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פרק תשיעי: חזבאללה ולבנון — בצילה של 
המלחמה

פרוץ המהפכה בסוריה במרס 2011 נחת כרעם ביום בהיר על ראשו של חזבאללה, כמו גם 
על ראשם של פטרוניו בטהראן. אלו האחרונים היו משוכנעים אך כמה ימים קודם שאחזה 
האש בסוריה כי ״ציר ההתנגדות״ שאותו כוננה איראן לחופי הלבנט יחד עם דמשק ועם 
חזבאללה ולצד אלו חמאס כשותפה זוטרה, איתן ויציב יותר מאי פעם בעבר. נוכח הטלטלה 
שהיכתה בשבועות הראשונים של 2011 במרחב הערבי ובמצרים, אבן הראשה של המחנה 

הערבי הסוני המתון והפרו־מערבי, עלתה המחשבה כי עתידו של ציר זה עוד לפניו.
העצרת  את  בירות,  שבדרום  הדאחיה  ברובע  חזבאללה  קיים   2011 בפברואר  ב־16 
 16( ומפקדיו הבכירים שנהרגו בידי ישראל: ע׳אריב חרב  השנתית לזכר שלושת מנהיגיו 
בפברואר   12( ֻמע׳ניה  ועמאד   )1992 בפברואר   16( אל־ֻמסאוי  עבאס   ,)1984 בפברואר 
השתבח  ובו  נצראללה,  חסן  הארגון,  מזכ״ל  של  נאומו  עמד  העצרת  של  במרכזה   .)2008
ֻמבארּכ:  ֻחסני  המצרי,  הנשיא  של  משטרו  את  לכן  קודם  ימים  כמה  שמוטטה  במהפכה 
״ההשלכה המשמעותית ביותר הנודעת למהפכה במצרים היא בלא כל ספק על ישראל ועל 
אותה מערכת מדינית שהאמריקנים הקימו כאן באזור ומגיעה גם אלינו אל לבנון. שהרי את 
׳יתומיו׳ של ֻמבארּכ אפשר למצוא גם כאן בלבנון ובפלסטין.]...[ עתה האזור נכנס לתקופה 
חדשה ואין לכן כל פלא שבנימין נתניהו, ראש ממשלתו של האויב, מדבר על רעידת אדמה 

שכמותה הם לא הכירו ולא ידעו מימיהם. הצדק כמובן עמו״.1
פרוץ  בעקבות  שנמלט  הארגון  איש  ִשהאב,  סאמי  ספק  ללא  גנב  בעצרת  ההצגה  את 
15 שנות מאסר, ומשם עשה את  המהפכה במצרים מן הכלא המצרי שבו ריצה עונש של 
יחידה  איש  היה  מנצור,  אחמד  יוסוף  ֻמחמד  האמיתי  ובשמו  ִשהאב,  לבירות.  הישר  דרכו 
הארגון  של  מטעמו  מפגעים  של  ולהפעלה  למימון  לגיוס,  האחראית  חזבאללה  של   1800
במדינות ערב הגובלות בישראל. הוא נשלח למצרים כדי להקים בה התארגנות של חזבאללה 
שכללה 49 חברים. ההתארגנות עסקה תחילה בהברחת אמל״ח לרצועת עזה, ומאוחר יותר 

באיסוף מידע על תיירים ישראלים במצרים כהכנה לפיגועים נגדם.2 
משפט  ולאחר  המצריים,  הביטחון  שירותי  בידי  ההתארגנות  נחשפה   2009 באפריל 
נידון ִשהאב ל־15 שנות מאסר בכלא ואדי נטרון שמצפון־מערב לקהיר. משפרצה המהפכה 
אסירים  עם  ביחד  הכלא  מן  ונמלט  במדינה,  שפרצה  האלוהים  מהומת  את  ניצל  במצרים 
של  נשיאה  לימים  ֻמרסי,  ֻמחמד  המוסלמים״,  ״האחים  איש  אגב  היה  מהם  אחד  אחרים. 
מצרים. מאוחר יותר הוברח ִשהאב, ככל הנראה בסיוע של אנשי השגרירות הסורית בקהיר, 

נאומו של נצראללה בעצרת של הארגון ב־16 בפברואר 2011, אתר חזבאללה.  .1

״סאמי שהאב, פעיל חזבאללה שנמלט מהכלא המצרי, השתתף בעצרת חזבאללה בבירות״, מרכז המידע   .2

למודיעין ולטרור על שם אלוף מאיר עמית, המרכז למורשת המודיעין, 20 בפברואר 2011.
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לסודן׳ ומשם הגיע לבירות הישר לעצרת שקיים ארגונו. הוא עלה לקול תשואות הקהל על 
הבמה המרכזית, כשהוא מנופף בדגל חזבאללה.3

ציר  של  בעבורו  פיפיות  כחרב  מהרה  עד  התבררו  הערבי״  ״האביב  שמהפכות  אלא 
בתימן  או  בלוב  במצרים,  עצרה  לא  המהפכה  אש  שהרי  איראן,  של  בהנהגתה  ההתנגדות 
אלא אחזה גם בסוריה — ״מצודת ההתנגדות״ וחוליה מקשרת חיונית בשרשרת ההתנגדות 
הנמתחת מטהראן לבירות. על הקשר הסימביוטי שהלך ונרקם בין סוריה, איראן וחזבאללה 
בעדות שמסר  ידלין  עמוס  אלוף  אמ׳׳ן  ראש  בסוריה,  המהומות  פרוץ  לפני  הרבה  הצביע, 
של  אסם  הופכת  ״סוריה   .2008 באוקטובר  ב־26  הכנסת  של  והביטחון  החוץ  ועדת  בפני 
אמצעי לחימה של חזבאללה.]...[ אסד סומך כיום על חזבאללה יותר מאשר על צבאו.]...[ 
בכירי הארגון עושים בסוריה כבתוך שלהם, והסורים התירו כל רסן״. ידלין ציין כי אסד 
צבאו,  בתפקוד  החלל  את  ימלאו  האחרונים  שאלו  בתקווה  חופשית  יד  לחזבאללה  מעניק 

וביכולתם של מפקדי הצבא למצוא מענה יצירתי ויעיל מול האתגר הישראלי.4
זאת,  עם  הסורי.  המשטר  לצד  חזבאללה  התייצב  בסוריה  המהפכה  שפרצה  מרגע 
במהלך השבועות הראשונים לפרוץ המהומות בסוריה כשעדיין לא התבררה תמונת המצב 
קו  בדמשק.  המשטר  עם  והזדהות  עידוד  בהצהרות  בעיקר  זו  תמיכה  התבטאה  במלואה, 
ההסברה שאימצו דובריו של הארגון ואמצעי התקשורת שלו התמקד במאמץ להמעיט בערך 
ובמשמעות של ההפגנות בסוריה, תוך ניסיון להבחין בין המתרחש במדינה ובין המהפכות 
להרגיע  הארגון  של  דובריו  קראו  ממילא  הערבי.  העולם  של  אחרים  בחלקים  שהתחוללו 
את הרוחות הסוערות, ואף לפתוח בדיאלוג בין המשטר ובין המפגינים נגדו, אך זאת תוך 
הבטחת המשך שלטונו של אסד בסוריה. ככל שהלך המשבר והחריף העמיקה מעורבותו של 

חזבאללה בו, ומנהיגיו שוב לא הסתירו כי גורלו של חזבאללה כרוך בגורלו של אסד.
 2011 באוגוסט  ב־26  שנשא  בנאום  נצראללה,  של  בדבריו  למצוא  ניתן  לכך  דוגמה 
לרגל ״יום ירושלים״ )אותו מציינים איראן וחזבאללה מדי יום השישי האחרון של חודש 
הרמדאן(: ״כל מי שמתיימר להיות ידידה של סוריה וכל מי שחש מחויב לעתידה ולאחדותה, 
לעמה ולדמם של הסורים,]...[ חייב לפעול ולעשות ככל יכולתו כדי להביא להרגעת הרוחות 
בסוריה.]...[ סוריה הצליחה לשמר את אחדותה לאורך כל שנות קיומה, משום שתמיד הציבה 
לנגד עיניה את מחויבותה לתחושה של פטריוטיות סורית ולתחושה לאומית ערבית ותמיד 

הלכה אחרי תחושות אלו״.5
שנה לאחר מכן, בנאום שאף אותו נשא לרגל ״יום ירושלים״ שחל באותה שנה ב־17 
אוגוסט 2012, שב נצראללה והסביר: ״עמדתנו לגבי סוריה הייתה למן הרגע הראשון עמדה 
הבוחנת את הנעשה בעיניים פלסטיניות, היינו מתוך זווית הראיה הפלסטינית שהיא זווית 
הראייה של הסכסוך הישראלי-ערבי. למרבה הצער, כמה מדינות ערביות המתיימרות כיום 
להוביל את העולם הערבי,]...[ מבקשות להוביל את הערבים לא למלחמה עם ישראל אלא 

״המודיעין הסורי סייע לאסיר חזבאללה לברוח ממצרים במהומות״, ערוץ 2, 17 בפברואר 2011.  .3

עדותו של ראש אמ״ן, אלוף עמוס ידלין, בפני ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, הארץ, 26 באוקטובר   .4

.2008

אל־מנאר, 26 באוגוסט 2012.  .5
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למלחמה מבית, היינו לפיתנה )מלחמת אזרחים( בסוריה ועיראק, בלבנון ובמדינות נוספות. 
זו או אחרת, חלק מן הציר האסלאמי־ מצער לגלות שגם תורכיה, שאמורה להוות בדרך 
ערבי התומך בפלסטין ובענין הפלסטיני, הקפיאה את קשריה עם סוריה ואלו הגיעו אל רמת 
האפס או אפילו מתחת לאפס.]...[ נראה שחל שינוי בסדר העדיפויות של תורכיה והיא אינה 

מעניקה יותר עדיפות כבעבר לעזה ולפלסטין״.6
וחזבאללה  איראן  התגייסו  די,  היה  לא  אסד  של  במשטרו  התמיכה  שבהצהרות  מאחר 
לסייע למשטר הסורי במאבקו גם במעשים. תמיכתה של איראן התבטאה בשלב ראשון זה 
ואף באספקת אמצעי לחימה לצבא הסורי. חזבאללה  לוגיסטי,  וסיוע  ובייעוץ  בסיוע כספי 
וייעוץ לכוחות הסוריים הלוחמים במורדים, שהתבסס על הניסיון  מצדו העניק סיוע טכני 
שהארגון צבר בלוחמת גרילה נגד ישראל, ובנוסף הסגיר לידי הסורים ואף חיסל מתנגדים 
פוליטיים של המשטר בדמשק שמצאו מחסה ומקלט על אדמת לבנון. ולבסוף, הארגון שלח 
מדריכים לסייע בהקמה ובאימון של מיליציות סמי־צבאיות מקרב בני העדה העלווית כדי 

שיילחמו למען אסד.
בתקשורת דווח מפעם לפעם כי הארגון שלח את אנשיו לסוריה ללחום במורדים לצד 
הצבא הסורי, אולם בתחילה הכחיש חזבאללה דיווחים אלו מכל וכל, כפי שהסביר נצראללה 
בנאום שנשא באוגוסט 2011: ״אם אנו אכן לוחמים בסוריה ואנשים שלנו נהרגו בקרבות, 
אז אדרבא, הראו לנו היכן מאות החללים הללו. הרי כל כפר בלבנון יודע מה מתרחש בשטחו 

ואנו גם מקיימים הלוויות פומביות לחללינו ואיננו מסתירים אותם או מתביישים בהם״.7
אסד  של  ״לתחושתו  כי:  גולן,  יאיר  אלוף  פצ״ן,  מפקד  העיד   2012 באפריל  ב־6  עוד 
מסתכל  כשאסד  המעצמתית.  ברמה  וגם  לים  מעבר  הקרוב,  במרחב  תמיכה  עדיין  לו  יש 
החוצה הוא אומר ׳יש לי פה את חזבאללה, הוא עוזר. יש לי את האיראנים הם תומכים בי, 
וברקע יש את סין ואת רוסיה שרחוקות מלהתלהב מהמגמה במערב לגנות, לבודד או להביא 
להחלפה מהירה )של השלטון בדמשק(׳. ולכן אסד ]...[ יכול להכיל את זה שהליגה הערבית 

מגנה אותו״.8
כניסתו  היינו  בסוריה,  בלחימה  חזבאללה  של  הפומבית  ואף  האקטיבית  מעורבותו 
לסוריה ככוח לוחם, החלה עם זאת רק באביב 2013, תחילה בקרב על העיירה אל־קוֵציר 
שעליה השתלטו לוחמי הארגון בראשית יוני 2013 ולאחר מכן, בסתיו אותה שנה ובאביב 
שלאחריה, גם ברכסי הרי קלמון שלאורך הגבול הלבנוני-סורי. בשנים שלאחר מכן נשלחו 
לוחמים של חזבאללה ללחום באזורים אחרים של המדינה. ראשית, הם נשלחו לאזור דמשק 
ולאחריו לאזור דרעא בדרום סוריה ולמרחב רמת הגולן. מאוחר יותר נשלחו לאזורי ַחָמאה 
וחֹמץ, ָחלָּב ולבסוף אף אל המדבר המזרחי ואל עמק הפרת, בואכה דיר אל־זור, אל־מיאדין 
ואבו כמאל. ישראל השכנה דאגה מהגעתם של אנשי חזבאללה אל מרחב רמת הגולן שכן 
בכך היה, כך חששו בירושלים, כדי להפוך את הגבול הישראלי-סורי מגבול שקט, גם אם 
לא גבול של שלום, לגבול של חיכוך ואף של עימות, חלק ״מן החזית הפתוחה״ מול ישראל 

אל־מנאר, 17 באוגוסט 2012.  .6

שם.  .7

ישראל היום, 6 באפריל 2012.  .8
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הנמתחת מראש הנקרה עד לחמת גדר — מונח שהפך חביב על נצראללה שאף הרבה לעשות 
בו שימוש בנאומיו.9

אביב 2013 — חזבאללה מתגייס למערכה בסוריה

2013, משלוחמיו  כאמור, מעורבותו הפעילה של חזבאללה בלחימה בסוריה החלה באביב 
הוטלו לקרב על העיירה אל־קוֵציר. חשיבותה של עיירה זו, המצויה 35 קילומטרים מדרום 
מפתח  בהיותה  נעוצה  הייתה  הסורי-לבנוני,  לגבול  מצפון  קילומטרים  וכ־15  לחֹמץ  מערב 
ואל  הסורי  החוף  אל  דמשק-ָחלָּב,  ציר  הסורי״,  ״הפנים  את  המחברת  הדרך  על  לשליטה 
אל  ודרכה  חֹמץ  אל  מלבנון  המעבר  נתיב  על  לשליטה  מפתח  בעיקר  אבל  העלווים,  חבל 
מתנדבים  אליהם  זרמו  ואף  וסיוע,  נשק  המורדים  לידי  הועברו  זה  נתיב  דרך  סוריה.  צפון 
מן האזורים הסונים בלבנון הסמוכים לגבול וכן מן העיר טריפולי. אפשר אבל שחזבאללה 
חשש דווקא מן התנועה בכיוון ההפוך — האפשרות של זליגת המלחמה מסוריה ללבנון, ומן 
החיבור שבין הארגונים הסלפים־ג׳האדים הפועלים בסוריה ובין הזרם הסלפי הפועל בלבנון. 
 2013 מרס  בסוף  החלה  אל־קוֵציר  באזור  המורדים  נגד  חזבאללה  לוחמי  של  הלחימה 
ונמשכה כחודשיים, שבמהלכם איבד הארגון למעלה ממאה מלוחמיו. ואולם בסופו של יום, 
ב־5 ביוני 2013, עלה בידיו להשתלט על העיירה ועל סביבתה. אל־קוֵציר הייתה העיירה 
הראשונה שאותה הצליח המשטר הסורי להשיב לידו מאז פרצה המלחמה במדינה, גם אם 
עשה זאת בעזרת לוחמיו של חזבאללה. היו שביקשו לראות בכיבושה נקודת מפנה במלחמה, 

