ברק מיכאל :ראו הרחבה ליתר .הלבנונית הלאום מדינת של ולא בריתו בעלת איראן

  .2020 באפריל ICT, 4 טרור נגד
  .2020 בפברואר 16 ,הידמ אסאס ",השיעי המפגש בגורל מאוחר עיון" ,קציר קאסם 3
 .2010 באוקטובר 6 ,וביהג'נ-אל ,"?עדה קול או מולדת קול :והאזרחות המדינה קול" ,ל'פאצ סלוא 4
 .2019 באוגוסט 14 ,משארק-אל ",בלבנון בחזבאללה להיאבק כדי השיעית הרפורמה תנועת השקת" ,טובאליאן נהאד 5
   .6120 במאי 29 ,ול'אנאד-אל וכאלת ",מסוריה לסגת ולחזבאללה לאיראן קורא אמין-אל עלי הלבנונית השיעית האותוריטה" ,תכין חמזה  6

https://www.ict.org.il/images/%D7%97%D7%96%D7%91%D7%90%D7%9C%D7%9C%D7%94%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94.pdf
https://www.asasmedia.com/news/385536
https://janoubia.com/2017/10/06/نداء-الدولة-والمواطنة-نداء-وطن-أم-ند/
https://almashareq.com/ar/articles/cnmi_am/features/2019/08/14/feature-02
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/580675
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 דהיינו ,מייני'חו רוחאללה להתוליאי שפיתח "פקיה-אל ולאית" רעיוןל החריפה בהתנגדותו גם נודע אמין-אל

 בראש עומדת למדינה הנאמנות ,ולראיית .באיראן העליון הדתי למנהיג הנתינים נאמנות וחובת הדת חכמי שלטון

  7.עליון דת למנהיג הנאמנות מעל ובראשונה

 יעבהו ודברי טון את ןאמי-אל ףהחרי השנה בראשית הקורונה ומשבר 2019 באוקטובר העממית המחאה פרוץ עם

 הוא 2019 בדצמבר .מנשקו החזבאלל את ולפרק הקיימת לההממש את ליףהחל פגיניםמה דרישותב תמיכה

 השיעית מהעדה יקר מחיר לגבות עלולים האיראני הציר אל לבנון את לקרב וחזבאללה איראן מאמציה כי הזהיר

 הוא "ערבית לבנון" יתוןלע השנה במרץ שהעניק בריאיון  8העדות יתר עם דמים למרחץ רדרותהתד כדי עד בלבנון

 מכיוון רק אזרחים נגד נשקב שימושה את גינהו המדינה מוסדות על בהשתלטות ל"ואמ חזבאללה את האשים

  9.מדיניותו על לחלוק זושהע

 התנגדות של מבורכת גמהמ על תומבשר וןובלבנ בעיראק השיעים של העממיות המחאות ,אמין-אל לראיית

 של מרותו תחת הנתונים באזורים גם ,לדבריו .ערב בארצות האיראנית השיעית תלמעורבו ערבית שיעית

 הלבנונית הלאומית זהותה את לחזק המבקשת עממית שיעית תנועה צמיחת של מעודדים סימנים ישנם חזבאללה

 הוא ,תאז עם .החוק בפני שווים כולם יהיו נתיניה שבה מדינה לכונןו איראן של מאחיזה להתנער ,העדתית ולא

 מבקש חזבאללה כי ,ציין הוא כך .שיעית מחאה תתנוע תהוא בפני נגף ןכאב יםעומד ל"ואמ חזבאללה כי צרה

 אילו אירועים ,אמין-אל לדברי 2008.10 במאי 7 -ה של הדמים באירועי אירעש כפי ,האופוזיצי םגור כל יעתרלה

 עם כיום כי ,הוסיף הוא .חזבאללה לש איתבצה התעצמותו מול ולשתוק ניהלבנו ממשלה את להרתיע והצליח

 עתווהרת מעמדו את בדאל חוששו מאוים מרגיש חזבאללה .היוצרות הפכוהת אללהחזב נגד החאהמ גל רחבותהת

