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  תקציר 

 הערבי  הליכוד(" 'מקואמה-אל  יאר'ח  לדעם  אסלאמי-ואל  ערבי-אל  מע'תג-אל'  בארגון  מתמקד  שלהלן  המסמך

 נגד  ההתנגדות  ציר   למינוף  איראנית-פרו  בינלאומית  פלטפורמה  המשמש ")ההתנגדות  באופציית  התומך  והאסלאמי

  מיליציות ו חזבאללה  תנועת  עם   הדוקים  קשרים   בלבנון  היושב  איראני- הפרו  לארגון .בריתן  ובעלות   ישראל ,ב"ארה

 העממית  החזיתו  הפלסטיני  האסלאמי  האד'הג  דוגמת  אחרים   טרור  ארגוני  עם  גם  וכמו  ובתימן  בעיראק  שיעיות

 וחילונים   דתיים  רדיקלים  ואישים  ארגונים  חברים  שבה  גלובלית  רשת  לטפח  השכיל  הארגון .פלסטין  חרורלש

 כמה   שהעידו  כפי .ובציונות  באימפריאליזם   מאבק  ובראשם  משותפים  ואינטרסים  דומה  עולם  תפישת  החולקים

  . אויביו את ולהחליש  ההתנגדות ציר את לחזק   נועדה הרשת ,מחבריה
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  מבוא

  התומך   והאסלאמי  הערבי  הליכוד(" 'מקואמה-אל  יאר'ח  לדעם  אסלאמי-ואל  ערבי -אל  מע'תג- אל'  ארגון

  תנועת   עם   הדוקים  קשרים  המקיים   בלבנון   איראני   פרו   ארגון   הינו  ")מע'תג-אל" :להלן ";  ההתנגדות   באופציית

 ארגונים  חברים  שבה  גלובלית  רשת  לטפח  השכיל   הארגון .ובתימן  בעיראק  שיעיות  ומיליציות  הלבנונית  חזבאללה

  מאבק   ובראשם  משותפים  ואינטרסים  דומה  עולם  תפישת   קיםהחול  וחילונים  דתיים  רדיקלים  ואישים

  1. אויביו את ולהחליש   ההתנגדות  ציר את לחזק  נועדה הרשת ,מחבריה כמה שהעידו כפי .ובציונות  באימפריאליזם

 היום   ועד   הקמתו  מאז  .לבנון ,בביירות  נקבעו  הראשיים   ומשרדיו 2011  יולי  חודש  בסוף  בקהיר  הוקם  "מע'תג-אל"

 העולם  ברחבי  רבים  סניפים  על   חולש  "מע 'תג- אל" 2. במקצועו  לבנוני   רופא ,דאר'ע  יחיא   ל "המזכ  בראשו  מכהן

 אנצאר "ו   בעיראק  "באא'נוג-אל "  מיליצית  דוגמת  שיעיות  במיליציות  פעילים   נמנים   חבריו  ועל   והמערבי  המוסלמי

  טרור   בארגוני   פעילים  ;הפלסטיני  האסלאמי  האד'הג  דוגמת  סונים  טרור  בארגוני  פעילים ;בתימן  ים'החות "אללה

 לכמה   אופוזיציה  אנשי ;פלסטין  לשחרור  הדמוקרטית  והחזית  פלסטין  לשחרור  העממית  החזית   דוגמת  חילוניים

   ).בהמשך מיפוי טבלת ראו( ואקדמיה תקשורת ,ממשל אנשי ;ערב ממשטרי

  מחשבה   וזרמי  ארגונים  עם  פעולה  שיתופי  דרך  תומכיו  מעגל  בהרחבת  מתמקדת "מע'תג- אל"  של  פעילותו  ,לכך  מעבר

 במערב  שמאל   אנשי  ,בעיראק  קומוניסטים  ,במצרים  נאצריסטים ,בירדן  המוסלמים   האחים   תנועת   דוגמת   שונים 

   .ועוד

  

     

   "מע'תג-אל" את מייצגים לוגואים שני

 הלוגו ;מכבליהם הגלובוס את  לשחרר ורצון ולציונות לאימפריאליזם גלובאלית התנגדות מייצג מימין הראשון

  שחרורו למען גלובאלי למאבק כביטוי  הסלע כיפת מסגד בתמונת שימוש  עושה משמאל השני

  

  ודעותהמ  והעלאת  הסברה  דרך ,השאר  בין ,ההתנגדות  ציר  את  לחזק  שנועדה  כפלטפורמה  עצמו  מציג "מע'תג-אל"

 
1 http://www.tajammo3.org/19754/النظام-األساسي-للتجمع-العربي-واالسال.html  

יחיא ע'דאר למד את לימודי הרפואה בטולוז בצרפת. כמו כן, הוא עומד בראש קליניקה רפואית על שמו בעיירה "חאזמיה" שבהר הלבנון. לאתר   2
    /http://ghaddarmedicalcenter.comהמרכז הרפואי שבראשן הוא עומד: 
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 ההתנגדות   הדגשת  תוך   מטרותיו   את   פרסם   שלו   הרעיוני   במצע  .העולם  ברחבי  והציונית   האמריקאית   לחתרנות

  : המטרות להלן .האויב כוחות נגד פעולה כדרך המזוינת

 ,המחשבה  בתחומי  ומפותחת  מתקדמת  תכנית  במסגרת  למעשה  הלכה  ותרגומה  ההתנגדות  תרבות  הפצת .1

 . ועוד  הפוליטיקה ,ההסברה ,החוק ,החינוך

  באופציית  תמיכה  בסיס  על   והאסלאמית  הערבית  האומה  בשטח  ותקשורת  אינטראקציה  של  גשרים  בניית  .2