ולכל הפחות סיומו של השלב הראשון שבה, שהתאפיין במגמה חד־כיוונית לרעת משטרו.
מנהיגי חזבאללה הציגו בתחילה את מעורבותם בקרבות בסוריה כהושטת סיוע לכ־30 
אלף כפריים שיעים לבנונים החיים בקרוב לעשרים כפרים שיעים לבנונים. אותם כפריים 
נמצאו, עוד למן כינונן של סוריה ולבנון בידי שלטונות המנדט הצרפתי וסימון הגבול ביניהן, 
בתוך שטחה הריבוני של סוריה, אך המשיכו לשמר את זיקתם לקהילה השיעית בלבנון. זאת, 
למלחמת  עד  המנדטורית  ישראל  ארץ  בשטח  שהתקיימו  השיעים  הכפרים  לשבעת  בדומה 
העצמאות.10 מאוחר יותר כבר לא היסס חזבאללה להבהיר כי הוא תופס את הקרב על אל־

קוֵציר כחלק מן המאבק הכולל על סוריה, וכי מטרתו היא להגן על שלטונו של אסד ולא רק 
על כמה כפריים שיעים-לבנונים החיים במדינה. ״נכנסו לסוריה בצורה הדרגתית. קודם כל 
לעיירות שבהם חיים לבנונים במרחב הכפרי שסביב לעיירה אל־קוֵציר. בתחילה כשהצבא 
הסורי עוד היה שם נמנענו מלהתערב בלחימה, אבל כשהצבא הסורי נאלץ לסגת, פנו תושבי 
האזור אלינו בבקשה שנסייע להם. אנו סיפקנו להם נשק, אימנו אותם והם היו אלו שנלחמו 
ולא פעיליו של הארגון. אנו העברנו לשם כמה פעילים כדי שינהלו את העניינים, אבל אחר 
להגן  מסוגלים  היו  לא  כבר  שחיים שם  כך שהלבנונים  לכדי  והגיע  הידרדר  כשהמצב  כך 
מערב־ העולם,  רחבי  מכל  אליו  שנהרו  לחמושים  בסיס  הפך  כולו  וכשהמרחב  עצמם,  על 
השיעים  לכפרים  לפלוש  תכננו  אף  והם  ועוד,  מאפגניסטאן  המפרץ,  מן  מתימן,  הסעודית, 

״סוריה: ״נגיב מיידית אם נותקף שוב״; נסראללה: ״נפתחה חזית בגולן״, נענע 10, 9 במאי 2013.  .9

בן ארליך, בסבך הלבנון, 1958-1918 )תל־אביב: הוצאת מערכות 2000(, עמ׳ 283-277.  .10
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באזור, רק אז החלטנו להתערב״.11 נצראללה הדגיש כי ההחלטה לשלוח את לוחמיו לסוריה 
הייתה שלו ושל הנהגת חזבאללה, ולא החלטה שהוכתבה לו בידי איראן.12

אף  בלבנון  חריפה  ביקורת  בתחילה  עוררה  בסוריה  בקרבות  חזבאללה  של  מעורבותו 
במלחמה  זו  מעורבות  בהרוגים שגבתה  הכבד  המחיר  רבים, שהוטרדו בשל  בקרב שיעים 
במדינה השכנה, ואפשר גם שבשל החשש שמעורבות שכזו עלולה לערב את השיעים בלבנון 
במאבק בסוריה — מאבק שלבש עד מהרה אופי עדתי ודתי, ושגלש מסוריה לשכנותיה ואף 
מעבר להן. עם זאת, נוכח התעצמות האיום מצד קבוצות סלפיות־ג׳האדיות, ובראשן דאעש 
טעמם  את  רבים  שיעים  שינו  בכלל,  בלבנון  וליציבות  בפרט  לשיעים  אל־נֻצרה,  וג׳בהת 
וגילו נכונות להשלים ואף לתמוך במעורבותו הצבאית של חזבאללה בסוריה. שינוי דומה 
התחולל גם בקרב הנוצרים והדרוזים, וכך נותרו, מטעמים מובנים, בני העדה הסונית בחזית 

ההתנגדות למעורבותו של חזבאללה במלחמה במדינה השכנה.
הלבנונית  המערכת  הצליחה  בסוריה  הארוכות  המלחמה  שנות  שבמשך  זאת  עם  דומה 
להכיל את המתח ואת המחלוקת, בשאלת המלחמה בסוריה ובשאלת מעורבותו של חזבאללה 
בה, וזאת בין היתר בשל החשש כי המשבר שאליו נקלעה סוריה עלול לעורר מחדש את 
המתחים העדתיים והדתיים בתוך לבנון, שדומה היה כי הוכלו ורוסנו במשך השנים שחלפו 

מסיומה של מלחמת האזרחים במדינה לפני כשני עשורים. 

תופעת הפליטות

אחת מהשלכותיה הישירות של המלחמה בסוריה על לבנון השכנה, היה זרם של פליטים 
ששטף מדינה זו. במהלך השנים הראשונות לקרבות בסוריה מצאו מקלט בלבנון כמיליון 
ורבע פליטים, מרביתם סונים מאזורי הכפר והפריפריה שבהם פרצה המחאה נגד המשטר 
הסורי, ושמאוחר יותר הפכו מוקדים של מאבק ולחימה בו. במציאות שכזו כל תושב רביעי 
את  לערער  כדי  היה  מסוריה  פליטים  של  זה  בשטף  מסוריה.  פליט  למעשה  היה  בלבנון 
המאזן הדמוגרפי העדין שהתקיים בין העדות בלבנון )כדי שוויון בין בני העדות הסונית 

והשיעית במדינה(.
חלק גדול מן הפליטים מצא מחסה בבקעת הלבנון בקרבת הגבול הסורי ובאזור בירות 
הסונית  שאוכלוסייתם  ועכאר  טריפולי  לאזורי  גם  הגיע  אחר  חלק  אך  לבנון,  בדרום  ואף 
הגבול,  את  מוסדר  לא  באופן  חצו  הפליטים  מן  רבים  למורדים.  אהדה  מלכתחילה  גילתה 
כי רק  נמנעו מלהירשם במחנות הפליטים שהקימו עבורם סוכנויות האו״ם. אין פלא  ואף 
לבנון,  אדמת  על  האו״ם  של  סוכנויות  שהקימו  פליטים  במחנות  נקלט  הפליטים  מן  חלק 
ומשום כך הנתון שנמסר ושהעמיד את מספרם של הפליטים הסוריים בלבנון בשלהי 2017 
על 997,905 איש, היה נמוך משמעותית לעומת ההערכות לפיהן מצויים על אדמת לבנון 
כמיליון ורבע פליטים, הגם שאפשר ששיקף ראשיתה של מגמה של חזרה של פליטים אל 

ריאיון שהעניק נצראללה לערוץ הטלוויזיה או־טי־וי, 3 בדצמבר 2013.  .11

שם; ערוץ הטלוויזיה או־טי־וי.  .12
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סוריה עתה משהמלחמה בה החלה קרבה אל סיומה.13 התקשורת בלבנון הרבתה לדווח על 
מצוקתם של פליטים אלו, ועל הקושי של המערכת הלבנונית לספק את צורכיהם ולהעניק 

להם מענה בתחומי החינוך, הבריאות והתעסוקה.14
בלבנון  השלטונות  ניסו  ללבנון,  מסוריה  הקיצוני  האסלאמי  הטרור  זליגת  משהתגברה 
לאסור כניסה של פליטים סורים למדינה, אבל למעט הגברת הפיקוח במעברי הגבול לא היה 
לאיסור זה משמעות מעשית. אחדים מן הפליטים הסורים שביקשו להימלט מאימת המלחמה 
בארצם, בני כל העדות ובעיקר נוצרים, היו בעלי אמצעים. אלו התקבלו לרוב בסבר פנים 

יפות, ולא נתקלו בכל בעיה לעבור במעברי הגבול בין שתי המדינות.
כמו  במדינה,  הפוליטית  ליציבות  אלו  בפליטים  הטמונה  הסכנה  מן  הוטרדו  סונים  גם 
גם מן המעמסה הכלכלית שהטילו על כתפיה של הכלכלה הלבנונית. הם לא הסתירו את 
חששם כי הפליטים יהפכו לכוח עבודה זול, שידחוק את רגלי המועסקים הלבנונים.15 כדאי 
לציין כי טרם פרוץ המהפכה בסוריה נהגו מאות אלפים ואפשר שאף למעלה ממיליון פועלי 
דחק סורים לעבוד בלבנון בעבודות מזדמנות, וחלק מהם אף נותר להתגורר בה לתקופות 
ממושכות. היחס של כלל הלבנונים לפועלים הסורים היה לרוב יחס של עוינות, התנשאות 
ובוז, שהיה נעוץ בהבדלים הסוציו־אקונומיים ביניהם ואולי נבע מהזיכרון הלבנוני לשנות 

״הכיבוש הסורי״ של לבנון.
נאסרה  מסוריה  פלסטינים  פליטים  שעל  הרי  סורית,  אזרחות  בעלי  פליטים  לעומת 
לחלוטין הכניסה ללבנון. ערב פרוץ המהפכה הסורית התגוררו בלבנון כחצי מיליון פליטים 
פלסטינים, ולאלו נוספו עוד כ־100-50 אלף פליטים פלסטינים שהצליחו בכל זאת לחצות 
האוכלוסיה  של  מיפוי  של  תוצאותיו  בלבנון  פורסמו   2017 בדצמבר  ללבנון.16  הגבול  את 
עם  בשיתוף  פלסטיני-לבנוני  לדיאלוג  הוועדה  בידי  במשותף  שבוצע  במדינה,  הפלסטינית 
הלשכות המרכזיות לסטטיסטיקה של הממשלה הלבנונית ושל הרשות הפלסטינית. אלו העלו 
כי בלבנון חיים רק 174,422 פליטים פלסטינים, 45 אחוזים מהם מתגוררים במחנות פליטים 
שבו  המספר  מן  משמעותית  נמוך  היה  זה  נתון  המדינה.  ברחבי  ובעיירות  בערים  והשאר 
נקבה אונר״א )סוכנות הסעד והתעסוקה של האו״ם(, שהעמידה את מספרם של הפליטים 
 592,711 רשומים  היו  שבפנקסיה  )אף  פליטים   449,957 על  בלבנון  החיים  הפלסטינים 
לארצות  מלבנון  השנים  במרוצת  היגרו  רבים  שפליטים  כך  על  העידו  הפערים  פליטים(. 
אחרות, אבל בראש ובראשונה לימדו על הבעייתיות הטמונה בנתוניה של אונר״א שהפכה 
צינור להעברת סיוע ותמיכה למשפחות פליטים, ומשום כך אלו נמנעו מלדווח על פטירות 

של בני משפחה או על הגירה שלהם אל מחוץ לגבולותיה של לבנון.17

אל־אח׳באר )בירות(, 3 בינואר 2018.  .13

 RRobert G. Rabil, The Syrian Refugee Crisis in Lebanon, the Double Tragedy of Refugees and  .14

Impacted Host Communities (Lanham: Lexington Books, 2016).
אל־ספיר )בירות(, 31 ביולי 2014.   .15

ערוץ הטלוויזיה אן טי וי, 9 בנובמבר 2014.  .16

אל־אח׳באר )בירות(, 3 בינואר 2018; עמירה הס, ״מפקד אוכלוסין בלבנון: מספר הפליטים הפלסטינים   .17

במדינה קטן פי שלושה מנתוני האו״ם״, הארץ, 24 בדצמבר 2017.
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חזבאללה והטרור הסוני סלפי־ג׳האדי — התגובה והתגובה שכנגד

למרות הישגיו של חזבאללה בלחימה באל־קוֵציר כמו גם הצלחתה של המערכת הלבנונית 
כולה לשמר את היציבות במדינה, לא עלה בידו לעצור או אף למנוע באופן הרמטי את זליגת 
הטרור מסוריה אל תוככי לבנון, לרוב בידי קבוצות של חמושים סוריים שביקשו להעביר 
במלחמה  מעורבותו  בשל  בחזבאללה  ולנקום  השכנה  המדינה  אל  מארצם  המלחמה  את 
המורדים,  מקבוצות  כמה  של  שהאג׳נדה  נראה  בדמשק.  למשטר  שהגיש  והסיוע  בסוריה 
המיעוטים  עדות  בבני  חורמה  עד  מאבק  ממילא  כללה  אל־נֻצרה,  ג׳בהת  או  דאעש  דוגמת 
בלבנט ובעיקר בשיעים, לצד חוסר נכונות להכיר בגבולות המדיניים הקיימים )המבוססים 
על הסכמי סייקס־פיקו(, ובכך היה אפוא כדי להפוך את הלבנונים ואת בני העדה השיעית 

במדינה, יעד בעבורן.
בסמוך לתחילת מעורבותו של חזבאללה בקרבות בסוריה פתחו דאעש וג׳בהת אל־נֻצרה, 
במתקפת  לבנון,  בתוככי  שפעלו  סלפיות־ג׳האדיות  קיצוניות  קבוצות  של  בסיוע  פעם  לא 
טרור נגד כוחות של צבא לבנון אך בעיקר נגד חזבאללה ואף נגד כפרים, עיירות ושכונות 
מגורים שבהם התגוררו בני העדה השיעית במדינה. עוד ב־26 במאי 2013 נורו שני טילי 
בשיעים,  ברובו  המאוכלס  חזבאללה  שבשליטת  בירות  בדרום  הדאחיה  רובע  לעבר  גראד 
בלא שאף גורם נטל אחריות על הירי. ב־15 באוגוסט 2013 התפוצצה מכונית תופת ברחוב 
ראשי סמוך למתחם ַסיד אל־ֻשהדאא׳ שבו נהג חזבאללה לקיים אירועים המוניים לתומכיו. 
בפיצוץ נהרגו 22 איש ועוד עשרות נפגעו. נשיא לבנון מישל ֻסלימאן מיהר להפנות אצבע 
כאן  שיש  וברור  פושעים,  שמאפיין  בסגנון  ״מדובר  ישראל.  של  לכיוונה  דווקא  מאשימה 
טביעות אצבע של הטרור הישראלי שמטרתו לפגוע ביציבות באזור ובעמידה האיתנה של 
העם הלבנוני״. חזבאללה נמנע מלהטיל את האחריות לפיגוע על גורם כלשהו, אך דובריו 
על  מעידים  שימוש,  נעשה  שבו  הנפץ  חומר  כמות  גם  כמו  הפיגוע,  של  מיקומו  כי  טענו 
מיומנות גבוהה המאפיינת ״ארגון גדול או מדינה״. מאוחר יותר נטל ארגון סלפי לא מוכר 
בשם ״פלוגות עאא׳ישה אם המאמינים״ את האחריות לפיגוע. שלושה רעולי פנים הופיעו 
בסרטון שהועלה לרשת ובו הכריזו: ״נצראללה, אתה וארגונך קיבלתם מאתנו היום מסר. 
אנו שבים ומתרים בך שלא אתה הוא זה שתקבע מכאן ואילך, את המקום ואת העיתוי של 

האירועים ושל ההתרחשויות בלבנון״.18
האיראנית.  השגרירות  לבניין  בסמוך  מתאבד  מחבל  התפוצץ   2013 בנובמבר  ב־19 
בפיצוץ נהרגו עשרות ובהם נספח התרבות בשגרירות, אברהים אנסארי, ועוד כמה מאות 
אל־סילה  הכפר  מן  פלסטיני  עזאם,  עבדאללה  שם  )על  עזאם״  עבדאללה  ״גדודי  נפצעו. 
אל־ח׳ארת׳יה שהיה מורהו הרוחני של ֻאסאמה בן לאדן(, הוא שנטל אחריות על הפיגוע. 
אל־ לארגון  בזיקה  ומצוי  המזרח־התיכון  רחבי  בכל  הפועל  סלפי־ג׳האדי  בארגון  מדובר 
קאעדה, ולו שלוחה לבנונית שעיקר פעילותה בדרום לבנון. ככל הנראה היא שעמדה מאחורי 
הפיגוע. הארגון איים כי יוסיף לתקוף את השיעים בלבנון עד שאיראן תסיג את כוחותיה 

רועי קייס ונמדור סמל, ״נסראללה: מוכן להילחם בעצמי בסוריה״, וויינט, 16 באוגוסט 2013.  .18



פרק תשיעי

282

מסוריה, ואנשיו של הארגון ישוחררו מבתי כלא בלבנון. הארגון היה אחראי גם לירי רקטות 
מלבנון לישראל באוגוסט 2013, ועוד קודם לכן פעמיים במהלך שנת 2009. 