 11.הצלחה ללא אך ,וז מחאה אלדכ מבקש ולכן והחוץ הפנים בזירת אחרים םשגייה גם וכמו

 נאלץ הוא 2008 בשנת .אישי מחיר ממנו וביםג האללחזב על אמין-אל עלי סייד של הביקורת דברי כי ,לציין יש

 באנשי השתלחותו על קמהכנ שבוצע ביתו לעבר ירי פיגוע בעקבות בביירות להתגורר ולעבור צור את לעזוב

 והתנכלויות איומים ספג הוא ,2019 שנת בסוף .2008 מאי יבאירוע בביירות שכונות כמה על לטותשהש חזבאללה

 דת ישא עם שנפגש לאחר ישראל עם נורמליזציה לקדם ובניסיון ידהבבג אותו האשיםש חזבאללה מצד ותנוספ

 אמיר-אל עבד 'השיח של בראשותו העליונה השיעית המועצה .בבחריין בינדתי שיח לקידום בכנס מישראל

  למרות במועצה הלכה כפוסק ממשרתו אמין-אל סייד את לפטר בתגובה החליטה ,לחזבאללה המקורב קבלאן

                                                 
 כסמכות בולט הוא .ההלכה לשורשי כמרצה כיום משמש .בביירות כיום ומתגורר 1952 בשנת לבנון בדרום קלאויה בעיירה נולד אמין-אל עלי 7

 ולאיאת" לעיקרון מתנגד .אזהר-אל ראש טייב אחמד בראשות המוסלמים חכמי במועצת וחבר ,בלבנון העדות בין קיום לדו הקוראת בכירה דתית

  .הדת חכמי לטוןש –  באיראן כיום מייני'חו וישם תחשפי "פקיה
 ,וטן-אל ",האיראני לציר גרירתה בעצם ללבנון הזיקו ואמל חזבאללה :וטן-לאל ןבריאיו אמין-אל עלי סייד-אל השיעית האותוריטה" ,צברי וליד 8

  .2019 בדצמבר 28
 .2020 במרץ 12 ,ערבי לבנאן ",שיםנפג םשאינ ניגודים שני וחזבאללה החוק מדינת :ערבי ללבנאן אמין-אל כבוד" ,עויכ-אל מצטפא 9

 יחזור לא אם מצבה את להסלים הלבנוני המשטר על אייםו אזרחים על ירה ,בביירות שכונות כמה על באללהחז השתלט 2008 מאי 7 -ב  10

  :ראו רחבהה תריל .250 ונפצעו איש 81 לפחות נהרגו ללוה הדמים ירועיאב .חזבאללה של הפרטית התקשורת רשת את להשבית מכוונתו

 ,Institute East Middle The ",layerP Regional to Militia Lebanese From Evolution: Hezbollah’s"" Blanford, Nicholas

 .2017 
 .2020 במרץ 12 ,ערבי לבנאן ",נפגשים שאינם ניגודים שני וחזבאללה החוק מדינת :ערבי ללבנאן אמין-אל כבוד" ,עויכ-אל מצטפא 11

https://alwatannews.net/article/860588/Bahrain/المرجع-الشيعي-السيد-علي-الأمين-في-حوار-ل-الوطن-حزب-الله-وأمل-جرا-لبنان-لمحور-إيران
https://loubnanarabi.com/2020/03/12/العلامة-الأمين-لـلبنان-عربي-دولة-ال
https://www.mei.edu/sites/default/files/publications/PP4_Blanford_Hezbollah.pdf
https://loubnanarabi.com/2020/03/12/العلامة-الأمين-لـلبنان-عربي-دولة-ال
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 חזונו בשל לבנון תושבי בין פנימית אחים מלחמת משלהב" אמין-אל ,לטענתה .ישראלים עם נפגש כי ישכחשה

 הוא גם שנערך בינדתי שיח לקידום בכנס שנית השתתף הוא 2020 ביוני 12[".הישראלי] הכיבוש עם נורמליזציהל