  מדינה  של  ובנייה ,הפנימית  ברמה   איכותי  שינוי  יצירת ,הכבושות  האדמות  את  לשחרר  במטרה  ההתנגדות

 . וידע תודעה ,שיח בסיס על לאומית 

  על   לוותר  מבלי  הציוני  והאויב   האימפריאליזם  נגד  קיומית   מערכה  לטובת  היכולות  כל  וניצול  מאמץ  ריכוז .3

 . המזוינת ההתנגדות

  למען   בתנועות  תמיכה   דרך   והאזרח  המולדת   כבוד  על  הגנה ,לשחרור  חתירה  מתוך   ושינוי   רפורמה  אימוץ  .4

 . החירות

  באדמה   ההתנגדות  עיליבפ  תמיכה ;והמוסלמים  הערבים  של  מרכזית  כבעיה  הפלסטינית  לסוגיה  התחייבות" .5

  מתוך   לפניהם   המעברים   כל  פתיחת  ידי - על  צעירים  של  תהלוכות   קיום ];הפלסטינית[  לפזורה   סיוע ;הכבושה

 ".לנהר עד מהים פלסטין כל ושחרור השיבה זכות  את להגשים צורך

 .מביש באור עימם ומתן -המשא והצגת  הציונים עם ההסכמים  לביטול מאמץ ריכוז .6

 . האסלאמית  הערבית  החברה רבדי  בין שיח דרך הסכסוכים  יישוב  לעבר  חתירה .7

  האימפריאליזם  נגד  ההתנגדות  עבור  בטוח  אקלים  ליצור  במטרה  ואסלאמיים  לאומים  מאמצים  השקעת .8

   3.הציוני האמריקאי

    

  השונים   הסניפים  חברי  של  בהשתתפותם  בביירות  שקיים  כנסים  עשרות  על "מע'תג-אל "  דיווח  האחרונות  בשנים

  הרשת  את  ולעבות  הפעולה  שיתוף   את  לעודד ,הסניפים  בין   הקשרים  את  לחזק  במטרה  זאת .ההתנגדות  בנושאי

  קשמיר   חבל  תושבי   עם  סולידאריות   כנס   בביירות  "מע'תג- אל"  ערך ,לדוגמא  כך  .ההתנגדות  ציר   סביב   החברתית 

  חוסיין   שפקת  השיעי  הפקיסטני   ההלכה  חכם  של  בראשותו  בפקיסטן  הארגון  סניף  חברי  בנוכחות 2019  בספטמבר

 לזעזועים   נתונים  התיכון-במזרח  אחרים  מרחבים  כמו  פקיסטן  כי   אר'עד  יחיא   טען  הכנס  מושב  בפתיחת .שיראזי

 .המוסלמים  בקרב  וקתומחל   פירוד  לזרוע  שנועדו  ציוניות- אמריקאיות  מזימות  בשל  וכלכליים  חברתיים ,פוליטיים

 
3  https://www.facebook.com/altajamoo/about/?ref=page_internal  



 
 

6 
 

 ניצחונות  ולהשגת  המוסלמית  האומה להחייאת  המפתח הוא  העולם ברחבי  ההתנגדות  ציר חיזוק  כי  הסכימו  כולם

 בנושא   בביירות  כנס "מע'תג- אל"  ערך 2020  פברואר  בחודש  4. פלסטין  שחרור  ובהם  האויבים  על  משמעותיים

 הפלגים   ולכן ,קיומי  סכסוך  אלא  גבולות  על  איננו  ישראל  עם  הסכסוך  כי  בו  הבהיר  אר'עד  יחיא .הפלסטיני

   5. הציונים מידי פלסטין  שטח כל את לשחרר במטרה להתאחד חייבים ההתנגדות ציר וחברי  הפלסטינים

  

  חזבאללה  ארגון עם וקשריו "מע'תג-אל"

  נציגים  נכחו  שבחלקם ,ההתנגדות  ציר  בשבח  כנסים  עשרות  כמה "מע'תג-אל"  קיים  האחרונות   השנים  במהלך

  סגנו (  חמוד  אללה   עטא 'השיח  של  בהשתתפותו   כנס   בביירות  הארגון  ערך  2018  יולי  בחודש .חזבאללה  של  בכירים

  ערך ,2019  נובמבר   בחודש   6".המאה  עסקת "  נגד   המאבק  חשיבות  בנושא )בחזבאללה  פלסטין   תיק   על  הממונה  של

  בעיראק   העממיות  המחאות  בנושא  )בחזבאללה  פלסטין  תיק  על  ממונה ( אללה  חב  חסן  בהשתתפות   כנס "מע'תג-אל"

 2020  פברואר  בחודש  שנערך  בכנס  7. להתפרצותן  אחריות  בנשיאת  וישראל  ב"ארה  את  האשימו  המשתתפים .ובלבנון

 התוצאה   במבחן  כשלו  זכויותיהם  את  להחזיר  כדי  הפלסטינים  נקטו  שבהם  השלום  דרכי  כי  אללה  חב  חסן  הדגיש

 היא   הכבושות   האדמות  ולהחזרת  טראמפ  של  המאה   בתוכנית  למאבק ,לפלסטינים  סייעל  היחידה  שהדרך  ומכאן

   8. בנשק והשימוש  ההתנגדות דרך ורק אך

  לציון   מקוון  כנס  ערך  עת 2021  ינואר  חודש  בתחילת  ניכר  מע'תג-אל  של  איראנית-הפרו  לאורינטציה  מובהק  ביטוי

  מסניפיו  רבים  נציגים   בהם ,משתתפים 80  נכחו  בכנס .מהנדס-אל  מהדי   ובאבו  סולימאני   בקאסם  ההתנקשות  יום

  כי   המשתתפים  הדגישו  הכנס  בסיום .אללה  חב  חסן ,הלבנוני  חזבאללה  מארגון  ובכיר "מע'תג-אל"  של  השונים