שבדרום  אל־חריכ  בחארת  תופת  מכונית  התפוצצה   ,2014 בינואר  ב־3  יותר,  מאוחר 
לאחר  חזבאללה  על־ידי  ששופץ  הראשון  הבניין  היה  הפיצוץ  אירע  מולו  הבניין  בירות. 
נוספים  פיגועים  נפצעו.   30 ועוד  אדם  בני  חמישה  נהרגו  ובפיצוץ  השנייה,  לבנון  מלחמת 
בבירות ואף ירי טילים לעבר כפרים ועיירות שיעיות, בעיקר לאורך הגבול הסורי-לבנוני, 
נמשכו בחודשים ובשנים שלאחר מכן. אחד הבולטים שבפיגועים אלו היה פיגוע של שני 
מחבלים מתאבדים ב־12 בנובמבר 2015 בֻברג׳ אל־בראג׳נה בדרום בירות שבו נהרגו 44 
ברחבי  השיעים  בריכוזי  ובהלה  פחד  זרעו  אלו  טרור  גלי  למאתיים.  קרוב  ונפצעו  אנשים 
את  חייבו  אף  הם  בירות.  החיים בשכונות השיעיות של  חלקי של  לשיתוק  והביאו  לבנון, 
חזבאללה לנקוט שורה של צעדי ביטחון, דוגמת הצבת מחסומי דרכים בכניסות לשכונות 

אלו או שיגור של פטרולים חמושים לסייר בהן.
ההסלמה בלבנון דחפה את חזבאללה להעמיק עוד יותר את מעורבותו במלחמה בסוריה, 
ולהעתיק את פעילותו אל רכס הרי קלמון, רכס הררי המקביל לרצועת הגבול הסורי-לבנוני 
ומשתרע מצפון־מערב לדמשק ועד אל מדרום לחֹמץ. המורדים הם שפתחו בקרב על רכס 
הרי קלמון כשניסו לבסס לעצמם אחיזה ואף שליטה במרחב אסטרטגי זה, כפיצוי על אובדן 
בנובמבר  החלה  חזבאללה  ולוחמי  הסורי  הצבא  של  הנגד  מתקפת   .2013 ביוני  אל־קוֵציר 
אלו  בידי  עלה  חודשים  כמה  2014. בתוך  וצברה תאוצה בחודשים הראשונים של   ,2013
להשיב לעצמם את השליטה על מרבית העיירות והכפרים שברכס הרי קלמון. לוחמי דאעש 
וג׳בהת אל־נֻצרה הוסיפו עם זאת לקיים נוכחות במרחב הגבול שבין סוריה ללבנון באזור 
העיירה ערסאל, שטח שהשתרע על למעלה מ־700 קילומטרים רבועים. חלקו בתוך השטח 
הסורי, אך מרביתו בתוך שטחה של לבנון. הם הפכו מרחב זה, בתמיכתה של האוכלוסייה 
המקומית הסונית, לבסיס פעולה בעבורם ולמקום מקלט לקרוב למאה אלף פליטים סוריים.

דחה  בערסאל  אל־נֻצרה  וג׳בהת  דאעש  אנשי  החזיקו  שבה  המובלעת  על  הקרב  את 
ערסאל  רכס  של  הצפוני  חלקו  על  במתקפה  ביולי  ב־4  פתח  אז   .2017 לקיץ  חזבאללה 
שהוחזק בידי אנשי ״חזית שחרור אל־שא׳ם״ וחודש אחר כך, ב־4 באוגוסט 2017, אילץ 
הלחימה  סוריה. את  אידליב שבצפון  מחוז  אל  ולהתפנות  להיכנע  נשקם,  את  להניח  אותם 
בדאעש שנותר שולט בחלקו הדרומי של רכס ערסאל, שטח שגודלו כ־141 קמ״ר בתוככי 
לבנון ועוד 55 קמ״ר מצידו הסורי של הגבול, הותיר חזבאללה לצבא לבנון. זה פתח באמצע 
אוגוסט 2017 בקרב המכריע לגירושם של דאעש מן האזור,19 וב־27 באוגוסט 2017 הניחו 
הללו את נשקם. כחלק מהסכם הכניעה אפשרו להם חזבאללה והמשטר הסורי להתפנות מן 
האזור לעבר השטח שבשליטת דאעש בעיראק — דבר שגרר ביקורת חריפה מצד הממשלה 
בבגדאד ומהמנהיגות השיעית במדינה זו. את ההישג בערסאל הזדרזו דובריו של חזבאללה 
להגדיר כ״חג השחרור השני״ שידעה לבנון לאחר חג השחרור )עיד אל־תחריר( הראשון — 
נסיגת כוחות צה״ל מדרום לבנון ב־24 במאי 20.2000 בעקבות השתלטותו של חזבאללה על 

אל־ג׳זירה, 3, 4, 20 באוגוסט 2017.  .19

אל־עהד )בירות(, 3 בספטמבר 2017.  .20
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מרחב ערסאל החל הארגון משלח חזרה לסוריה פליטים סורים שמצאו מחסה באזור, תוך 
העדיפה  הצד שכן  מן  צופה  נותרת  אל־חרירי  אל־דין  סעד  לבנון בראשותו של  שממשלת 

להימנע מכל מגע רשמי ומחייב, ובוודאי שבסוגיות שכאלו, עם הממשלה בדמשק.

חזבאללה מעמיק את מעורבותו בסוריה

מהלכיו של חזבאללה לחסום את דרכו של האסלאם הקיצוני אל תוך לבנון עלו יפה, שכן 
ודומיו שכוונו  דאעש  הטרור של  גלי  על  ולהתגבר  בלבנון  לרגיעה  להביא  הצליח  הארגון 
מהשטח הסורי נגד האוכלוסייה השיעית. בכך היה כדי לחזק את מעמדו של הארגון בעיני 
אחדים  ואפילו  הדרוזים  )הנוצרים,  נוספות  עדות  בני  בקרב  גם  אך  השיעית  העדה  בני 
מבני העדה הסונית( שהחלו רואים בחזבאללה ״מגנה של לבנון״, תואר שבו נהגו מנהיגיו 

להתהדר במשך השנים. 
הסורי-לבנוני  הגבול  שלאורך  המרחב  אל  עצמו  להגביל  חזבאללה  של  שניסיונו  אלא 
נשאב  הארגון  עצמו  מצא  זאת  תחת  בידיו.  צלח  לא  הישראלי-סורי,  הגבול  לאזור  אף  או 
למעורבות הולכת ומעמיקה במלחמה בכל רחביה של סוריה. תחילה נשלחו אנשיו לאזור 
דמשק, לחזק את אחיזתו של המשטר בדמשק וסביבותיה, למשל שכונות שבהן התגוררה 
אוכלוסייה שיעית או שבהן נערכו מיליציות שיעיות שאותן שיגרו האיראנים לסוריה, דוגמת 
בן אבי טאלב(.  וביתו של עלי  )נכדתו של הנביא  זַינב  כפר סוסה או אזור קברה של סת 
מאוחר יותר עם תחילת המעורבות הרוסית-איראנית בלחימה במדינה החל בספטמבר 2015, 
נשלחו לוחמים של חזבאללה גם לעומק סוריה ונטלו חלק, לצד לוחמים איראנים ולוחמים 
וחֹמץ, סביב  ַחָמאה  של מיליציות שיעיות שהובאו לסוריה בידי טהראן, בקרבות במרחבי 
השליטה  על  במאבק  חזבאללה  לוחמי  השתתפו  אף  בהמשך  בָחלָּב.  כן  וכמו  תדמור  לעיר 
כמאל  ואבו  אל־מיאדין  אל־זור,  דיר  הערים  על  וכן  הפרת,  עמק  בואכה  המזרחי  במדבר 
שמהם נסוגו לוחמיו של דאעש ושאותו ביקשה עתה איראן להפוך לחלק ממסדרון יבשתי. 
בה  והפך  הגולן,  לרמת  פעמיו  את   2014 במהלך  כבר  הארגון  כזכור  אלו, שם  לכל  קודם 
לשחקן מרכזי מצדו הסורי של הגבול באותם אזורים שנותרו נתונים לשליטתו של המשטר 
הסורי, בעיקר בצפונה של רמת הגולן הסורית. במקביל הגיעו לוחמי חזבאללה גם לדרום 

סוריה לאזור דרעא.
לצד נוכחות צבאית זו פעל הארגון לחזק את אחיזתו בקרב האכלוסיה השיעית בתוככי 
סוריה — אותם עשרות אלפי שיעים שחיו במדינה זו במחוזות חֹמץ, ָחלָּב דמשק ודרעא — 
זו פעל הארגון לכונן באזורים אלו מיליציות  בניסיון לפרוס על אלו את חסותו. במסגרת 
שיעיות, לא פעם בסיוע או בהכוונה של משמרות המהפכה של איראן שאותן אימן ומימן, 
ושנאמנותן הייתה נתונה בראש ובראשונה לו עצמו ורק בעקיפין למשטר הסורי שבעבורו 
והעלווית  גם בקרב העדות הדרוזית  ניסיונות של הארגון לפעול  דווח על  נלחמו. מסוריה 
שאף הן מקורן מן השיעה, הגם שנראה שניסיונות אלו נחלו הצלחה חלקית בלבד. בפעילותו 
של חזבאללה בקרב העלווים בסוריה היה כדי לעורר חשש באשר לכוונותיו ארוכות הטווח 
של הארגון בעידודה של איראן, לנסות ולקרב את העלווים אל השיעה התרי־עשרית )על־פי 
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תפיסתה של הרפובליקה האסלאמית של איראן(, לחזק בקרבם זהות עדתית ודתית בהשראה 
האיראנית  וההשפעה  השיעה  לקידום  חנית  לחוד  העלווים  את  ולהפוך  איראנית  ובהכוונה 
הסורית,  המדינה  והתפרקותה של  בדמשק  נפילת המשטר  למקרה של  זאת  הלבנט.  לחופי 
וייצא מן המלחמה כשידו על העליונה. אז  יחזיק מעמד  אך גם למקרה שמשטרו של אסד 
מוסדות  של  תמיכתם  על  רק  לא  הנסמך  בלבנט,  הגמוני  לכוח  עצמה  להפוך  איראן  תוכל 
המדינה הסורית ושל העומד בראשה, אלא גם על תמיכתם של בני העדה העלווית במדינה, 
לכלי  הפכ  אותם  שאף  בלבנון  השיעית  העדה  בני  של  לתמיכתם  כתוספת  ובעצם  בדומה 
בידה לקידום האינטרסים האיראניים באזור. בריאיון שהעניק לערוץ הטלוויזיה אל־מיאדין 
ב־28 בדצמבר 2017, ביקש נצראללה להפריך חשש זה: ״אין שום חשש שננסה להפוך את 
הסורים לשיעים, גם אסד בעצמו אמר שאין חשש כזה. לא הלכנו לסוריה כדי להפוך מישהו 

לשיעי. האם בלבנון הפכנו מישהו לשיעי?״.21
ניסיונותיו של הארגון לגייס תמיכה בהר הדרוזים באמצעות האסיר הלבנוני המשוחרר 
סמיר אל־קונטאר והפוליטיקאי הדרוזי־לבנוני ויא׳אם ויהאב, מנהיג מפלגת האיחוד הערבי 
הצלחה  מנהיגיה.  ובידי  בהר  הדרוזית  האוכלוסייה  בידי  נדחו  אל־ערבי(,  אל־תוחיד  )חזב 
חלקית נחל הארגון עם זאת דווקא בכפר הדרוזי חדר שלמרגלות החרמון בצדו הסורי של 
הגבול עם ישראל, ובו עלה בידי קונטאר לגייס כמה צעירים דרוזים להתארגנות בראשותו, 
שאף הוציאה אל הפועל ניסיונות פיגוע בצפון רמת הגולן. קונטאר חוסל לבסוף בדצמבר 

2015 בתקיפה שיוחסה לישראל.
לחזבאללה,  בקרבתו  שנודע  ״אל־אח׳באר״  הלבנוני  העיתון  עורך  אל־אמין,  אבראהים 
בלבנון  ההתנגדות  תנועות  כלל  של  קדמי  הגנה  קו  בסוריה  רואה  ״חזבאללה  כי:  הסביר 
ובפלסטין, ולכן חזבאללה מעניק סיוע לכלל התושבים ממוצא לבנוני המתגוררים בכפרים 
והוא  אלו,  מיעוטים  לבני  לסייע  התחייב  חזבאללה  בסכנה.  כולם  כיום  סוריה.]...[  בתוככי 

עושה זאת תוך שיתוף פעולה ביטחוני וצבאי מלא עם הסורים״.22

חזבאללה מול ישראל

המלחמה בסוריה ומעורבותו של חזבאללה בה אפשרה לו להיאחז במרחב רמת הגולן, ואף 
פיגועי  הפועל  אל  להוציא  ניתן  ישראל שבו  מול  ״למגרש משחקים״  אותו  ולהפוך  לנסות 
באזור  ואף  הישראלי-לבנוני  הגבול  לאורך  הארגון  ביצע  שאותם  אלו  דוגמת  נגדה,  טרור 
זו בלחימה בסוריה כדי  חוות שבעא עד למלחמת לבנון השנייה. בה בעת היה במעורבות 
מהומת  את  ניצלה  האחרונה  זו  שכן  ישראל,  בעבור  נוחה  למטרה  חזבאללה  את  להפוך 
בינואר  החל  תוקפת  והחלה  זו,  במדינה  שהשתרר  הכאוס  ואת  בסוריה  שפרצה  האלוהים 

2013 על אדמת סוריה משלוחי נשק שביקשו האיראנים להעביר לידיו של הארגון.
בכל זה היה אפוא כדי להכניס מרכיב חדש ובעל משמעות למשוואת יחסי הכוחות שבין 
ישראל וחזבאללה, כפי שהתעצבה בעקבות מלחמת לבנון השנייה בקיץ 2006. לאחר סיומה 