 את הפר ,בלונדון כיום הוההש ,האדי אמין-אל עלי בנו .לרצח ואיומים השפלות מסכת שוב וספג בבחריין

 הלכה חכמי של גג ארגון ,המוסלמים החכמים מועצת 13.אביו של שלומו לע אחראי חזבאללה כי הבהירו שתיקתו

  בהש ,(המצרית אזהר-אל אוניברסיטת מנהיג) טייב-אל אחמד בהובלת דתית סובלנות לקידום ושיעים סונים

 מוסלמים דת אנשי אחר רדיפה כי הבהירה היא כך .וכלפי תיוההתנכלו מסכת את גינתה ,אמין-אל סייד חבר

  14.אחים מלחמת אל לבנון את תדרדר רק לבנונים ונוצרים

 ואף שיעים תושבים .מטרתו תא השיג לא אמין-אל סייד כלפי חזבאללה של איומיםוה ההכפשות מסע כי נראה

 לבבות רובקי למען פעילותו כי שיםגימדו אחריו חזבאללה של הרדיפה מדיניות על קשה ביקורת םיתחומ סונים

 לבנון מדרום שיעי מחבר שיבח , "שתיקתנו על מתביישים אנו ..עלי סייד" בשם דעה במאמר .שעור לאין חשובה

 בין קיום דו חמטפ אלא עדתית לחשיבה מוגבל או כבול שאיננו מפוכח קול להביע אמין-אל סייד של לבו אומץ את

 בפני לשתוק אסור כי דוגמא והומהו החורין בני כל עבור סמל הפך אמין-אל ,ורילדב .לבנון של השונות עדותה

 15.ודיכוי עוול

 

 חזבאללה על איום - שיעים אקטיביסטים

 נגד וחזבאללה הלבנוני הביטחון אמצעי שביצעו המעצרים גל בשל גם תאוצה בלבנון המחאה צוברת יוני מאז

 הרפורמה תנועת"ב חבר ,טליס רביע השיעי נאיתועיה .חברתיתה במדיה העדות למכ לבנונים ופעילים המפגינים

 זימוןה סיבת את לדעת מבלי הכללי הביטחון מרכזב לשימוע זימון קיבל כי שלו הטוויטר בחשבון כתב ,"השיעית

 חזבאללה מתנגדי השיקו ,בתגובה 16.לחייו חשש הביע הוא גם כך .מחאהב להשתתפותו קשורה אהי י שיער אך

 שהתמקד המפגינים של "הפיות סתימת" מדיניות בגנות החברתית במדיה פייןמק ונוצרים םניסו ,שיעים

 ולאא עלי 17."המשטרתי לדיכוי לא" ,"תיקים לתפירת לא" ,"המשטרה מדינת שתיפול" כמו כמו בהשטאגים

 וןשבבח כתב ,קשים עינויים לאחר ממנו ופרש בחזבאללה לשעבר חבר היה שאביו שיעי מחשבים איש ,לום'טמ

 את לסלול במטרה תיקים תפירת באמצעות האקטיביסטים את להשתיק ההחלטה כי נראה" :שלו וקהפייסב

 18]..[". זה לצורך םמנוצלי הביטחון מאמצעי וכמה הדין בית ,התקבלה כבר חברתית בהם להתנקש הדרך

 אחרים שיעים אקטיביסטים

  

                                                 
 .2019 בדצמבר 18 ,אמין-אל ",חזבאללה של השקרים מסע על מגיב אמין-אל עלי סייד-אל כבוד של עיתונאים סיבתמ" 12
 .2020 ביולי 1 ,ערביה-אל ",אביו לשלום אחריות אללהבחז על מטיל אמין-אל עלי של בנו" 13
   .2020 ביוני 30 ,"אמין-אל עלי סיד-אל בכובד לפגוע המבקש פייןהקמ אחר רבה בדאגה עוקבים המוסלמים כמיםהח מועצת" 14
 .2020 ביולי 8 ,ניוז שמאל-אל ,"בשתיקתנו ביישיםמת ואנ עלי.. דיסי" שעאר,-אל עאמר 15