 הממשל   את  לתבוע   כמו   צעדים  של  בשורה  לנקוט  יש  ולכן   מלחמה  לפשע  נחשב  סולימאני  קאסם  של  חיסולו

 הפעולה  שיתוף  את  לחזק ,ההתנגדות  ציר  חברי  את  שתוקף  מי  בכל  לנקום ,אומיהבינל  הדין  בית  בפני  האמריקאי

  הסכמי  את  לבטל   ממשלותיהן   על  לחצים  להפעיל   כדי  וסודאן  מרוקו ,בחריין ,באמירויות  עממיות  מחאה  תנועות   עם

  9. ועוד ישראל עם הפעולה שיתופי  את  להפסיק ,הנורמליזציה

  של   ההלכה  חכמי  של  הגלובאלית  ההתאחדות"  ל"כמזכ  המשמש  סוני  הלכה  חכם  חמוד  מאהר  את  גם  לציין  ניתן

 מפגשים  בעשרות  השתתף  הוא ".מע'תג -אל"  עם  הדוקים  קשרים  לחמוד  .ולאיראן לחזבאללה  הנאמנה "ההתנגדות

  כך  .אחרים  אמריקאים-פרו  ומשטרים  סעודיה  ,ישראל  נגד   מזוינת   ובפעילות   ההתנגדות  בציר  תמיכתו  והביע 

  נגד  המזוינת  ההתנגדות  את  שיבח  המאה  ועסקת  בחריין  ועידת  בנושא 2019  יוני  בחודש  שנערך  בכנס ,לדוגמא

 
  . 5-11, עמ' 2019, ספטמבר 18, גיליון אמה -ח'יאר אל 4
  6, עמ' 2020, פברואר  21, גיליון אמה -ח'יאר אל 5

6 17.7.2018. http://www.tajammo3.org/18489/التجمع-يعقد-لقاء-اعالمي-حول-صفقة-القرن.html  
  . 4-13, עמ' 2019, נובמבר 20, גיליון אמה -ח'יאר אל 7

29.11.2019. http://www.tajammo3.org/26052/معالي-الوزير-د-عصام-نعمان-وسعادة-النائ.html   
  . 6-18, עמ' 2020, פברואר  21, גיליון אמה -ח'יאר אל 8

9 7.1.2021. https://www.tajammo3.org/28284/توصيات-المؤتمر-العالمي-إلستشهاد-الفر.html  
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  10. ישראל

  
   מע'תג-אל  ראש דאר'ע ויחיא ,בחזבאללה פלסטין תיק ראש סגן ,חמוד  אללה עטא :לשמאל מימין

 

  
  בחזבאללה  פלסטין תיק ראש ,אללה חב חסן :בתמונה

  

  
  בחזבאללה  פלסטין תיק ראש ,אללה חב חסן :בתמונה

  
 כך .ישראל  נגד   ופעילותו   חזבאללה   ארגון   בשבח   הסברה   פעילות  קיימו   אף  "מע 'תג-אל"  מסניפי   כמה   כי  ,לציין  יש

 ישראל  נגד  פעילותם  על 2019  בספטמבר  וארגונו  נצראללה 'לשיח  שבחים  חלק  בשבדיה "מע'תג-אל"  סניף ,לדוגמא

 
  . 5-6, עמ' 2019, יולי 16, גיליון אמה -ח'יאר אל  10
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  עיתונאים  נכחו "מע 'תג-אל"  מסניפי  כמה  שערכו  אחרים  באירועים  11. ישראל  מול  ההרתעה  את  לחדש  והצלחתם

 נכח  2019  אוקטובר  בחודש  בקהיר "מע'תג -אל"  סניף  שערך  בכנס ,לדוגמא  כך .חזבאללה  של  ההסברה  מערך  מטעם

  12. הלבנוני חזבאללה של מנאר-אל  בערוץ העובד מצרי עיתונאי ,נאצף עמר

  

  שיעיות   מיליציות  עם וקשריו מע 'תג-אל

  נוג'באא העיראקית - מיליציית אל

 .לאיראן  הנאמנות  שיעיות  מיליציות  חברי  גם  נמנות  שעליה  חברתית  רשת  בניית   על  שוקד "מע'תג-אל" ,שנזכר  כפי

-אל   תנועת"  השיעית  המיליציה  ראש  כסגן  גם  המכהן  נאצרי-אל  יוסף  ר"ד  של  בראשותו  בעיראק "מע'תג-אל"  סניף

 במהלך  .הפלסטיני  האדמה  יום  ציון  לכבוד  בבגדאד  הפלסטינית  בשגרירות  ביקור 2019  מרץ  בחודש  ערך ",באא'נג

 בריכוז  ,הפלסטינים  הפלגים  כל  עם  פעולה   לשתף  בצורך ,הפלסטינית  הבעיה   במרכזיות  המשתתפים  דנו   הפגישה 

 ובצורך   בעיראק  פלסטיני  מחקרים  מרכז  של  מחודשת  בפתיחה  ,ישראל  עם  הנורמליזציה  את  לבלום  מאמצים

 "מע 'תג- אל"  שערך  בכנס   נאצרי - אל  וסף י  השתתף 2019  דצמבר   בחודש  13.הצדדים  כל   בין  תיאום   על  להקפיד 

   14. ההתנגדות  ציר בכוחות לפגוע בניסיונות וישראל ב"ארה את האשים בו ,בביירות

  
  נאצרי - אל יוסף במרכז ;בבגדאד הפלסטינית בשגרירות בביקור העיראקי מע'תג-אל  סניף חברי בתמונה:

 
  . 25, עמ' 2019, ספטמבר 18, גיליון אמה -ח'יאר אל 11
  . 17-23 , עמ' 2019, אוקטובר 19, גיליון אמה -ח'יאר אל 12
  . 17-18, עמ'  2019, אפריל 31, גיליון אמה -ח'יאר אל 13
  . 6-12, עמ'  2019 דצמבר, 21, גיליון אמה -ח'יאר אל 14
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  15נאצרי - אל יוסף התמונה במרכז  ;בביירות מע'תג-אל במשרדי  בביקור בעיראק מע'תג-אל  סניף חברי בתמונה:

  

  

  החות'ים בתימן

 עלי  עבדאללה  משמש ,לדוגמא  כך .ממשל  בתפקידי  מכהנים  שחלקם  ים 'חות  נמנים  בתימן  "מע'תג -אל"  סניף  על

 התקשורת  אנשי  התאחדות"  וכראש  בדמשק  ים'החות  כשגריר ,בתימן "מע'תג-אל"  של  הנאמנים  מועצת  כחבר  צברי

  הזדהות   לאות  בביירות  כנס "מע'תג-אל"  ערך 2019  יוני  בחודש  .ים'לחות  המקורב  תימני  הסברה  גוף ",התימנים

  שנכחו   הדוברים  בין  .והציונים  האמירויות ,לסעודיה  שיוחס  אווירי  חיסול  ניסיון  בעקבות  צברי  עלי  עבדאללה   עם

 נה 'בתיו ,"מנאר-אל"  בערוץ  כתב  נאבלסי-אל  בהאא  ובהם  חזבאללה  של  ההסברה  מוסדות  חברי  גם  נמצאו  בכנס

 המועצה   חברו  מסירה-אל   ערוץ  מנהל ,דילמי-אל   אבראהים  גם  השתתפו   מלבדם ."נור-אל "  רדיוב  שדרנית  עליק

 של   החוץ  קשרי  ואחראי  מסירה-אל  בערוץ  עיתונאי ,רזק  חמיד  ;בתימן  ית'החות  אללה  אנצאר  תנועת  של  המדינית

  הפלסטיני  האסלאמי  האד'הג  של   ההסברה  לשכת  ראש ,שהאב  דאוד  ואף  ";התימנים   התקשורת   אנשי   התאחדות"

  המעורבות  "פשעי"  את  ,לכאורה ,תחקורש  בינלאומית   חקירה  ועדת   להקים   המשתתפים  תבעו  בכנס .עזה  ברצועת

 התימני   העם  לכבוד  סולידאריות  כנס  שבסוריה  בלאטקייה "מע'תג-אל" ערך 2019  ינואר  בחודש  16. בתימן  הסעודית

  17. דאר'ע יחיאו ,בדמשק לשעבר ים'החות  שגריר ,קאנץ- אל אחמד  של  בהשתתפותם

 
 . 4-11, עמ' 2018, ינואר 10, גיליון אמה -ח'יאר אל 15
  . 6-9, עמ' 2020, 6(תימן), גיליון  אתחאד-אל ; 15-26, עמ' 2019, יולי 16, גיליון אמה -ח'יאר אל 16
  . 17-21, עמ' 2019, ינואר 10, גיליון אמה -ח'יאר אל 17
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 מע'תג-אל  מטעם בביירות שנערך סולידאריות בכנס התימנים התקשורת אנשי התאחדות נציגי :לשמאל מימין

    בדמשק לשעבר ים'החות שגריר ,קאנץ-אל  אחמד ונאיף דאר'ע יחיא  ;צברי עבדאללה לכבוד
  

  שחקנים נוספים 

 .המערבי   ובעולם  המוסלמי  בעולם  מטרותיו  עם  המזדהים  נוספים  שחקנים  עם  קשרים  לקשור  השכיל "מע'תג-אל"

 ,בירדן  המוסלמים  האחים  לתנועת  השייכת  "האסלאמית   העבודה   חזית "ב   חבר ,עיד'ג- אל  זהיר  'השיח ,לדוגמא  כך

 לחבל   אחרים  ופעילים  בתימן  ים'החות  אללה  אנצאר ,אסד-אל   בשאר ,נצראללה  חסן  של  מאמציהם  את  שיבח

  במערב   אקדמיה אנשי  18. 2019 יולי בחודש  בביירות "מע'תג-אל" שערך  בכנס   הדברים   את  נשא  הוא  .המאה  בעסקת

 את  לסווג   בריטניה   החלטת   על  ביקורת  מתח   באוסטרליה  אקדמיה   ואיש "מע'תג-אל"ב   חבר ,אנדרסון  טים  דוגמת

  ומי   חמאס  בתנועת  גם  התומך  אקדמיה   איש ,ב"בארה "מע'תג-אל "  חבר ,לרודי  פאול ;טרור  כארגון  חזבאללה

       .חזבאללה של יושר כמליץ גם מסתמן 2010 ימא בחודש לעזה במשט שהשתתף

 עם  הסורי   המשטר   של  לקשריו  הודות   רבה  במידה  מוונצואלה   דיפלומטים   עם  קשרים  "מע 'תג-אל"ל  כי   להעריך   ניתן 

  מבתי   באחד  שנערכה  במסיבה   בסוריה  הארגון  סניף  וחברי   דאר 'ע  יחיא   השתתפו 2019  ביולי 8-ב .הוונצואלי  המשטר

 נשיא  ,מאדורו  של  מאמציו  את "מע'תג-אל"  חברי  בירכו  באירוע  .ונצואלה  של  עצמאות  יום  לציון  בדמשק  המלונות

  לשעבר  ים'החות  שגריר  גם  השתתף  באירוע .העולמי  והאימפריאליזם  האמריקאית   ההגמוניה   נגד  במאבק ,ונצואלה

  19.קאנץ-אל אחמד נאיף ,בדמשק

  