ריאיון שהעניק נצראללה לערוץ אל־מיאדין, 28 בדצמבר 2017.  .21

אל־אח׳באר )בירות(, 14 במרס 2013.  .22
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של המלחמה וכלקח ממנה, הגדיל הארגון משמעותית את ארסנל הטילים שלו לכדי למעלה 
ממאה אלף טילים, מרביתם לטווח קצר אך לצדם כמה מאות ואולי אף כמה אלפי טילים 
מתקדמים וארוכי טווח, בעלי יכולת דיוק ופגיעה שהכניסו לטווח הפגיעה של הארגון את 

מרבית שטחה של ישראל, ובכלל זה גם אתרים חיוניים בעלי חשיבות אסטרטגית.
ארסנל  של  יכולותיו  על  בלעדי  באופן  כמעט  התבססה  חזבאללה  של  ההרתעה  יכולת 
זה, שבו הרבה נצראללה להתפאר. בנאומו בנובמבר 2012 לרגל יום העאשוראא׳, התייחס 
למבצע ״עמוד ענן״ שאליו יצאה ישראל באותו החודש נגד חמאס ברצועת עזה, והזהיר את 
ישראל לבל תצא לפעולה צבאית נגד לבנון. ״ישראל יודעת היטב מהם כלי הנשק המצויים 
בידינו. אם ישראל רעדה נוכח כמה טילי פג׳ר 5 שנפלו במשך שמונה ימים בתל־אביב, אז 
לבנון?  את  זו תתקוף  אם  על תל־אביב  שייפלו  אלפי רקטות  בפני  לעמוד  יוכלו  הם  כיצד 
70 ק״מ, אלא תתפרס על כל  ישראל יודעת היטב שהמערכה איתנו לא תוגבל לטווח של 
פני פלסטין הכבושה מקרית שמונה ועד לאילת״.23 בפברואר 2013 בנאום לציון יום השנה 
לחיסולו של מנהיג הארגון עבאס אל־ֻמסאווי בידי ישראל ב־1992, שהועבר על מסכי ענק 
במתחם ״ַסיד אל־שוהדאא׳״ בפרבר הדאחיה הדרומי של בירות, הוסיף נצראללה והזהיר כי 
לארגונו: ״יש את כל מה שצריך בשביל המערכה הבאה עם ישראל. ההתנגדות נמצאת בשיא 

יכולותיה. היא לא זקוקה לסוריה או לאיראן״.24
הלחימה  שנות  במהלך  ובמיוחד  ישראל,  מול  נצראללה  של  האיומים  לשון  כי  דומה 
הארוכות בסוריה בעת שהניצחון של אסד, איראן וחזבאללה עדיין לא נראה באופק, העידה 
יותר מאשר על רצון  על אי־נחת בקרב צמרת הארגון ואף על חשש ותחושה של מצוקה 
בעימות עם ישראל. חשש זה הוליד מאמץ לשמר הרתעה הדדית, במטרה למנוע התלקחות 

של עימות כולל שבו לא רצה הארגון. 
מנהיגיו  לזכר  בדאחיה   2016 בפברואר  ב־16  ארגונו  שקיים  טקס  במסגרת  למשל  כך 
פגיעה  באמצעות  בישראל  לפגוע  היכולת  בידיו  כי  נצראללה  איים  ישראל,  בידי  שחוסלו 
הזהה  יכולת  ארגונו  בידי  כי  הדבר  ומשמעות  חיפה,  במפרץ  המצוי  אמוניה  גז  במיכל של 
לזו של פצצה גרעינית.25 ב־26 במרס 2016 שב נצראללה ואיים בריאיון שהעניק לערוץ 
אל־מיאדין המקורב לארגון כי: ״אם ישראל תממש את איומיה להחריב את עריה של לבנון 
ולהחזיר מדינה זו עשרות שנים אחורה, הרי שתהיה לנו הזכות להגן על עצמנו ולפגוע בכל 
יעד בישראל, ובכלל זה במפעלים פטרוכימיים ובמפעלים בהם מצויים חומרים ביולוגיים, 
יודעת  ישראל  והלא  גרעיניים.  נפץ  ראשי  מאוכסנים  ובמתקנים שבהם  גרעין  במתקני  וכן 
שאלו נמצאים בתוך הערים הישראליות או בסביבתן״.26 לבסוף, בנאום לרגל חג העאשוראא׳ 
שנשא בנובמבר 2014 איים: ״במלחמת לבנון השלישית ייסגר נמל התעופה בן־גוריון למן 

חיים איסרוביץ, ״נסראללה: הקרב נגדנו ישתרע מקריית שמונה ועד אילת״, אן־אר־ג׳י, 25 בדצמבר   .23

.2012

רועי קייס, ״נסראללה מזהיר: אם תתקפו, נחשיך את ישראל״, וויינט, 16 בפברואר 2013.  .24

רועי קייס, ״נסראללה: מיכל האמוניה בחיפה הוא הפצצה הגרעינית שלי״, וויינט, 16 בפברואר 2016.  .25

״נסראללה: במלחמה עם ישראל נפגע בכורים גרעיניים״, וויינט, 21 במרס 2016.  .26
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היום הראשון, ובנוסף יהיה עליכם לסגור את הנמלים ואת שדות התעופה שלכם. לא תהיה 
פיסת קרקע אחת בכל רחבי פלסטין שאליה לא יגיעו הטילים מלבנון״.27

קו  לאורך  לפעול  יכולת  כל  מישראל  אף שלל  ולמעשה  זה שהגביל,  אימה  מאזן  נוכח 
ישראל תפיסת לחימה שנועדה לתת  פיתחה  לבנון,  או אף בעומק  הגבול הישראלי-לבנוני 
מענה לצורך לבלום את התעצמותו של חזבאללה, אבל בה בעת למנוע הידרדרות העלולה 
בין  )המערכה  המב״ם  בתפיסת  היה  מדובר  מחודש.  אלימות  לסבב  האזור  את  להוביל 
המלחמות( שהוגדרה בידי צה״ל: מערכה שמנהלת ישראל באמצעות צה״ל וקהילת המודיעין 
חזבאללה  דוגמת  טרור  ארגוני  ושל  וסוריה,  איראן  ובהן  אויב  מדינות  של  התעצמות  נגד 
בחתימה  חשאיות  פעולות  כוללת  זו  מערכה  שלהם.  התקפית  פעילות  לסכל  כדי  וחמאס, 
פעולות  עוד  יש  בנוסף,  נוספות.  ופעולות  סייבר  לוחמת  חיל האוויר,  ובהן תקיפות  נמוכה 
הגנרל  של  חיסולם  את:  למנות  ניתן  אחריות  עליהם  נטלה  שזו  בלא  לישראל  שמיוחסות 
אל־מבחוח  מחמוד   ,)2008 )פברואר  ֻמע׳ניה  עמאד   ,)2008 )אוגוסט  ֻסלימאן  ֻמחמד  הסורי 
)ינואר 2010(, תקיפת הכור הגרעיני בסוריה )ספטמבר 2007(, התקיפה הישראלית בסודאן 
במהלך מבצע ״עופרת יצוקה״ )ינואר 2009(, תקיפות משלוחי הנשק האיראניים לחזבאללה 

בסוריה, פעילות נגד תוכנית הגרעין האיראנית ועוד״.28
את נקודת המבט מלבנון, בלא ספק מקלה וחיובית מבחינתו של חזבאללה באשר למערכה 
שביקשה ישראל לכפות על הארגון, סיפק מקורבו של הארגון, אבראהים אל־אמין, עורך 
״אל־אח׳באר״, במאמר ולפיו: ״בשתיקה מוחלטת מתנהלת מלחמה מורכבת בין ישראל ובין 
חזבאללה. זוהי ׳המערכה שבין המלחמות׳. אין זו מערכה בין מלחמות כמו שישראל מבקשת 
להאמין, אלא מצב של כוננות והתגוננות מחשש שמא תיפול טעות בשיקולי מי מהצדדים 

העשויה להוביל לעימות העלול לדרדר את האזור כולו למלחמה״.29
נראה עם זאת כי תפיסת המב״ם שעניינה עימות לא ישיר בין ישראל וחזבאללה נמצאה 
נגד  שלו  הטרור  פעילות  את  לחדש  שלו  האינטרס  את  שירתה  שכן  לחזבאללה,  גם  נוחה 
ישראל )הֻמַקאּומה( בלא להיגרר למלחמה עמה. הארגון השלים עם התנקשות בחיי מפקדיו, 
כך עמאד ֻמע׳ניה בפברואר 2008, וכך גם חסאן הולו אל־לקיס, מבכיריו של הארגון שעמד 
בראש היחידה האווירית של הארגון והיה אחראי על הכטב״מים שבהם השתמש חזבאללה 
מדי פעם נגד ישראל. לקיס חוסל בידי אלמונים בסמוך לביתו בלילה שבין 4 ל־5 בדצמבר 
30,2013 ודובריו של חזבאללה שלחו אצבע מאשימה לעברה של ישראל אך נמנעו מלהאשים 

אותה באופן רשמי שיחייב את הארגון לנקום על חיסולו.31

אל־מנאר, 4 בנובמבר 2014.  .27

עמיר   ;27-24 עמ׳   ,)2011 )אוקטובר  מערכות 445  המלחמות״,  ״תפיסת המערכה שבין  שי שבתאי,   .28

רפפורט, ״תקופת בין המלחמות״, אן־אר־ג׳י, 1 בפברואר 2013.

24 בינואר  אל־אח׳באר )בירות(,  אבים אל־אמין, ״האויב לנוכח המשבר — הבריחה לעבר מלחמה״,   .29

.2017

אל־ג׳זירה, 5 בדצמבר 2013.  .30

אל־מנאר, 21 בדצמבר 2013.  .31



חזבאללה ולבנון — בצילה של המלחמה

287

פיגוע  למשל  נמנה  עליה  ישראל,  נגד  טרור  בפעילות  ידו  את  הארגון  שלח  בעת  בה 
שכוון נגד אוטובוס שהסיע תיירים ישראלים בשדה התעופה בורגס שבבולגריה ב־18 ביולי 
2012, שבו נרצחו שישה בני אדם ונפצעו יותר מ־30. הפיגוע התרחש ביום השנה ה־18 
לפיצוץ שאירע בבניין הקהילה היהודית בארגנטינה, ושיוחס אף הוא לאיראן ולחזבאללה. 
שעות אחדות לאחר הפיגוע בשדה התעופה בבורגס נשא נצראללה נאום, שבו נמנע אמנם 
מלהתיחס לפיגוע אך הבטיח כי ארגונו מכין לישראל ״הפתעה גדולה״. ״לא משנה לנו אם 
ישראל רואה במלחמת לבנון השנייה תבוסה בעבורה. בין אם ישראל מודה בכך או לא, זה 
ממש לא חשוב עבורי. לנו, מספיק שראש המוסד לשעבר מאיר דגן, שנחשב בישראל כאחד 
מראשי המוסד הבולטים ביותר בתולדות הארגון, אמר לראש הממשלה לשעבר אולמרט כי 

מלחמת לבנון השנייה הייתה אסון לאומי בעבורה של ישראל״.32
לפיגוע בבולגריה קדמו כמה פיגועים וניסיונות פיגוע נגד אזרחים, ובעיקר דיפלומטים 
ישראלים ברחבי העולם דוגמת הודו, גיאורגיה, תאילנד וקפריסין. אלו התבצעו ככל הנראה 
על־פי תכתיב איראני, וכחלק ממערכה החשאית שניהלו ביניהן טהראן וירושלים בעקבות 
המרוץ  את  לבלום  כדי  איראנים  גרעין  במדעני  פגעה  ישראל  כי  טהראן  של  האשמותיה 
האיראני אל הגרעין. ראש הממשלה בנימין נתניהו הטיל את האחריות על ניסיונות הפיגוע 
האשמות  חזבאללה,  ושל  איראן  של  כתפיהן  על  שבבולגריה  בבורגס  הטרור  מעשה  ועל 
האיחוד  ושהובילו את  הפיגוע  בולגריה בעקבות  שגובו בממצאי החקירה שערכה ממשלת 

האירופי להגדיר את חזבאללה כארגון טרור.33 
בנאום שנשא לרגל ״יום החללים״ של הארגון ב־16 בפברואר 2014, הגיב נצראללה: 
לאחר  בלבנון,  תתקוף  שישראל  כך  על  מסתמכים  ואף  המקווים  בלבנון  גורמים  ״יש 
הלבנונים  את  הפחידו  אף  לאחרונה  בבולגריה.  לפיגוע  באחריות  חזבאללה  את  שהאשימה 
יותר  וערבית,  לבנונית  עצמית,  בהפחדה  מדובר  קרובה.  ישראלית  תוקפנות  שצפויה  בכך 
כדי לתקוף. אבל הנה  זקוקה לשום תירוץ  ישראל לא  מאשר בהפחדה שמקורה בישראל. 

נתניהו האשים את חזבאללה באחריות לפיגוע. האם פרצה מלחמה? לא, לא פרצה״.34

עימות בגולן — חזבאללה מחדש את פיגועיו נגד ישראל פברואר 2014

חוזרות  אוויריות  ותקיפות  גיסא,  מחד  הגולן  ברמת  הגבול  קו  אל  חזבאללה  של  הגעתו 
ונשנות של ישראל על אדמת סוריה שכוונו נגד משלוחים של אמצעי לחימה שביקשה איראן 
להעביר לידי הארגון מאידך גיסא — כל אלו הגבירו את החשש מפני חיכוך ואף עימות צבאי 
לאורך קו הגבול. אלא שהפעם קו הגבול הישראלי-סורי ולא כבעבר קו הגבול הישראלי-
לבנוני. התוצאה הבלתי נמנעת הייתה תקריות בין הצדדים הניצים שהעידו אמנם על זהירות 
ורצון להימנע מהסלמה, אך בה בעת על נחישות לדבוק ואף לשמר בכל מחיר, גם במחיר 

של הסלמה, את מאזן האימה שהתקיים ביניהם.