16 @rabihtlais, Twitter.com. June 23, 2020.  
 قمع_البوليسيال_لل# ;كة_الملفاتلفبر_ال# ;تسقط_الدولة_البوليسية# 17

18 @Fcbook.ali, Facebook.com. June 23, 2020. 

https://www.al-amine.org/السيد-علي-الأمين-افتراءات-حزب-الله
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2020/07/01/نجل-علي-الأمين-يحمل-حزب-الله-مسؤولية-سلامة-والده
https://www.al-amine.org/مجلس-حكماء-المسلمين-شيخ-الأزهر
http://alshamalnews.com/?p=110118
https://twitter.com/rabihtlais/status/1275392732727574531
https://twitter.com/rabihtlais/status/1275392732727574531
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3352330771466061&set=a.1205806629451830&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3352330771466061&set=a.1205806629451830&type=3&theater
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 השיעי ההלכה חכם 19.הארגון פילכ האנטגוניזם תא ומעמיקה חזבאללה את מסבכת זאת מדיניות כי כתבו

 גןיבמיש כיום היושב (2006 -ב נוסד) 20"החופשי השיעי זרם"ה ארגון מייסד ,חסן 'חאג-אל מחמד 'השיח הלבנוני

 נגד הארגון שמפעיל הקשה היד את גינה ,חזבאללה נגד נוקב קמפיין החברתית המדיה דרך מנהלו ב"בארה

 ומפגיעה דם [שפיכת]מ בעׂש אינך האם" ,וכתב לנצראללה פנה הוא כך .האופוזיציה יוגורמ הלבנונים המפגינים

 השררה האם ?מפשע חפים ודיכוי תיקים תפירת ,אנשים מהשפלת מתענג אתה האם ??וחירותם האנשים בכבוד

 ?יןוק ניירון [קיסר] כלפי שנאתם על עולה כלפיך האנשים ששנאת מבין אתה האם ?בתבונתך ופגעה אותך עיוורה

 חזבאללה ,לדבריו 21".]...[ שלך החצוצרות את שתקוה פעולה משתפי של התיקים תפירת קומדיית את הפסק

 חייב חזבאללהש מכאןו" ,מהלבנונים שליש משני יותר בקרב והסולידאריות העממי התמיכה בסיס את איבד

  22".לרעתו ועלפ ןהזמ שכן ללבנון במהרה ולשוב עתידו על לחשוב

 

 כמי שמשתמש בלבנון לצרכיה של איראן נראה נצראללה בה בחשבון הטוויטר שלו  חאג'-למוחמד ארסם פתמונה ש

 

 והערכה סיכום

 התנכלויותהו איומיםה ,הלבנוני הביטחון כוחות בידי אקטיביסטים של מעצרם ,בלבנון הכלכלי המשבר החרפת

 חזבאללה של ורותיושב םג .לחזבאללה השיעית העדה בין השסע את מעמיקים חזבאללה מצד אזרחים שסופגים

 בארגון חברותו תעודת את קרע חזבאללה בארגון חבר 9201 בדצמבר .הקיים מהמצב ייאוש מביעיםש מי ישנם

 תושבים כי בצער ציין הוא ערביה-אל לרשת שהעניק בריאיון .נקלע אליו הקשה הכלכלי המשבר על כמחאה

  עם קשרים ללא כי  ,ציין הוא .זבל ערמות מתוך זוןמ ללקט לציםאונ רעב חרפת סף אל התדרדרו רבים לבנונים

                                                 
 ال_للقمع_البوليسي# ;ال_لفبركة_الملفات# ;تسقط_الدولة_البوليسية# 19
-אל צבחי 'שיחה גם נמנה ארגוןה של מייסדיו בין .2018 באוגוסט 28 ,מרג'ע-אל ",להכ סךב ומחדלים כשלון בלבנון.. החופשי השיעי הזרם" 20