 ,סעודיה  ,ישראל ,ב"לארה  ההתנגדות  רעיון  להפצת  בינלאומית  פלטפורמה  מהווה "מע 'תג-אל "  כי  ניכר ,לסיכום

 מנצל   חזבאללה  כי  נראה .איראן  של  האינטרסים   על  כמאיימים  הנתפשים  אחרים   מערביים-פרו  ומשטרים  בחריין

 איננה  הבינלאומית   שהקהילה  הוא ,מכך  חמור .ומימון  גיוס ,תעמולה  למטרות  הבינלאומית  החברתית  הרשת  את

 מחבריה  שכמה  גם  מה .בו  החברים  הטרור  ולארגוני  זו  בינלאומית  רשת  של  לקיומה ,בכלל  אם ,מספיק  משקל  נותנת

   .בגרמניה כמו טרור כארגון חזבאללה הוגדר  שבהן במדינות פועלים

 
  . 8-9, עמ' 2019, יולי 16, גיליון אמה -ח'יאר אל  18
 . 34-35, עמ' 2019, יולי 16, גיליון אמה -ח'יאר אל 19
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  העולם  ברחבי "מע'תג-אל"  פעילות מיפוי 

  תפקיד  שם
  

  תמונה  מדיה חשבון

    הראשית המפקדה משרדי – לבנון
    מע'תג-אל

 واالسالمي العربي التجمع
  المقاومة  خيار لدعم

    
https://www.facebook.com/
altajamoo 

 
https://twitter.com/khayarm
oukawama 
https://www.youtube.com/c
hannel/UCzgqgpkhxtqc2A7

 dg-MphVk 
  

http://www.tajammo3.org 

  

    דאר'ע יחיא
  غدار يحيى

    בלבנון מע'תג- אל ל"מזכ

  
  פכרי  כרים-אל עבד
  فكري الكريم عبد

-אל   של הנאמנים מועצת חבר
   מע'תג
  

  תנועת של התקשורת מערך  נציג
  בלבנון  שעבי -אל חשד-באל בדר

  
  עיראקית לאחווה האגודה ראש

  לבנונית 

  

 

  נמר מוחמד 'שיח
 מות'זע

  زغموت  نمر محمد الشيخ

-אל   של הנאמנים מועצת חבר
   מע'תג
  

  האסלאמית המועצה  ראש
  והפזורה   בלבנון הפלסטינית

 https://bit.ly/3tEx03J  

 
 עטאיא  אחסאן
  عطايا احسان

  מע'תג-אל  במועצת חבר
  

  האסלאמי  האד'הג נציג
  בלבנון  הפלסטיני 

  

  
 דבורי  כפאח אבו
  دبور  كفاح  ابو

- באל  הנאמנים מועצת חבר
  מע'תג
  

 המפקדה העממית  החזית נציג
  בלבנון  הכללית 
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 פיצל  עלי
  فيصل  علي

-אל   של הנאמנים מועצת חבר
  מע'תג
  

  לשחרור הדמוקרטית  החזית נציג
  בלבנון  פלסטין

  

  
 דסום רמזי

  دسوم رمزي
-אל   של הנאמנים מועצת חבר

  מע'תג
  
 עם  הקשרים על אחראי ;ד"עו

 והפלגים  הלאומיות המפלגות
  הזרם' במפלגת  הפלסטינים

  'החופשי  הלאומי

https://www.facebook.com/
 pg/LawyerRamziDassoum  

 

  נעמאן  עצאם
 نعمان عصام

  

-אל   של הנאמנים מועצת חבר
  מע'תג
  

  התנועה של כללי מתאם
  דמוקרטי  לשינוי הלאומית

  
  ושר לבנוני פרלמנט חבר

  לשעבר  התקשורת

  

 

 והבה  מאל'ג אבו
  وهبة  جمال أبو
  

  גמע'ת- באל חבר
  

  האינתיפאדה  תנועת נציג
  הפלסטינית 

  

 
 וני'ג חסן
  جوني حسن

 הבינלאומי  החוק ועדת ראש
  מע 'תג-באל

  
  

  

 
  עיראק 

  נאצרי -אל יוסף
 يوسف الدكتور الشيخ

  الناصري 

   בעיראק מע'תג-אל סניף ראש
  

 תנועת" מיליציית ל"מזכ סגן
  "ׇּבאא'נֻגׇ -אל
  

  שעבי -אל  חשד-לאל מקורב

https://www.facebook.com/
nasry313 

 
 רביעי -אל חסין
  الربيعي  حسين

  בעיראק  מע'תג- אל חבר
  

  הועדה  של הכללי המתאם
  לסיוע  העיראקית  העממית
  ולהתנגדות  לסוריה
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  מוסוי -אל חסיין
  الموسوي حسين

  עיראקב מע'תג-אל סניף חבר
  

 "ראפדין-אל  נדאא  תיאר" ראש
  קומוניסט  ;בעיראק

  

  
- אל  א'רצ-אל עבד

  חמיד 
  الحميد الرضا عبد

 של הבינלאומית הועידה חבר
  בעיראק  הארגון

  
  העיראקית העממית  הוועדה ראש

  ולהתנגדות לסוריה המסייעת

  

  
 אברי 'ג-אל נדים

  الجابري نديم
  בעיראק מע'תג-אל סניף חבר

  
  ל"מזכ ;עיראקי פוליטיקאי

  האסלאמית ילה'פצ-אל מפלגת
 בפרלמנט לשעבר  חבר ;לשעבר

 לראש לשעבר יועץ ;העיראקי
  העיראקי  הפרלמנט

https://twitter.com/nadeemal
 jabiry 

 
 תימן
  קאדר -אל עבד חמיד
 ענתר
  عنتر القادر عبد حميد

 של הבינלאומית הועידה חבר
  תימן - הארגון

  
 , ממשל  לאנשי קשרים בעל

   ;ותקשורת ביטחון
  ;תימן בצבא קצין בעברו

 הממשלה  ראש משרד של יועץ 
 אנשי בהתאחדות חבר ;בתימן

  קשור( התימנים התקשורת
   )ים'לחות

  