אל־מנאר, 18 ביולי 2012.  .32

הארץ, 19 ביולי 2012.  .33

רועי קייס, ״נסראללה מזהיר: אם תתקפו, נחשיך את ישראל״, וויינט, 16 בפברואר 2013.  .34
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בליל 25 בפברואר 2014 דווח בתקשורת הלבנונית והזרה כי מטוסים ישראלים תקפו 
ציוד צבאי ואמצעי לחימה, שאותם ביקשו הסורים או אף האיראנים להעביר לידי חזבאללה. 
לישראל יוחס כי ביצעה כמה התקפות שכאלו במהלך 2013, אבל ייחודה של התקיפה הפעם 
היה ביעד שנבחר — מחסן של תחמושת בסמוך לעיירה ג׳נתא המצויה בצידו הלבנוני של 
הגבול הסורי-לבנוני. הסורים כהרגלם התעלמו מן התקיפה וכלל לא דיווחו אודותיה. אבל 
לא כך נהג חזבאללה. דובריו מיהרו לאשר את דבר התקיפה, להאשים את ישראל כי היא 
הגיע  חזבאללה  כי  נראה  למהלך.35  הארגון  יגיב  הפעם  כי  הזהירו  ואף  מאחוריה  העומדת 
מולו.  פעולה  חופש  לה  מעניקה  בסוריה  במלחמה  מניחה שמעורבותו  ישראל  כי  למסקנה, 
בארגון קשרו את ההעזה של ישראל לפגוע באתר של חזבאללה בתוככי השטח הלבנוני, 
חזבאללה  מצידו של  תגובה  כל  להיעדר  לבנון השנייה,  סיומה של מלחמת  מאז  לראשונה 

לחיסולו לקיס.36
תגובתו של הארגון הייתה מהירה. ב־14 במרס 2014 התפוצץ מטען חבלה סמוך לכוח 
סוריה־ישראל־ הגבולות  למשולש  סמוך  המריבה  לחוות שבעא, שטח  סמוך  ישראלי שנע 
לבנון שבו נהג חזבאללה עד לפרוץ מלחמת לבנון השנייה לבצע מפעם לפעם פיגועים נגד 
ישראל. לראשונה מאז סיומה של מלחמת לבנון השנייה נטל הארגון אחריות לפיגוע.37 ב־7 
באוקטובר 2014 שב חזבאללה והטמין מטעני חבלה בהר דב, ובפיצוץ המטענים נפצעו שני 
חיילים ישראלים. גם הפעם נטל חזבאללה אחריות על־פיצוץ המטענים, ו״אל־מנאר״ של 
חזבאללה ידע למסור כי: ״חוליה על שם החלל עלי חסן ַחידר ביצעה את הפעולה נגד חיילים 
ישראלים שנסעו ברכב סיור באזור״. ַחידר היה איש חזבאללה שלטענת הארגון נהרג ב־5 
בספטמבר 2014, כאשר מל״ט ישראלי הפציץ מתקן האזנה ישראלי שהתגלה סמוך לעיר 
צור שבדרום לבנון בידי אנשי הארגון.38 עם זאת, כשתקפה ישראל ב־7 בדצמבר 2014 על 
אדמת סוריה משלוחי נשק שעשו את דרכם לידי חזבאללה, נמנע הארגון מלהגיב וכך נהג 
גם בתקיפות שבאו לאחר מכן אחת לכמה שבועות ויוחסו לישראל, כאילו הדבר אינו נוגע 
לו. בכך שמר על הכלל הנקוט בידיו, כי בכל האמור בפעילותה של ישראל על אדמתה של 

סוריה יש להותיר את התגובה לאסד.39

ינואר 2015 — חיסולו של ג׳האד ֻמע׳ניה
בראשית 2015 שב הגבול הישראלי-סורי והתלקח. ב־18 בינואר 2015 דווח כי מסוקי קרב 
שסיירה  חזבאללה  אנשי  של  קבוצה  לעבר  טילים,  כמה  שיגרו  הישראלי  האוויר  חיל  של 
לאורך קו הגבול מצפון לקונֵיטרה. חזבאללה מיהר להודיע כי בתקיפה נהרגו שישה מאנשיו 
ובהם ג׳האד ֻמע׳ניה, בנו של מפקדו הצבאי לשעבר של הארגון עמאד ֻמע׳ניה. יחד איתו נהרג 
בתקיפה גנרל ֻמחמד עלי אללה־דדי, ששימש יועץ לצבא הסורי מטעם משמרות המהפכה. 

אל־מנאר, 25, 26 בפברואר 2014, ידיעות אחרונות, 26 בפברואר 2015.  .35

הארץ, 6 בדצמבר 2013; אל־ראי )כוֵית(, 5 בדצמבר 2013.  .36

אל־ספיר )בירות(, 7 באפריל 2014.  .37

אל־מנאר, 5 בספטמבר, 7, 8 באוקטובר 2014.  .38

הארץ, 8 בדצמבר 2014.  .39



חזבאללה ולבנון — בצילה של המלחמה

289

במשימה  היה  האיראני  הגנרל  כי  נכתב,  המהפכה  משמרות  של  באתר  שפורסמה  בהודעה 
בסוריה וסיפק ״ייעוץ חיוני״ לכוחות הסורים הנלחמים במורדים.40

מקורות שונים טענו כי ֻמע׳ניה עמד בראש תשתית טרור שכבר פעלה נגד ישראל ותכננה 
פיגועים נוספים, אך הוסיפו כי ישראל לא ידעה שגנרל איראני נמצא עמו. מקורות אחרים 
טענו לעומת זאת את ההיפך הגמור, היינו כי לישראל היה מידע על כך שבין מלוויו של 

ֻמע׳ניה מצוי גם אללה־דדי״.41
תגובת חזבאללה לא איחרה לבוא. ב־28 בינואר 2015 תקפו אנשי חזבאללה סיור ישראלי 
בסמוך לגבול בהר דב, והרגו שניים מחיילי הסיור.42 עם זאת, למרות החשש מהסלמה שבה 
והשתררה רגיעה לאורך הגבול הישראלי-סורי ברמת הגולן, שהרי לשני הצדדים לא היה 
כל אינטרס בעימות לא כל שכן במלחמה. בכל מקרה, לחזבאללה היו עיסוקים חשובים יותר 
בסוריה שהרי אביב 2015 עמד בצל החשש כי המשטר הסורי עלול לקרוס נוכח תבוסותיו 
בשדות הקרב, וכי לוחמיו של דאעש עלולים להבקיע אל מרכז סוריה ואף אל דרומה. ובכל 
זאת, מפעם לפעם שבו והזכירו חזבאללה ופטרוניו האיראנים את נוכחותם באזור רגיש זה. 
כך למשל נורו ב־20 באוגוסט 2015 פצצות מרגמה משטח סוריה אל הגולן, ולראשונה מאז 

מלחמת יום הכיפורים גם אל אצבע הגליל. 
ישראל הגיבה בתקיפה מן האוויר של 14 מטרות, ובהן מטהו של מושל מחוז קונֵיטרה 
חוסלה  היום  למחרת  הסורי.43  הצבא  של  נוספות  צבאיות  עמדות  וכן   90 חטיבה  ומפקדת 
לדמשק,  ברכב  דרכה  את  שעשתה  בשעה  הירי  את  שביצעה  החוליה  האוויר  מן  בתקיפה 
ומישראל נמסר כי מדובר היה בחברים של ארגון הג׳האד האסלאמי הפלסטיני שמפקדתו 
משמרות  נציגי  את  האשים  נתניהו  איראן.  בידי  השנים  במשך  ושנתמך  בדמשק,  מצויה 
״האירוע  והסביר:  הוסיף  בכיר  ביטחוני  ומקור  האירוע,44  מאחורי  שעמדו  בכך  המהפכה 
הוכוון על־ידי סעיד איזאדי, ראש המחלקה הפלסטינית ב״כוח ֻקדס״ האיראני של משמרות 
המהפכה. אין מדובר בנקמה על משהו שעשינו. האיראנים פשוט רוצים לחמם את הגזרה 

מולנו במרכז ובצפון רמת הגולן״.45

חיסולו של סמיר אל־קונטאר
בליל 19 בדצמבר 2015 חוסל בדמשק סמיר אל־קונטאר, בעת ששהה בדירה בבניין ברובע 
בפיגוע   1979 באפריל  דרוזי־לבנוני, השתתף  קונטאר,  הסורית.  הבירה  ג׳רמאנא שבדרום 
ו־47  עולם  מאסרי  לחמישה  ונידון  שוטרים,  ושני  הרן  משפחת  בני  נרצחו  שבו  בנהריה 
שנות מאסר בכלא הישראלי. הוא שוחרר מן הכלא ביולי 2008 במסגרת עסקת חילופין עם 
חזבאללה, שכללה את החזרת גופות שני החיילים הישראלים אלדד רגב ואהוד גולדווסר, 

אל־מנאר, 18, 19 בינואר 2014; אל־ג׳זירה, 19 בינואר; ערוץ 2, 19, 20 בינואר 2015.  .40

הארץ, 22 בינואר 2015.  .41

הארץ, 29 בינואר 2015.  .42

ערוץ 2, 20, 21 באוגוסט 2015.  .43

ערוץ 2, 21 באוגוסט 2015.  .44

הארץ, 23 באוגוסט 2015.  .45
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שחטיפתם הובילה לפרוץ מלחמת לבנון השנייה. עם שובו ללבנון התחתן עם זַינב ברגאווי, 
שיעית לבנונית, ובכך היה כדי לקרב אותו לשיעה. קונטאר החל לפעול בשירות חזבאללה 
בניסיון לארגן קבוצות  ואף  הגולן הסורית,  במאמץ לקרב אל הארגון את הדרוזים ברמת 
מקרבם לפעולה נגד ישראל. זו האחרונה פעלה נגד חברי ההתארגנות, לרוב בשעה שניסו 
לחדור לשטחה. עתה הגיע תורו של קונטאר עצמו ועמו כמה מעוזריו. ישראל נמנעה מליטול 

באופן רשמי אחריות לחיסול.46
את  להטיל  מיהר  אנשיו,  על  נמנה  שלא  הגם  אליו  מקורב  היה  שקונטאר  חזבאללה, 
האחריות לחיסול על ישראל והבטיח נקמה. ״השהיד סמיר אל־קונטאר הוא אחד מאיתנו. 
הוא מפקד הנמנה על שורותינו. זוהי זכותנו להגיב על חיסולו במקום, בזמן ובדרך שנראה 
הגליל  לעבר  לבנון  משטח  רקטות  היום  למחרת  נורו  לחיסול  ישירה  בתגובה  לנכון״.47 
 — פלסטין  לשחרור  העממית  ״החזית  ג׳יבריל,  אחמד  של  ארגונו  הנראה  וככל  המערבי, 
הירי, אפשר  הוא שעמד מאחורי  הסורי,  הפועלת בחסותו של המשטר  המפקדה הכללית״ 
שעל דעת עצמו ובלא הנחיות מדמשק או מחזבאללה בבירות.48 תגובתו של חזבאללה עצמו 
ישראל  נפץ שהוטמן בשטח  2016, כשמטען  בינואר  ב־4  מכן  לחיסול באה כשבוע לאחר 
באזור הר דב פוצץ בידי לוחמי הארגון בעת שסיור של צה״ל עבר בקרבתו. איש מחיילי 
יכול להסתפק במסר החלקי שהעביר ולפיו  הסיור לא נפגע, אך חזבאללה החליט כי הוא 
אינו נכון להשלים עם פגיעה באנשיו או במקורבים לו, גם אם זו מתבצעת על אדמת סוריה 

ולא על אדמת לבנון.49 
עוד קודם לפיצוץ המטען התפאר נצראללה, כי חששה של ישראל מתגובתו של הארגון 
לחיסולו של קונטאר מאלץ את חייליה להסתתר כ״עכברושים במחילותיהם״. ״הם ממתינים 
אבל גם אנו ממתינים. הם פוחדים ואנו מחכים להם. חשוב שיבינו כי רצח אחינו ושפיכת 
דמנו לא יעברו כך סתם. הם מחכים לנו וגם אנו ממתינים ואללה הוא עם אלו הממתינים 

בסבלנות. בכל מקרה, התגובה בוא תבוא״.50

מותו של ֻמצטפא בדר אל־דין ד׳ו אל־פיקאר מפקד כוחות חזבאללה בסוריה
עדות נוספת לרצונו של חזבאללה לשמור על השקט לאורך הגבול עם ישראל נמצא באופן 
בו הגיב למותו של אחד ממפקדיו הבכירים, ֻמצטפא בדר אל־דין ד׳ו אל־פיקאר, שנמנה עם 
חבורת הפיקוד של הארגון שירשה את מקומו של מפקדו המיתולוגי של חזבאללה, עמאד 
ֻמע׳ניה. בדר אל־דין הופקד על מעורבותו של הארגון בקרבות בסוריה, וב־13 במאי 2016 

נהרג בהפגזה של המורדים על מפקדתו בסמוך לשדה התעופה הבין־לאומי של דמשק.51

רויטרס, 20 בדצמבר 2015; הארץ, 21 בדצמבר 2015; סאנא, 21 בדצמבר 2015.  .46

אל־מנאר, 21 בדצמבר 2015.  .47

אל־ג׳זירה, 20 בדצמבר 2015; הארץ, 21 בדצמבר 2015.  .48

הארץ, 5, 6 בינואר 2016; אל־אח׳באר )בירות(, 5, 8 בינואר 2016.  .49

אל־מנאר, 3 בינואר 2015.  .50

אל־מנאר, 13, 15 במאי 2016.  .51
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בבירות  הכוח הרב־לאומי  הפיגועים בבסיסי  ֻמע׳ניה את  לצד עמאד  אל־דין תכנן  בדר 
ב־1983, שבהם נהרגו 305 נחתים אמריקנים, חיילים צרפתים ואיטלקים ו־6 אזרחי לבנון. 
בהמשך עמד מאחורי פיגועים על אדמת כוֵית שכוונו נגד בסיס צבא אמריקני ונגד שגרירות 
ארצות־הברית, וכן נגד שורה של יעדים כוֵיתים דוגמת מרכז מסחרי גדול בעיר כוֵית ומגדל 
הפיקוח של שדה התעופה הבין־לאומי במדינה. הוא נידון למוות בבית משפט בכוֵית. כמו 
כן הואשם באחריות לחיסולו של ראש הממשלה הלבנוני רפיק אל־חרירי בפברואר 2005, 
ובית הדין הבין־לאומי שהוקם כדי לשפוט את האחראים לחיסול אף הוציא נגדו צו מעצר, 

שממנו בחר חזבאללה להתעלם.
עיתונאיים  דיווחים  באמצעות  להכחיש  ישראל  מיהרה  עברו,  משנים  למנהגה  בניגוד 
זריז ממנה היה נצראללה, שמיהר אף הוא  של כתבים צבאיים כי עמדה מאחורי החיסול. 
לנקות את ישראל מכל אחריות למותו של בדר אל־דין ולייחס את חיסולו למורדים הסורים. 
בהודעה הרשמית שפרסם הארגון נאמר כי: ״המנוח הכריז כמה חודשים קודם לכן כי נדר 
לחזור מסוריה כשהיד, או כמי שנושא את דגל הניצחון. והנה היום הוא חוזר שהיד עטוף 
בדגל הניצחון, שאותו השיג בדרך של ג׳האד נגד ארגוני הטרור בסוריה המהווים את חוד 

החנית של הפרויקט האמריקני־ציוני באזור״.52
כלי תקשורת ערביים העלו תהיות באשר לטענתו של חזבאללה כי המורדים הם שחיסלו 
את בדר אל־דין, ושמועות נפוצו כי ידם של הרוסים, האיראנים ואף יריביו של בדר אל־
חזבאללה  הגיב  בו  באופן  תראה  ישראל  כי  מחשש  במותו.  הייתה  חזבאללה,  בצמרת  דין 
למותו של בדר אל־דין משום סימן לחולשה, נאלץ נצראללה להסביר בנאום שנשא בטקס 
כי: ״הישראלים מיהרו להתפאר  זיכרון שקיים הארגון לבדר אל־דין שבוע לאחר חיסולו 
בכך שחזבאללה אינו מאשים את ישראל בחיסולו של ֻמצטפא בדר אל־דין שכן הוא מפחד.
]...[ אם חזבאללה היה מעריך, אפילו לא בוודאות מלאה, כי ישראל היא העומדת מאחורי 
תגובתנו  דומה  דבר  בעתיד  יקרה  אם  מידי.]...[  באופן  מגיב  היה   — אל־דין  בבדר  הפגיעה 

תהיה מידית, ישירה וכואבת״.53
כשנה לאחר מכן רמז הרמטכ״ל רא״ל גדי איזנקוט, כי אפשר שבדר אל־דין נפל קורבן 
למחלוקות פנימיות בשורות חזבאלל.54 אגב, במהלך נאום שנשא נצראללה במאי 2017 ביום 
השנה למותו של בדר אל־דין הופצו בלבנון מסרונים שבהם נכתב: ״רוצחו של בדר אל־
דין מדבר אליכם כעת״, וכן ״נצראללה הרוצח ממשיך לשקר״. דובריו של הארגון מיהרו 
להאשים את ישראל כי סוכניה חדרו לרשתות הטלפונים בלבנון, וכי הם העומדים מאחורי 

משלוח מסרונים אלו.55

אל־מנאר, 13 במאי 2016.  .52

אל־מנאר, 20 במאי 2016.  .53

גילי כהן, ״איזנקוט מאשר: בכיר חזבאללה נרצח על־ידי מפקדיו בארגון״, הארץ, 21 במרס 2017.  .54

 11 וויינט,  רועי קייס, ״נסראללה הספיד את בדר א-דין, הלבנונים קיבלו מסרונים: ״הרוצח נואם״,   .55

במאי 2017.
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חזבאללה — ארגון גרילה, מיליציה או צבא סדיר?