 .חזבאללה של ודרכו נצראללה עם שיםק דעות לוקיחי בעקבות הארגון מעל פרש אשר לשעבר חזבאללה של הראשון ל"מזכה ,טופיילי
21 @elhajjhasan, Twitter.com. June 23, 2020.  
22 @elhajjhasan, Twitter.com. July 5, 2020; @UCSMwnmwUoKIYNCX9bLg8mQA, Youtube.com. July 10, 2020. 

https://www.almarjie-paris.com/3639
https://twitter.com/elhajjhasan/status/1275447492897697794
https://twitter.com/elhajjhasan/status/1279796498323116032
https://twitter.com/elhajjhasan/status/1279796498323116032
https://www.youtube.com/watch?v=RP6rnbSxtbY
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  23.עבודה למצוא קשה ל"אמ או חזבאללה ארגוני

 אופוזיציה הקמת דרך ל"ואמ חזבאללה של כוחו את בעבר לאתגר ניסו שיעים דת וחכמי אינטלקטואלים

 רתיהחבו הכלכלי משברה תוהחרפ הקורונה משבר רקע על כי נדמה .עצמה הוכיחה לא היא אך מאורגנת

 מעיזים בלבנון עצמאים שיעים הלכה חכמי ואף שיעים אקטיביסטים .חזבאללה נגד המבקרים קולות מתגברים

 במדינה השחיתות נגד ביעילות להילחם כדי הממשלה החלפת עד המחאות המשך את ולעודד בפומבי לצאת

 .אחרים תחלואיםו

 הכוח מוקדי על לשמורו המפגינים לדרישות ענותילה נכונותו אי .ברגרסיה נמצא חזבאללה של מעמדו כי ראהנ

 שיעית אופוזיציה קיימת ראהנ לא עתה לעת .הלבנוני ציבורה בעיני עמדומ חלשותילה םמוסיפי רמחי בכל לוש

 והחרפת המחאות המשך ,אולם .חזבאללה של כוחו את לאתגר או אמיתית חלופה ציבלה היכולה משמעותית

 מול פרובוקציה לייצר אותו הובילול שגיויה על אייםל ,לפינה חזבאללה את לדחוק יםעלול לבנוןב הכלכלי המצב

 בפני כהודר תלהיו אמורה ישראל לפיכך, .הפנים מבעיות הלבנונים האזרחים לב תשומת את להסיט כדי ישראל

   .חזבאללה של לידיו לשחק האפשר במידת ולהימנע כזה תרחיש

 
 

                                                 
  .1920 רבבדצמ 8 ,ערביה-אל ",המצלמה מול שלו הכרטיס את קורע מחזבאללה בחור ..צפה" 23

https://www.alarabiya.net/ar/social-media/2019/12/08/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D9%85%D8%B2%D9%82-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7-
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ABOUT THE ICT  

 

Founded in 1996, the International Institute for Counterterrorism (ICT) is 

one of the leading academic institutes for counterterrorism in the world, 

facilitating international cooperation in the global struggle against terrorism. 

ICT is an independent think tank providing expertise in terrorism, 

counterterrorism, homeland security, threat vulnerability and risk 

assessment, intelligence analysis and national security and defense policy.  

ICT is a non-profit organization located at the 

Interdisciplinary Center (IDC), Herzliya, Israel which 

relies exclusively on private donations and revenue 

from events, projects and programs.  

GROUP NITORINGMO IDJIHA THE ABOUT  

 
The Jihadi Websites Monitoring Group (JWMG) is a 

specialized research and analysis team at the International 

Institute for Counter Terrorism (ICT). Composed of 

researchers fluent in Arabic, the JWMG monitors websites 

that support and serve the Global Jihad organizations. The 

unique 

characteristic of JWMG publications is the team's integration of diverse materials 

from a wide variety of Arabic sources. JWMG connects each source to larger trends, 

providing a complete understanding of events on both a local and a global scale. 