 
- אל  צאלח מוחמד
 נעימי 
  النعيمي  صالح محمد

- אל" סניף של הכללי המתאם
  בתימן "מע'תג
  

   העליונה המדינית המועצה חבר
  בתימן 

  

  
  צברי  עלי עבדאללה

  صبري  علي هللا عبد
  
  

-אל   של הנאמנים מועצת חבר
  בתימן מע'תג
  

  התקשורת אנשי התאחדות ראש
  )ים'לחות מקורבת( התימנים

  
  החל בדמשק תימן שגריר

  2020  מאוקטובר
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   רקיב -אל עבד
  דעיס -אל  עבדאללה

 هللا عبد الرقيب عبد
  الدعيس 

  בתימן  מע'תג- אל חבר
  

 ׅאּב  במחוז  בריאות  לענייני יועץ 
  בתימן 

  

  
 סוריה

  'פריג יוסף
  فريج يوسف

- אל  בסניף ההסברה אחראי
  בסוריה מע'תג
  

  ורה'ת-אל הסורי ביומון עובד

  

 
  שיבאני סוסן
  شيباني  سوسن

 הכלליים הקשרים על אחראית
  בלאדקיה  הסניף לשכת של

  

 
  יונס -אל  עלי
  اليونس علي

  סוריה בדרום מע'תג- אל מתאם
  

  משוחרר  אסיר
 באסירים התמיכה  ועדת ראש

  בבתי  סורים ועצורים  משוחררים
    הציוני  הכיבוש  של הכלא

  

 
  עמר  אל'נצ
  عمار  نضال.د

  מע'תג-אל של  כללי מתאם
  בסוריה

  הסורי  בפרלמנט חבר

  

 
 ירדן

- אל שריף מוחמד
 יוסי'ג

  الجيوسي  شريف محمد

- באל  הנאמנים מועצת חבר
  ירדן בסניף מע'תג
  

  הסברה  אנשי  ליכוד" ל"מזכ
  למען ירדנים  ואינטלקטואלים

   'סוריה

  

  
  השאם מוחמד

  סולטאן
  سلطان  محمدهشام.د

  סניף של  המייסדת הועדה חבר
  בירדן  מע'תג-אל
  

 של העולמא  התאחדות  ראש סגן
  שאם -אל

  

  
 המערבית  הגדה
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 והדאן  אמאל
  وهدان  امال

 בגדה מע'תג-אל  לשכת נציגת
  )רמאללה ( המערבית

  

  
  עזה רצועת

 בטש -אל  אלד'ח
  البطش خالد

  עזהב מע'תג-אל סניף מתאם
  

  האסלאמי   האד'הג  בארגון בכיר
  

  לצעדות הלאומי  הסגל ראש
  המצור  ושבירת  השיבה

  

  

 דקה  אבו דין-אל  מחי
  دقه  ابو الدين محي

  

 מע'תג-אל  נאמני מועצת חבר
  בעזה

  
 בעזה  צאעקה-אל  ארגון ראש

  מפלגת של הצבאית הזרוע(
  )הסורית 'הבעת

  

 

  מצרים
 זהראן  מאל'ג
  زهاران  جمال .د

  של  והמתאם המסייע ל"המזכ
  מצרים ב  מע'תג-אל סניף

  
  לשעבר   מצרי פרלמנט חבר

  

  
  יאל 'ח-אל רפעת
  الخيال رفعت

-אל   של הנאמנים מועצת חבר
  בקהיר  מע'תג
  

  עיתון עורך  ,מצרי עיתונאי
  "מסתקבל -אל  ואא'אצ"

 

  
 עשרי -אל פארוק
  العشري فاروق

  

-אל   של הנאמנים מועצת חבר
  בקהיר  מע'תג
  

    נאצריסט ,כלכלי פרשן
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  רפעת  מחמוד מחמד
  رفعت  محمود محمد

-אל   של הנאמנים מועצת חבר
  בקהיר  מע'תג

  
  קומי- אל ופאק- אל"  מפלגת ראש

 ;נאצריסט ;במצרים "נאצרי -אל
    ד"עו

https://twitter.com/drmahmo
 udrefaat 

  
 ל 'פאצ מוחמד

  فاضل محمد
-אל   של הנאמנים מועצת חבר

  בקהיר  מע'תג
  

    

 תמסאח  מוחמד
  تمساح  محمد

  בקהיר  מע'תג- אל חבר
  

  עיתונאי 

    

 בחריין
 מהדי  ל'פאצ עבאס
  مهدي فاضل عباس

https://twitter.com/bumohd4  בבחריין  מע'תג- אל חבר
 4  

 
 מדהון -אל אבראהים

  المدهون  إبراهيم
  בחריין בסניף מע'תג- אל מתאם

  
  הבחריינית  האופוזיציה נציג

  

  
 כווית

   דשתי  חמיד-אל עבד
  دشتي الحميد عبد .د
  

 מע'תג-לאל   המסייע ל"המזכ
  מע'תג-אל  של כללי ומתאם
   בכווית

  
  לשעבר  כוויתי פרלמנט חבר
  הבינלאומית המועצה  ראש

  אדם וזכויות  צודק למשפט
)ICSFT(  

  

  
 גולה  אופוזיציה - סעודיה

 רבא 'ג-אל מען
  الجربا معن

  בחצי מע'תג-אל של  כללי מתאם
  ערב  האי

  
  אופוזיציה - כראמה  תנועת

  סעודית 

  