להשפעות  באשר  תהיות,  ובעיקר  דיון  עוררה  בסוריה  במלחמה  חזבאללה  של  מעורבותו 
ארוכות הטווח על הארגון. אחרי הכול הארגון הטיל אלפים מלוחמיו ללחום בסוריה, ובשיאה 
לראשית  עד  לוחמים.  אלף   15-10 לכדי  מספרם  הגיע  זו  במדינה  בלחימה  מעורבותו  של 
2018 איבד חזבאללה בקרבות בסוריה קרוב ל־2,000 לוחמים ועוד למעלה מ־7,000 נפצעו. 
מכאן תובן הטענה שנשמעה במשך השנים הראשונות למעורבות זו, ולפיה המלחמה בסוריה 

עשויה להפוך בעבורו ״למלחמת ויטנאם״ שממנה ייצא מוכה ומצולק.56
הערבי  ברחוב  מיוקרתו  חזבאללה  איבד  בסוריה  במלחמה  להתערב  החלטתו  בעקבות 
והמוסלמי וגם זה הלבנוני, בשל התייצבותו לצד המשטר הסורי במאבקו במורדים, שבאו 
ברובם מקרב בני העדה הסונית במדינה, ואף ספג ביקורת אפילו מצד שיעים רבים שהוטרדו 
כי  לזכור  ראוי  בלבנון.  השיעית  העדה  בני  כתפי  על  זו  מעורבות  הכבד שהטילה  מהמשא 
מעורבותו של הארגון בלחימה בסוריה הובילה לתגובת נגד ולשורה של פיגועי טרור מצד 
ארגוני מורדים סוריים, שכווונו נגד יעדים של חזבאללה או נגד האוכלוסייה השיעית בלבנון.
נוכח  בישראל,  רוח  קורת  עוררה  בסוריה  בלחימה  להתערב  חזבאללה  של  החלטתו 
ב־27  התבטא  אף  גנץ,  בני  רא״ל  דאז,  הרמטכ״ל  הסורי.  בבוץ  ישקע  שהארגון  הציפיה 
ביוני 2013 כי: ״סוריה עודנה שותתת דם, ובלבנון האש החלה לאחוז בשולי גלימתו של 
איזנקוט, דברים  גדי  גם מחליפו, הרמטכ״ל רא״ל  נצראללה״.57 במרחק של שנים השמיע 
דומים ב־2017: ״אף שכוחות חזבאללה צוברים ניסיון מבצעי משמעותי בפעילותם בסוריה, 

הרי שפעילות זו הביאה למשבר תקציבי ומורלי בארגון״.58
אלא שככל שהלכה המלחמה בסוריה והתארכה, וככל שהכף בה החלה נוטה לצידו של 
אסד, בן בריתו של חזבאללה, החלו להישמע בישראל קולות שהזהירו כי חזבאללה עלול 
בעל  אזורי  לכוח  להפוך  בדרכו  נוספת  מקפצה  לכדי  בסוריה  במלחמה  זו  מעורבות  למנף 
חשיבות, ולבעל השליטה בלבנון ואף על חלקים מסוריה. בישראל הודו כי לא ניתן להתעלם 
לשמר  השכיל  הוא  בסוריה,  הארגון  של  מעורבותו  שגבתה  המחיר  שלמרות  העובדה  מן 
את יכולתו המבצעית מול ישראל, שהתבססה ראשית דבר על ארסנל הטילים שברשותו — 
ארסנל מתקדם של עשרות ואולי כדי מאה אלף טילים שלא הושפע כלל מהלחימה בסוריה.59 
דיווחים שפורסמו בישראל ידעו אף לספר על הברחת טילי יאחונט מתקדמים לידי חזבאללה. 
מדובר בטילי שיוט ימיים מתוצרת רוסית, בעלי טווח של עד 300 ק״מ, אותם ניתן לשגר 
לעבר מטרות ימיות או אף מתקנים לאורך חוף הים, כמו נמלים או אסדות קידוח. טילים 
עוד  חזבאללה.60  לידי  הנראה  ככל  אותם  העבירו  ואלו  לסורים  רוסיה  בידי  סופקו  שכאלו 
נמסר בישראל על מאמץ איראני להקים מפעלים לייצור טילים בלבנון, באופן שייתר את 

״סוריה — וייטנאם האיראנית?״ מידל ניוז — מגזין המזרח־התיכון, 16 באוקטובר 2015.  .56

ערוץ 2, 27 ביוני 2013.  .57

יואב זיתון ואיתמר אייכנר, ״הרמטכ״ל: חזבאללה סובל ממשבר מוראלי״, וויינט, 2 בפברואר 2017.  .58

 Nicholas Blanford, ״Syria as Vietnam? Why the war could be making Hezbollah stronger״,  .59

 Christian Science Monitor, 12 March 2015.
יצחק בן חורין, ״חזבאללה הבריח ללבנון רכיבי יאחונט,״ וויינט, 3 בינואר 2014.  .60
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הטילים  של  הדיוק  יכולת  את  וישדרג  מטהראן,  מתקדמים  טילים  של  בהעברתם  הצורך 
המצויים כבר בידי חזבאללה. 

2017, כי:  שר הביטחון אביגדור ליברמן אף הכריז בנאום בכנס הרצליה ב־20 ביולי 
״חזבאללה מנצל את המצב בסוריה כדי לפתוח מולנו חזית בגולן, להבריח לעצמו מערכות 
ממנה,  להתעלם  ואין  משמעותית  תופעה  זו  מולנו.]...[  בגבול  ולהתבסס  מתקדמות  לחימה 
אבל מ־2006 פתחנו פער גדול מול חזבאללה. לא צריך להיכנס להיסטריה ולא לאופוריה 
במעגל  המרכזי  האיום  הוא  ״חזבאללה  כנס:  באותו  הוא  אף  הזהיר  איזנקוט  בנושא״.61 

הראשון על ישראל״.62
ניסיון  לוחמיו  רכשו  הארגון,  שבידי  הטילים  ארסנל  של  ואיכותו  היקפו  הגדלת  לצד 
מבצעי ויכולות פיקוד ושליטה. אין ספק כי הלחימה בסוריה, הפעם כמסגרת ארגונית לוחמת 
ולא  גיאוגרפיים,  במרחבים  והיאחזות  לחימה, השתלטות  היא  יחידות שמשימתן  המפעילה 
סיורים של הצבא  נגד  או מתקפות טרור  גדולתם היא במארבים  גרילה שכל  עוד כלוחמי 
הישראלי לאורך קו הגבול או שיגור טילים לעבר עומק ישראל, שיפרה באופן משמעותי 
את יכולות הפיקוד ואת יכולותיו המבצעיות והלוגיסטיות של הארגון.63 משמעותית לא פחות 
הייתה העובדה שאת דור המפקדים של הארגון, דור צרוב מהלומות שהנחיתה ישראל על 
הארגון ותומכיו השיעים בכל רחבי לבנון במהלכה של מלחמת לבנון השנייה, החליף דור 
צעיר של מפקדים ופעילים שהחוויה המעצבת עבורם הייתה הלחימה, וממילא גם הניצחון, 
בסוריה. מדובר היה בדור של מפקדים נחושים שאינם נרתעים מהתרסה ואף עימות, אפשר 
שבשל תודעה של ניצחון בקרב על סוריה מול המורדים, אבל אפשר שגם בשל קלות דעת 
או אף ארגונטיות המאפיינת תמיד את הצד המנצח. נחישות זו ייתכן גם שמקורה בהסקה 
אפשרית  להתמודדות  הסורית,  בזירה  המורדים  מול  מוצלחת  הלא  התמודדות  מן  מוטעית 

בעתיד מול ישראל.
הרי  אפקטיבי,  לוחם  צבאי  לכוח  הפך  שהארגון  למרות  כי  שטענו  בישראל  היו  מנגד 
מוטיבציה,  ספק  בלא  הפגינו  לוחמיו  מלהרשים.  רחוקים  היו  בסוריה  הצבאיים  שביצועיו 
חיוניות ורעננות גבוהות בהרבה מאלו של לוחמיו המותשים של הצבא הסורי הסדיר, אבל 
אחת  באף  רושם  הותירו  לא  הארגון  של  הפיקוד  צמרת  ואף  הלוחמים  כוחותיו  בעת  בה 
מזירות הלחימה שבהם נטלו חלק. אנשי חזבאללה הצליחו אמנם בשלביה הראשונים של 
לאורך  ואימון  ציוד  ונעדרות  חלשות  מורדים  קבוצות  עם  להתמודד  בסוריה  מעורבותם 
אזורי הגבול הסורי-לבנוני, החל באל־קוֵציר ודרומה לה ברכס הרי קלמון. אבל משהעמיקה 
ונזקק לסיוע  כישלונות לא מעטים,  הוא ספג  סוריה  מעורבותו של הארגון בקרבות בתוך 

״ישראל במסר לאיראן: ״לא נסבול הקמה של מפעלי נשק לחזבאללה״, וואלה, 16 ביוני 2017; יואב   .61

זיתון, ״ליברמן: ״פתחנו פער מול חזבאללה, יודעים מה לעשות עם מפעלי הטילים״, וויינט, 2 ביולי 

.2017

 Brig. Gen. Muni Katz and Nadav Pollak, ״Hezbollah׳s Russian Military Education in  .62

 Syria״, The Washington Institute for Near East Policy, Policy Watch, 2541, 24 December
2015.

.East Policy, Policy Watch, 2541, 24 December 2015  .63
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איראני ובעיקר לחיפוי אווירי שהעניקו לו הרוסים. בשורה התחתונה, ביצועיו של הארגון 
בסוריה לא לימדו כי עבר מהפך והפך מארגון טרור לצבא סדיר לוחם. לכל היותר הותירו 
ביצועיו רושם של מיליציה לוחמת, אחת מרבות הלוחמות על אדמת סוריה, גם אם המיומנת 

והאפקטיבית שבהן.
ביטוי ליומרותיו של חזבאללה נמצא במפגן צבאי שקיים הארגון ב־13 בנובמבר 2016 
מלוחמיו  מאות  השתתפו  במפגן   .2013 ביוני  עוד  לוחמיו  השתלטו  שעליה  באל־קוֵציר, 
של הארגון, והוצגו בו אמצעי לחימה מתוצרת רוסית וכמה כלי רכב משוריינים מתוצרת 
אמריקנית שאפשר שהגיעו לידי הארגון מצבא לבנון. בכתבה ב״אל־ספיר״ נכתב כי מפגן 
מבחינה  מוגבלת  תהיה  לא  הבאה  המערכה  כי  לישראל  מסר  היווה  חזבאללה  של  הכוח 
אזורית  כוללת  מאסטרטגיה  חלק  כעת  הוא  הארגון  וכי  צבאית,  או  אסטרטגית  גיאוגרפית 

ובין־לאומית.64 
הוא  הוסיף בריאיון שהעניק לעיתון: ״המפגן הצבאי  נצראללה,  סגנו של  נעים קאסם, 
כנופיות.  מלחמת  מנהלת  לא  כבר  ההתנגדות  מאומן.  צבא  לנו  יש  בשטח.  מהפעילות  חלק 
אנחנו מחומשים ומאומנים יותר ויש לנו יכולות מתקדמות. כל זה על־מנת להגן על לבנון 
של  דבריו  שהוא״.65  כמו  המסר  את  לקרוא  צריך  גורם  כל  לבנון.  של  האינטרס  ולטובת 
קאסם, ועוד קודם לכן המפגן עצמו, עוררו ביקורת בלבנון. סיעת אל־ֻמסתקבל, סיעתו של 
כך שחזבאללה  על  מעיד  המפגן  כי  האשימה  אל־חרירי,  אל־דין  סעד  לבנון  ממשלת  ראש 
מעדיף את האינטרס של איראן על־פני האינטרס הלבנוני. גם צבא לבנון מיהר להבהיר כי 
אמצעי הלחימה שהציג חזבאללה במפגן אינם שייכים לו. כמה ימים מאוחר יותר פורסמה 
ב״אל־ספיר״ הבהרה, ולפיה קאסם לא אמר את הדברים שיוחסו לו וכי העיתון מביע צער 

על שלא דייק בהבאת דבריו של קאסם לקוראים.66
2017 קיים  כמה חודשים לאחר מכן שב חזבאללה והפגין את כוחו, כשב־20 באפריל 
הריבון  הוא  כאילו  הלבנוני-ישראלי  הגבול  לאורך  וזרים  לבנונים  תקשורת  לאנשי  סיור 
בשטח. בסיור שבו נטלו חלק ממפקדיו של הארגון באזור קו הגבול, פירט אחד מהם אודות 
שההתנגדות  מניח  ״האויב  כי:  והסביר  הגבול  של  הישראלי  הצד  מן  צה״ל  של  היערכותו 
רחבי  הגנה  אמצעי  ונוקט  ומכשולים  ביצורים  בונה  כשנה  ומזה  שלו,  ליישובים  תחדור 
היקף.]...[ בפעם הראשונה בתולדות הישות הציונית האויב משתמש באמצעי הגנה, ועובר 
גם  אך  בישראל  ביקורת  עורר  הסיור  הגנה״.67  של  לדוקטרינה  התקפה  של  מדוקטרינה 
בלבנון. חרירי, שביקר אף הוא בדרום לבנון למחרת, מסר: ״לבנון מחויבת להחלטה 1701.

סאמי כולֵיב, ״מחזה אל־קוציר מסר חשוב לישראל ולתכפירים )הקיצונים האסלאמיסטים(״, אל־ספיר   .64

)בירות(, 15 בנובמבר 2016.

ריאיון של נעים קאסם לעיתון אל־ספיר )בירות(, 16 בנובמבר 2016.  .65

אל־ספיר )בירות(, 17 בנובמבר 2016.  .66

רועי קייס, ״סיור חזבאללה בגבול: ״ישראל עברה מהתקפה להגנה״, וויינט, 20 באפריל 2017; רועי   .67

קייס, ״יוניפי״ל על סיור חזבאללה בגבול: ״לא דיווחו לנו״, וויינט, 20 באפריל 2017.
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]...[ המדינה והצבא הם של כל הלבנונים. האג׳נדה היחידה היא לספק ביטחון ויציבות לכל 
הלבנונים. אין שלטון אחר בלבנון שהוא מעל לשלטון הלבנוני״.68

הקרב על הגליל

של  הרהב  להכרזות  בסיס  העניקו  בסוריה  בלחימה  הארגון  שרכש  הצבאיות  היכולות 
פסיבית  גישה  הארגון  עוד  ינקוט  לא  ישראל  עם  הבא  העימות  בסבב  ולפיהן  נצראללה, 
לתקוף  ניסיון  שעניינה  אקטיבית  גישה  יאמץ  אלא  והישרדות,  הסתתרות  מאמץ  שעיקרה 
ולהשתלט על הגליל. בנאום שנשא בפברואר 2014 לרגל יום השנה השלישי לחיסולו של 
עמאד ֻמע׳ניה הכריז נצראללה: ״על ברק, אשכנזי וגנץ לדעת כי במקרה של מלחמה נוספת 

מול ישראל, אורה ללוחמיי לכבוש את הגליל״.69 
בישראל לא הקלו ראש בהצהרות, ומומחי צבא העריכו כי לארגון יכולת לבצע מתקפות 
אף  או  צבאיות  עמדות  מה  לזמן  להחזיק  ואף  להשתלט  שמטרתן  לוחמים  מאות  של  פתע 
ישוב ישראלי המצויים בקרבת גדר הגבול. עם זאת חזרו בצה״ל והבהירו כי כיבוש הגליל 
נותר מטרה שמעבר להישג ידו של הארגון ושל לוחמיו.70 בשלהי 2018 דווח כי צה״ל חשף 
מנהרות שחפר חזבאללה בגבול ישראל־לבנון, שדרכן ביקש הארגון להחדיר מאות מלוחמיו 
צה׳׳ל  החל   2018 בדצמבר  ב־4  בשטחה.  פתע  מתקפות  של  ביצוע  לצורך  ישראל  לשטח 

במבצע ״מגן צפוני״ שבמהלכו הושמדו שש מנהרות שכאלו.71
לצד האיום לכבוש את הגליל, איים נצראללה בנאום שנשא בדרום בירות לרגל יום אל־
ֻקדס ב־23 ביוני 2017, כי בניגוד למלחמה בקיץ 2006, אז לחמו בשורות חזבאללה בעיקר 
לבנונים, הרי שבמקרה של עימות מחודש עם ישראל יגיעו לסייע לו אלפי מתנדבים שיעים 
מעיראק, מתימן, מאיראן וממדינות נוספות.72נצראללה התכוון בדבריו למערך של מיליציות 
אלו  לדברים  בסוריה.  הלחימה  לצורך  נרחב  שימוש  עשתה  ושבו  איראן,  שכוננה  שיעיות 
הגיב ראש ממשלת לבנון שטען כי דבריו של נצראללה אינם מייצגים את עמדת המדינה 
ואינו  ישראלית,  תוקפנות  מכל  בעצמו  אדמתו  על  להגן  מסוגל  הלבנוני  ״העם  הלבנונית: 
זקוק לאף כוח חיצוני ולאף מיליציה, לא משנה מה לאומיותם״. חרירי הוסיף כי בבחירות 
הקרבות לבית הנבחרים הלבנוני שעתידות היו להיערך במאי 2018: ״הלבנונים והלבנוניות 
יאמרו בבירור מה הם רוצים: לייבא ידע ומיומנויות ולייצא פתרונות, שירותים ומוצרים, או 
]...[ לייבא משמרות מהפכה ומיליציות״.73 בהקשר זה ראוי להזכיר כי במרס 2017 הכריז 
האשם אל־ֻמסאוי, דובר חרכת אל־נג׳באא׳ )״תנועת האצילים״(, מיליציה שיעית עיראקית 

רועי קייס, ״ר״מ לבנון: ״אנחנו הריבון, לא חזבאללה״, וויינט, 24 באפריל 2017.  .68

69  אל־מנאר, 16 בפברואר 2011.

 5 הארץ,   ;2015 1 באפריל  מעריב,  יכול לכבוש את הגליל,״  יוחאי עופר, ״אשכנזי: ״חזבאללה לא   .70

ביוני 2015.

יואב זיתון, ״מבצע ״מגן צפוני״ הושלם: ״הוסר איום המנהרות מלבנון״, 13 בינואר 2018.  .71

אל־מנאר, 23 ביולי 2017.  .72

סיל״ג )סוכנות הידיעות הלבנונית(, 24 ביוני 2017.  .73
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הגולן.  רמת  לשחרור  לפעול  נכונים  נהיה  תבקש,  הסורית  הממשלה  ״באם  פרו־איראנית: 
מעולם לא עזבנו אזור בטרם הכרענו את הלחימה בו.]...[ מי שסבור שישראל היא מעצמה 

משלה את עצמו, משום שהיא חלשה יותר מקורי עכביש״.74
של  בקברו  אל־כעבי,  אכרם  שייח׳  אל־נג׳באא׳,  מזכ״ל  ביקר   2018 בפברואר  ב־13 
ישראל:  נגד  חזבאללה  לצד  יתייצב  ארגונו  כי  והכריז  בירות,  של  הדרומי  בפרבר  ֻמע׳ניה 
בעיראק  עמו  יחד  אחת  בחזית  שפעלנו  כפי  )בלבנון(,  חזבאללה  עם  אחידה  כחזית  ׳׳נפעל 
ובסוריה, וכמו שנלחמנו נגד הארגונים התכפירים האחרים״.75 עוד קודם לכן ב־3 בדצמבר 
שיעית  )מיליציה  אל־חק״  אהל  ״עצאא׳יב  מיליציית  מזכ״ל  אל־ח׳זעלי,  קייס  קיים   2017
ליד  צבא  בבגדי  והצטלם  הישראלי-לבנוני,  הגבול  לאורך  ביקור  פרו־איראנית(,  עיראקית 
שער פאטמה. דובר המיליציה נעים אל־עבודי הסביר כי הביקור נועד לשלוח מסר לישראל, 
בהמשך לדבריו של נצראללה: ״בכל מערכה עתידית ייתקל האויב בלוחמי ג׳האד ממדינות 
ציר  מול  כיום  ניצבת  היא  כי  לדעת  ישראל  ועל  תופעלנה,  הלחימה  חזיתות  כל  אחרות. 

התנגדות המשתרע מעיראק, עבור דרך תימן ועד לסוריה וללבנון״.76
ההתמודדות  על  המופקד  צה״ל  של  הצפוני  הגיס  מפקד  ששימש  היימן,  תמיר  אלוף 
לפגוע  תנסנה  אם  תושמדנה  אלו  ״מיליציות  באיום:  אלו  דברים  על  הגיב  חזבאללה,  מול 
בישראל״.77 היימן פיקד על תרגיל ״אור הדגן״ שקיים צה״ל בספטמבר 2017, הגדול והרחב 
של  המעורבות  מאזן  את  בריאיון  וסקר  חזבאללה,  מול  מלחמה  שדימה   1989 מאז  מסוגו 
חזבאללה במלחמה בסוריה מנקודת מבטה של ישראל: ״חזבאללה הוא ארגון לא רע בכלל עם 
לוחמים טובים, שעובר בסוריה למידה משמעותית ומתעצם והופך לאתגר לא פשוט. אבל אם 
הוא התפתח ליניארית מאז 2006, הרי שאנחנו התפתחנו אקספוננציאלית ובסדרי גודל.]...[ 
ההתפתחות שעשינו מאז 2006 היא מעבר לדמיון של הצד השני״.78 הרמטכ״ל איזנקוט העיר 
באותו עניין בריאיון חג שהעניק לרגל ראש השנה החדשה: ״חזבאללה הוא האויב שמטריד 

אותנו יותר מכל אויב אחר סביבנו, אבל המאזן האסטרטגי לטובת צה״ל הוא עצום״.79
וחזבאללה  ישראל  יחסי  קיבלו  סיומה המתקרב של המלחמה בסוריה,  נוכח   2017 בקיץ 
תפנית בצילן של שתי סוגיות מרכזיות שתפסו את ראש סדר היום של השיח הביטחוני בישראל:

המאבק הישראלי במאמציה של איראן לבסס לעצמה ולמיליציות השיעיות הפועלות  	
בחסותה, נוכחות על אדמת סוריה ביום שלאחר סיומה של מלחמה במדינה.

החשש הישראלי מפניו של ״פרויקט הדיוק האיראני״. 	

״מיליציה שיעית בסוריה הכריזה על הקמת ״החטיבה לשחרור הגולן״, וויינט, 8 במרס 2017.  .74

אל־מנאר, 13 בפברואר 2018.  .75

ערוץ אל־מיאדין, 3, 4 בדצמבר 2017. גם על סיור זה מיהר ראש הממשלה סעד אל־דין אל־חרירי   .76

להגיב וקבע כי מדובר בהפרה של החוק הלבנוני וכי הוא הורה למנוע את כניסתו של ח׳זעלי לשטח 

לבנון.

 19 היום,  ישראל  הביתה״,  יחזרו  לא  הן   — בלבנון  יתערבו  מאיראן  מיליציות  ״אם  לימור,  יואב   .77

בספטמבר 2017.

שם.  .78

יואב זיתון, אטילה שומפלבי וגידו רן, ״מאות רבות של תקיפות — בלי תגובה אחת. זו ההרתעה של   .79

צה״ל״, וויינט, 2 בספטמבר 2017.
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בישראל אף הובע החשש כי מהלכים שאותם תיאלץ לנקוט מול איומים אלו עלולים  	
להביא להידרדרות בחזית הצפונית.80

נפתח  סוריה  אדמת  על  ישראל  ובין  איראן  בין  המתהווה  בעימות  חדש  שלב  אכן, 
2018 דווח מסוריה כי ישראל תקפה אתר ששימש מרכז של  2018. ב־9 באפריל  באביב 
יחידת המל״טים האיראנים בסוריה, וכי במקום נמצאה גם מערכת הגנה אווירית איראנית 
מתקדמת. מן האתר שוגר כחודשיים קודם לכן, ב־10 בפברואר 2018, מל׳׳ט איראני לעבר 
שטחה של ישראל. בתקיפה נהרגו 14 איש, שבעה מהם איראנים ובהם קולונל מהדי דהקאן, 
שעמד בראש מערך המל״טים של ״כוח ֻקדס״ של משמרות המהפכה בסוריה.81 האיראנים 
מיהרו להבטיח נקמה, ובראשית מאי 2018 קידמו פעולה צבאית נגד ישראל שכללה ירי של 
עשרות טילים לעבר רמת הגולן. ישראל סיכלה חלק מתוכנית הפעולה האיראנית אך לא 
מנעה את ירי הטילים, ובתגובה תקפה עשרות בסיסים ומוצבים של איראן שהוקמו על־ידה 
על אדמת סוריה. ואילו בכל האמור ב׳׳פרויקט הדיוק האיראני״ הרי שכמה חודשים לאחר 
מכן, במהלך נאומו בעצרת האו״ם ב־27 בספטמבר 2018, התייחס ראש הממשלה בנימין 
נתניהו למאמציהם של איראן וחזבאללה ומסר: ״ישראל יודעת מה ואיפה אתם עושים ־ ולא 
תיתן לכם להתחמק מזה״. כמה שעות לאחר הנאום חשף צה״ל תיעוד של מפעלי הטילים 
המדויקים של חזבאללה בלבנון. עם זאת, בישראל דווח כי האתרים אינם מבצעיים וכי אין 

עדיין בידי חזבאללה יכולת לירות טילים מדויקים לעבר ישראל. 82
נצראללה עצמו התייחס בכמה מנאומיו לסוגיות אלו שהעסיקו כל כך את ישראל, הגם 
 2018 ביוני  ב־8  ירושלים״  ״יום  לרגל  הארגון  של  בעצרת  בנאומו  הצד.83  מן  שכצופה 
וגם לא להשליך איש אל הים. אנו  ולא להשמיד  הרגיע נצראללה: ״איננו רוצים להילחם 
היכן  אל  ולחזור  ספינות  או  מטוסים  על  לעלות  שעליכם  ביותר  התרבותי  באופן  אומרים 
שבאתם ממנו, ורק היהודים שחיו בפלסטין ונמנו על תושביה המקוריים יוכלו להישאר בה. 

הפולשים, הכובשים והמתנחלים שבאו מכל רחבי העולם — עליהם לעזוב״.84
לבנון  מלחמת  סיומה של  לציון   ,2018 באוגוסט  ב־26  באל־הרמל  נוסף שנשא  בנאום 
השנייה ולסילוק לוחמי דאעש וג׳בהת אל־נֻצרה מרכסי ערסאל במזרח בקעת הלבנון בקיץ 
החמושות  הקבוצות  כל  את  והנהיג  הוביל  מי  השאלה  את  שאלנו  ״תמיד  הסביר:   ,2017
שנלחמו בנו בדרום סוריה, בסווידא ובדרעא? מי הנהיג אותם ופיקד עליהם? ולכך הייתה 
בשיתוף  והכול  וסעודים,  אמריקנים  קצינים  ישבו  שבו  בירדן  המבצעים  חדר   — התשובה 

עמוס הראל, ״צה״ל מעריך: גוברת הסכנה להתלקחות שתוביל למלחמה״, הארץ, 12 בינואר 2018.  .80

״יעד התקיפה בסוריה: מערכת נ״מ איראנית״, ישראל היום, 18 באפריל 2018.   .81

זיתון, ״צה״ל חשף תיעוד של מפעלי הטילים המדויקים בלבנון, בהמשך לנאום ראש הממשלה  יואב   .82

באו״ם. לדברי נתניהו, הטילים נועדו להגיע לרמת דיוק של 10 מטרים״, וויינט, 27 בספטמבר 2018.

חזבאללה, אל־עלאקאת אל־עאמה, כלימת אל־סייד נצראללה פי אל־ד׳כרה אל־סנוייה אל־ת׳אניה לל־  .83

שהיד אל־קאא׳יד ֻמצטפא בדר אל־דין, 14 במאי 2018.