 
 קטר

 רמוזי 'ג-אל צאלח
 صالح المهندس

  الجرموزي

    בקטר  מע'תג- אל מתאם

  
  הודו

     בהודו מע'תג- באל חבר שאהי  כומאר סוראב
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  شاهي  كومار سوراب
    עואד ואאל

  عواد  وائل.د
 מע'תג-אל  של הכללי המתאם

  בהודו
  

  עיתונאי 
  

- ההודי  הפורום המרכז ראש
  למשכילים   הערבי

  

  
 פקיסטן

  שיראזי  חוסיין שפקת
 شفقت السيد الدكتور
  شيرازي حسين

  פקיסטןב מע'תג- אל מתאם
  

 מפלגת"  של החוץ קשרי  אחרי
 "המוסלמים אחדות מועצת

  הפקיסטנית 
  
  
  
  
  
  

  

 

  
 אפריקה צפון

  אלג'יריה 
  דקה בו פוזי

  دقة  بو فوزي.د
 סניף  של המייסדת הוועדה חבר

  יריה 'באלג מע'תג-אל
  

  עירוני לתכנון מרצה
 )Houari( הוארי  באוניברסיטת

  יריה 'באלג

 

 
  'חאג-אל בלמהדי

  الحاج بلمهدي
 סניף  של המייסדת הוועדה חבר

  יריה 'באלג מע'תג-אל
  

  בני של הלאומית המועצה חבר
  יריה 'באלג אהדין'המג

 

 
 טוניסיה

 דאודי -אל צלאח
  الداودي  صالح

 סניף  של המייסדת הוועדה חבר
  בטוניסיה  מע'תג-אל
  

  'ראבה'מע-אל  באב שבכת' מתאם

https://www.facebook.com/
profile.php?id=100041778038

 953  

  חמדי  זהיר.א
  حمدي زهير.أ

-אל   של הנאמנים מועצת חבר
  מע'תג

-אל  תיאר-אל" מפלגת ל"מזכ
  "תונסי-אל שעבי

 

 
  לוב
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 מעתוק ב'רג
  معتوق  رجب

     מע'תג-באל של לוב מרחב מתאם

 מרוקו
  האני  אדריס
  هاني ادريس

  במרוקו  מע'תג-אל סניף מתאם
  

   מרוקאי  ואינטלקטואל סופר

  

  
  מאוריטניה 

- באל  הנאמנים מועצת חבר ולד  מחמד
    מע'תג
  

 "רפאה-אל"  מפלגת ראש
  מאוריטניה ב

  

  
  אפריקה 

  אריתריה 
  צאלח אבראהים

  חאמד 
  حامد  صالح ابراهيم

  מע'תג-אל של  כללי מתאם
  באריתריה 

  
  אריתראי  אופוזיציה איש

  

 
  גמביה

 אי 'אנג עלי
  انجاي  علي الشيخ

  של  הבינלאומית הועידה מתאם
  בגמביה  מע'תג-אל
  
  
  
  
  

  

  
 אפריקה דרום
 מאסימולא  אמבו
  ماسيموال  امبو

  מע'תג-אל של  כללי מתאם
  אפריקה בדרום

  
  הוותיקים האסירים אגודת ראש

  
 דרום  של ההגנה  במשרד ל"מנכ

  אפריקה 
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  סאנדי אובא
  מושאואנא 

  
  موشاوانا  ساندي اوبا السيد

 בדרום מע'תג-לאל קשרים בעל
  אפריקה 

  
 ליגת של המבצעת הועדה חבר

  הוותיקים  האסירים
  

 ,החשמל ענף פיתוח ועדת ראש
 במחוזות והתחבורה  הכבישים

  פרטוריה  הבירה עיר

  

 

  ראדיבי  שאכא
  راديبي  شاكا

 בדרום מע'תג-לאל קשרים בעל
  אפריקה 

  
 ליגת של המבצעת הועדה חבר

  הוותיקים   האסירים
  

  במחוז הסביבה בוועדת ל"מנכ
    יוהנסבורג 

  

  מאלי
  באה  מוחמד 'השיח
  باه  محمد الشيخ

  של  הבינלאומית הועידה מתאם
  במאלי  מע'תג-אל

    
  
  
  

  סודן 
 מאן 'עת באקי-אל עבד
  عثمان  الباقي عبد

- אל של הנוער בוועדת חבר
  בסודאן מע'תג
  

   "מקדסיין תנועת"ב חבר

http://qodsna.com/ar/314198   

  
 קאדר -אל  עבד אדריס
  القادر  عبد إدريس

  

    סודן בסניף מע'תג- אל מתאם

 
 סומליה
  מאן'עת מוחמד חוסיין

  عثمان محمد حسين.أ
  מע'תג-אל של  כללי מתאם

  בסומליה
  

 
  

 אירופה
  אנגליה 
 נעמאני -אל מוחמד
  النعماني  محمد الدكتور

  בלונדון  מע'תג-אל סניף מתאם
  

  תימן   של  הדרומית  בתנועה  מפקד
  לכונן  המבקשת  בדלנית  תנועה(

  )תימן  בדרום עצמאות
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 מונדיי  מרתה
Mundy Martha  

  20موندي مارثا .د

 הבינלאומית הועידה מתאמת
  באנגליה מע'תג-אל סניף של

  
  ס"ביה ,אמריטוס פרופסור
  בלונדון  לכלכלה

  
  ואנטי  פלסטינית-פרו  פעילה
 באוניברסיטה לימדה ;ציונית

  בביירות   האמריקאית
  

 השיעית למפלגה  קשרים בעלת
  21הלבנונית 

 

  

  גרמניה 
 אבראהים  אבראהים

  إبراهيم إبراهيم
  
  

-אל  סניף של הכללי המתאם
    גרמניה  - בברלין מע'תג
  

  

  
 אסמאעיל  רים
  إسماعيل ريم

- אל של החוץ יחסי  אחראית
  מע'תג

    

  מוחמד אבו 'חאג-אל
 מוחמדאוי -אל

 محمد ابو الحاج
  المحمداوي

- אל  בסניף ההסברה אחראי
  בגרמניה  מע'תג

    

  דנמרק
 ריס -אל האני
  الريس هاني

  בדנמרק  מע'תג-אל סניף
  

  ההסברה ועדת על אחראי
  באירופה  מע'תג-אל בסניפי

  
 למשטר אופוזיציונר ;עיתונאי

  בקופנהגן  גר  ;הבחרייני
  

facebook.com/Hany-Al-
Rayes--هاني-الريس-
/240514055977268   

 
  הולנד

 אחמד  מאל'ג
  احمد جمال

 מע'תג-אל  של הכללי המתאם
  בהולנד

  

  
  

  יוון 
  וידליס תיאודור
Vidalis Theodore  

  فيداليس  ثيودور السيد
  

  של  הבינלאומית הועידה מתאם
   ביוון מע'תג-אל

    

  ספרד

 
  . http://www.statushour.com/en/Interview/98לפרטי נוספים אודות הביוגרפיה שלה ראו:   20
 השתתפה בסדנה אקדמאית שנערכה במקום מושבה של המפלגה הקומוניסטית הלבנונית בביירות תחת הכותר "האימפריאליזם, 2017בדצמבר  21

  https://www.facebook.com/lcparty.org/posts/1466525156804004/ החקלאות והשליטה על המזון". 
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 גומז  נואל
  غوميز  نويل السيد

  של  הבינלאומית הועידה מתאם
  בספרד  מע'תג-אל

    
 
 
 

  פורטוגל 
  באטיסטה  לואיס

  باتيستا  لويس السيد
  של  הבינלאומית הועידה מתאם

  בפורטוגל מע'תג-אל
    

  
  סילבה סאנטוס או'ג

Silva Santos João  
  سيلفا  سانتوس جواو السيد

  

      בפורטוגל מע'תג-אל סניף מתאם

  צרפת
  קורפז אלן
  كورفيز اآلن

  

  בצרפת  מע'תג- אל מתאם
  

  בגמלאות  צרפתי קצין
  

 צרפת בשגרירות לשעבר  עובד
  אפריקה  בדרום

  
  הכוחות  של לשעבר יועץ 

 בלבנון  ם"האו   של המיוחדים
  )יוניפיל(
  

  בינלאומיים ליחסים לשעבר יועץ 
  בצרפת והפנים  ההגנה במשרדי

  
-אל  של  המקוון  בכנס השתתף

 של לזכרו 2021 בינואר  מע'תג
  22סולמאני  קאסם

  

  

  

  שבדיה 
  סעדי -אל  אלד'ח

  السعدي  خالد
  בשבדיה מע'תג-אל סניף נציג

  
  הפלסטינית הפזורה אגודת ראש

  ")עאאדון  מע'תג(" בשבדיה

  

  
  סלאימה  מוצעב

  ساليمة مصعب .د
  בשבדיה  מע'תג- אל חבר

  
  לכלכלה  מרצה

   

  רוסיה
  ודה'איג פאטמה

  إيجودا  فاطمة .أ
  של העולמי הכנס מתאמת
  ברוסיה הארגון

    
 
 
 

  
  אמריקה 

  ב"ארה

 
22 9.1.2021. https://www.youtube.com/watch?v=e-Nbw8LIdd4  
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Larudee Paul  ב "בארה מע'תג- אל נציג  
  

  איראן  יליד אמריקאי אקטיביסט 
  

  ישראל  למדינת  חריף מבקר
  

  "החופשיה   פלסטין"  מייסד
  

  אסמעיל עם  נפגש ;בחמאס תומך
  הנייה 

  

  

  קנדה
 מלאח  עלי ר"ד

  مالح علي الدكتور
     בקנדה מע'תג-אל סניף מתאם

  סטון  קן
  ستون كن.د

  בקנדה  מע'תג- אל חבר
  

to Coalition Hamilton  ראש
War the Stop23  

  

  

  
  מקסיקו

  חדאד - אל סחר
  الحداد  سحر

  מע'תג-אל  סניף מתאמת
  במקסיקו

  
  מהנדסת 

  

 
  

  אוסטרליה
- אל חוסיין עלי אבו

 דיראני 
  الديراني  حسين علي أبو

- אל  בסניף ההסברה אחראי
 באוסטרליה  מע'תג

https://www.facebook.com/
profile.php?id=100008012918
016 
https://twitter.com/abualihus
sein19   

 
Anderson Tim Dr. 

 أندرسون تيم .د
  באוסטרליה  מע'תג- אל נציג

  באוניברסיטת לשעבר מרצה
  אוסטרליה  סידני 

  
 for Centre the of Director

Studies Hegemonic Counter  
 

  הלבנוני חזבאללה נציגי  עם נפגש
  על הפלסטיני  האסלאמי האד'והג

 לבנון  אדמת

  

  

 
23 https://hamiltoncoalitiontostopthewar.ca/  
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  חוזה  ארפיל'ת
  خوسيه  ثارابيل

  מע'תג-אל  סניף סניף חבר
  באוסטרליה

  הבינלאומית הוועדה  דובר
  תימן עם לסולידאריות
  סידני  באוניברסיטת
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ABOUT THE ICT  

 

Founded in 1996, the International Institute for Counter-Terrorism 

(ICT) is one of the leading academic institutes for counter-terrorism in 

the world, facilitating international cooperation in the global struggle 

against terrorism. ICT is an independent think tank providing 

expertise in terrorism, counter-terrorism, 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.  
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