נצראללה  אל־סייד  סמאחת  לחזבאללה  אל־עאם  אל־אמין  כלימת  נור(,  אל  )רדיו  אל־נור  איד׳אעת   .84

יום  לרגל  נצראללה,  חזבאללה,  ארגון  של  המזכ״ל  של  )נאומו  אל־עאלמי  אל־ֻקדס  יום  מהרג׳אן  פי 

ירושלים(, 8 ביוני 2018.
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האינטרסים  את  לשרת  חדל  העניין  וכל  קרסה  הזו  שהתוכנית  ברגע  ישראל.  עם  פעולה 
האמריקניים ואת האינטרסים של טראמפ — העניין נגמר״.85

יום  לרגל  ארגונו  שקיים  בעצרת   2018 בספטמבר  ב־20  שנשא  בנאום  יותר,  מאוחר 
המדויקים:  הטילים  לשאלת  נצראללה  התייחס  בירות,  של  הדאחיה  ברובע  עאשוראא׳ 
״להתנגדות יש כיום טילים מדויקים וגם טילים שאינם מדויקים, ואם ישראל תצא למלחמה 

נגד לבנון הרי שצפוי לה גורל שאותו היא אינה מעלה על דעתה״.86

בין חזבאללה למוסקווה

היבט נוסף של מעורבותו של חזבאללה במלחמה בסוריה, ובוודאי שהחל בספטמבר 2015, 
היה הפיכתו לשחקן ציר במהלך הרוסי- איראני שנועד למוטט את המרד בסוריה ולהבטיח 
את המשך שלטונו של אסד במדינה. הלחימה של אנשי הארגון בסוריה לצד לוחמים איראנים 
ורוסים, גם אם מוסקווה העדיפה להתעלם מהשתתפותם של לוחמיו של הארגון בקרבות, 
הייתה מרכיב נוסף בבניין כוחו ובהתעצמותו של חזבאללה. לצד העמקת אחיזתו בחלקים 
שונים בסוריה, וחשיפה לניסיון ולידע מבצעי רוסי ואולי אף זליגה אפשרית של נשק וציוד 
מידי הסורים לידיו תחת עיניהם העצומות למחצה של הרוסים, הפך הארגון, גם אם באופן 
עקיף, לבן ברית של מוסקווה במלחמתה בסוריה ולשותף רב ערך במהלך הרוסי לביסוס 

וחיזוק מעמדה של רוסיה במזרח־התיכון.
ביטוי לשותפות אינטרסים זו נמצא בנכונותה של מוסקווה להתגייס לצד הארגון, בכל 
פעם שבה הואשם במעורבות בטרור. בפברואר 2017, בתגובה להאשמותיה של וושינגטון 
ארצות־ על  כי  לברוב  סרגיי  הרוסי  החוץ  שר  הכריז  בטרור,  לעסוק  מוסיף  חזבאללה  כי 
הברית להכיר בכך שחזבאללה איננו ארגון טרור וכי הוא נלחם נגד דאעש בסוריה.87 מאוחר 
במוסקווה  אל־גֻ׳ביר,  עאדל  הסעודי  החוץ  שר  של  ביקור  במהלך   ,2017 באפריל  יותר 
בעולם״,  מקום  אין  ולחזבאללה  בסוריה  מקום  אין  ״לאסד  כי  האורח  השר  הצהיר  כאשר 
השיב לו לברוב, כי בעבור הרוסים חזבאללה אינו ארגון טרור ונוכחותו דומה לנוכחות של 
חיל האוויר הרוסי ושל כוחות הצבא האיראניים במדינה, שהגיעו כולם על־פי הזמנה של 
ממשלתה החוקית של סוריה.88 למותר לציין כי מלבנון דווח שוב ושוב על פגישות תיאום, 
גם אם בעלות אופי טקטי, בין קצינים או פקידים רוסים ובין מנהיגים ומפקדים בחזבאללה.89

סוריה  בדרום  אש  להפסקת  הסכם  של  ויישומו  לגיבושו  הרוסים  כשהביאו  זאת,  עם 
בקיץ 2017, הם היו נכונים במענה חלקי לתביעותיה של ישראל להרחיק את לוחמיו של 

חזבאללה, אל־עלאקאת אל־עאמה, ח׳יטאב אל־סייד נצראללה פי מהרג׳אן עיד אל־תחריר אל־ת׳אני פי   .85

אל־הרמל )נאומו של נצראללה לרגל יום השחרור השני בעיירה אל־הרמל(, 26 באוגוסט 2018.

נאומו של נצראללה, מזכירו הכללי של ארגון חזבאללה, לרגל ליל העאשוראא׳, 20 בספטמבר 2018.  .86

חזי סימנטוב, ״שר החוץ הרוסי: ״ארצות־הברית צריכה להכיר בכך שחזבאללה לוחם נגד דאעש״, אתר   .87

נענע 10, 12 בפברואר 2017.
ליעד אוסמו, ״שר החוץ הרוסי, ״חזבאללה הלבנוני אינו ארגון טרור,״ וויינט, 26 באפריל 2017.  .88

אל־אח׳באר )בירות(, 24 בנובמבר 2016.  .89
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הארגון, לוחמים של משמרות המהפכה של איראן ואף את אותן מיליציות שיעיות שהביאו 
האיראנים ללחום בסוריה, למרחק של בין 30-5 קילומטרים מן הגבול הישראלי-סורי, הגם 
שנמנעו מלהיענות לתביעה הישראלית לסלק לחלוטין את הנוכחות האיראנית וזו של לוחמי 

חזבאללה מסוריה. 
בידי מערך ההגנה האווירית הסורי  יותר, לאחר הפלת מטוס האליושין הרוסי  מאוחר 
בראשית ספטמבר 2018 בעקבות תקיפה ישראלית באזור החוף הסורי, אף האשימו הרוסים 
 — הגולן  ברמת  ישראל  של  מגבולה  איראן  ואת  חזבאללה  את  להרחיק  שדאגו  למרות  כי 
הגיבו  ישראליים  מקורות  הרוסי.  המטוס  להפלת  שהביא  אחריות  בחוסר  האחרונה  הגיבה 
אגב,  סוריה.90  בדרום  נוכחות  לקיים  ואיראן  חזבאללה  הוסיפו  הרוסים  טענות  למרות  כי 
חזבאללה מיהר לשגר משלחת מטעמו לשגריר הרוסי בבירות, אלכסנדר זסיפקין, שמסרה 

את תנחומיו של הארגון על מות החיילים הרוסים.91
נצראללה הסביר בריאיון עוד במרס 2016 כי: ״לא רוסיה ולא ההתנגדות טענו אי פעם 
ברצינות שרוסיה הפכה חברה בציר )ההתנגדות(. רוסיה היא מדינה גדולה וחשובה, אך אנו 
לא מתייחסים אליה כחלק מן הציר. יש לנו קשר ישיר עם רוסיה, אבל אנחנו לא נכנסים 
עמה לדיונים בנושאים צבאיים, מדיניים ואסטרטגיים״.92 בריאיון שהעניק לערוץ אל־עאלם 
האיראני בדצמבר 2016 שב ונשאל נצראללה בנושא והשיב: ״רוסיה ניצבת לבדה )כשחקן 
עצמאי( וציר ההתנגדות ניצב לבדו )כשחקן עצמאי(. אבל יש מפגש אינטרסים בין רוסיה 
לציר ההתנגדות בכמה תחומים ולנוכח כמה סוגיות.]...[ רוסיה היא מדינה גדולה, וככזו יש 
לה יחסים ואף קשרים נרחבים עם ישראל. אנחנו לא נלחמים יחד עם רוסיה נגד ישראל, 
אלא נאבקים מול ישראל בנפרד ובמנותק מרוסיה. בו בזמן אנחנו משתפים עם רוסיה פעולה 
בכל מה שנוגע לסוריה, מכיוון שכאן יש מפגש אינטרסים וזהות השקפות בנוגע לאירועים 

במדינה הזו״.93
סגנו של נצראללה בהנהגת חזבאללה, נעים קאסם, הסביר בריאיון בנובמבר 2016 כי: 
״רוסיה רוצה למלא תפקיד בסוריה כדי שתוכל להשיג השפעה אזורית, ובדרך זו לחזק את 
מעמדה במשוואה הבין־לאומית.]...[ איראן לעומת זאת אינה מבקשת אחר בסיסים בסוריה, 
ואינה מחפשת אחר השפעה בין־לאומית באמצעות מהלכיה במדינה זו. היא בסך הכול רוצה 
להבטיח שסוריה תישאר חלק מציר ההתנגדות. זה כאמור שונה ממה שרוסיה רוצה אבל 
אין בכך כדי להביא להתנגשות בין שני רצונות אלו שהם שונים אך לא מנוגדים.]...[ שתיהן 
כמו לאחרים,  הזכות להתמודד בבחירות  לו  כהונתו תהיה  יסיים את  בדעה שאחרי שאסד 
והעם הסורי הוא שיבחר את נשיאו״.94 מאוחר יותר בריאיון בפברואר 2017 הוסיף קאסם: 
את  חיזקה  הזו  ההתקרבות  הסורית.  בסוגיה  חזבאללה  של  לעמדות  היום  קרובה  ״רוסיה 

״רוסיה מאשימה את ישראל: צה״ל השתמש במטוס הרוסי שהופל בסוריה כמגן״, הארץ, 23 בספטמבר   .90

.2018

איד׳אעת אל־נור )רדיו אל־נור(, 25 בספטמבר 2018.  .91

״נסראללה: במלחמה עם ישראל נפגע בכורים גרעיניים״, וויינט, 21 במרס 2016.  .92

אל־מנאר, 27 בדצמבר 2016.  .93

ריאיון של נעים קאסם לערוץ סמא, 16 בנובמבר 2016.  .94
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היחסים בינינו, אבל איני מדבר על ברית החורגת מהסוגיה הסורית או הלבנונית. בסופו של 
דבר אנו מפלגה הפועלת באזור מסוים. בתוך האזור הזה אנו פועלים בשיתוף פעולה עם 

הרוסים בסוגיות בעלות עניין משותף״.95

חזבאללה בעולם הערבי

של  במאמץ  ציר  לשחקן  הפיכתו  על  גם  לימדה  בסוריה  במלחמה  הארגון  של  מעורבותו 
טהראן להשליט את ההגמוניה שלה ברחבי המזרח־התיכון, בצל הטלטלה שאחזה במרחב 
מיכולותיו  לתרום  חזבאללה  נקרא  זה  לצורך  הערבי״.  ״האביב  פרוץ  בעקבות  הערבי 
השונות  הפעולה  בזירות  דרכם  את  האיראנים  בפני  לפלס  לסייע  ומניסיונו,  המבצעיות 
האיראנים  אותו  הקימו  זה  ולצורך  יועד הארגון מלכתחילה  כך  הכול, לשם  שלהם. אחרי 
עוד בראשית שנות ה־80 והשקיעו מאז בביסוסו ובחיזוקו. כך למשל בחרין שהודיעה ביוני 
2016 כי חשפה תא טרור של חזבאללה שנועד להוציא לפועל פיגועים בשטחה,96 ובראשית 
מרס 2018 גילתה כי עצרה רשת טרור שמאחוריה עמדו משמרות המהפכה של איראן ובה 
ביולי  התלוננה  כוֵית  ממשלת  גם  בלבנון.97  חזבאללה  אצל  התאמנו  שחלקם  חברים   116
2017 בפני ממשלת לבנון, כי חזבאללה עמד מאחורי חוליית טרור שהתכוונה לבצע פיגועי 

טרור בשטחה.98
בשנים שקדמו לטלטלה האזורית שימש חזבאללה שליח בידי האיראנים לביצוע פעילות 
כך  המפרץ.  מדינות  ובראשן  הפרו־מערביות,  הסוניות  ערב  במדינות  יריבים  מול  חתרנית 
גם  בשטחה.  לפעול  שב  ועתה  ה־80  שנות  במהלך  טרור  פיגועי  כוֵית  של  בשטחה  ביצע 
במצרים פעל הארגון לבסס לעצמו תשתית שתשמש אותו לפיגועי טרור נגד ישראל. תשתית 
זאת נחשפה בידי השלטונות המצריים עוד ב־2009. חזבאללה לא הסתיר את הסיוע שהגיש 
שנשא  בנאום  ועיראק.  תימן  ובראשן,  באזור  שלהם  השונות  הפעולה  בזירות  לאיראנים 

בפברואר 2015 הודה נצראללה כי ארגונו מעורב בלחימה בעיראק נגד דאעש.99 
מעורבותו של חזבאללה הגיעה עד לתימן, שבה כוננו איראן וחזבאללה קשרים הדוקים 
עם המורדים החות׳ים. בסמוך לפרוץ מלחמת האזרחים בתימן עוד ב־2012, נשלחו לוחמים 
באימון  לחות׳ים  לסייע  לתימן  נשלחו  חזבאללה  של  ופעילים  בלבנון  להתאמן  חות׳ים 
ואחד מבכיריה של  תימן,  בידי ממשלת  נעצרו  אף  אלו  מפעילים  המיליציה שלהם. שניים 
ללבנון עם מסר  חזרה  נשלחו  ״הם  כי:  ידע לספר  המערכת הביטחונית בתימן באותה עת 

׳לבוסים שלהם׳ לבל יתערבו בתימן, אבל נראה שזה לא באמת עזר״.100

ריאיון של נעים קאסם לערוץ אל־מיאדין, 17 בפברואר 2017.   .95

הארץ, 1 ביוני 2016.  .96

״בחריין עצרה 116 חשודים בפעילות טרור, חלקם התאמנו אצל חזבאללה״, וויינט, 3 במרס 2018.  .97

אל־ערביה, 21 ביולי 2017.  .98

 Ben Hubbardaug, ״Iran Out to Remake Mideast With Arab Enforcer: Hezbollah״, The New  .99

York Times, 27 August 2017.
.Ibid  .100
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בכל זה היה כדי להפוך את חזבאללה לצד במאבק בין העולם הערבי הסוני ובין איראן, 
שהתנהל במרחב המשתרע מלבנון וסוריה, עבור דרך תימן ועיראק וכלה במדינות המפרץ 

ואפילו על אדמת ערב־הסעודית. 
נצראללה לא היסס להתייצב מול ערב־הסעודית. בנאום שנשא ביולי 2016 הגדיר את 
תחת  מצויה  עדיין  ״פלסטין  פושעת:  כתוקפנות  החות׳ים  נגד  בתימן  החלה  שבה  המתקפה 
כדי  אחת  ערבית  מדינה  מכיוון  אחד  רוח  משב  אפילו  ראינו  ולא  אכזרי,  כיבוש  של  עולו 
לסייע לה. התוקפנות נגד תימן היא הוכחה נוספת לכך שישראל אינה מהווה אויב עבור חלק 

ממדינות ערב״.101 
עלייה מחודשת במתח עם הסעודים נרשמה בעקבות התפטרותו של ראש ממשלת לבנון 
ב־4 בנובמבר 2017, בעודו שוהה על אדמת ערב־הסעודית. בהודעת ההתפטרות תקף חרירי 
לכפות  בניסיון  הלבנוני  השלטון  את  עוקפת  ״היא  כי:  אותה  והאשים  איראן  את  בחריפות 
לא  תגדענה.  עבר  לכל  שולחת  היא  שאותן  הזרועות  לקבל.  מוכנים  שאיננו  מציאות  עלינו 
נסכים שלבנון תהפוך לבסיס לאיום על ביטחון האזור. היכן שאיראן נמצאת יש רק מלחמות 
אחים וחורבן. היא רוצה להרוס את העולם הערבי, והרשע שהיא מפיצה סביבה יחזור אליה״. 
בלבנון  בשטח  מציאות  לכפות  ״הצליח  כי:  והאשימו  לחזבאללה  מדבריו  ייחד  גם  חרירי 
באמצעות כוח הנשק. המעורבות של חזבאללה גרמה לנו בעיות רבות עם מדינות באזור״.102

כי  אל־גֻ׳ביר  עאדל  הסעודי,  החוץ  שר  האשים  חרירי  שהטיל  הפצצה  לאחר  יומיים 
חזבאללה הוא שעמד מאחורי שיגור של טיל מתוצרת איראן בידי החות׳ים כמה ימים קודם 
את  להאשים  ומיהר  ההאשמות,  את  דחה  חזבאללה  ריאד.103  של  התעופה  לעבר שדה  לכן 
ערב־הסעודית בניסיון ללבות מתח בלבנון. דובריו האשימו את ערב־הסעודית כי היא מנסה 
הארגון,  של  ממנהיגיו  קאווק,  נביל  והשייח׳  חזבאללה,  עם  למלחמה  ישראל  את  לדחוף 
לבנון  של  זהותה  אבל  לבנון,  של  עמדותיה  את  לשנות  מבקש  הסעודי  ״המשטר  האשים: 
ותפקידה הם להיות חלק מציר ההתנגדות ולא חלק מן הציר הסעודי המנרמל את היחסים עם 

ישראל ותוקף את תימן, בחרין וסוריה״.104 
לדברים אלו הצטרף חסן רוחאני, שקבע: ״זה מאוד מביך וראוי לגינוי שמדינה מוסלמית 
באזור מתחננת בפני המשטר הציוני כדי שיפציץ את העם בלבנון. זה חסר תקדים בהיסטוריה, 
שעלו  האנשים  של  הבשלות  חוסר  על  מעיד  וזה  כאלה,  צעדים  נוקטת  מוסלמית  שמדינה 
לשלטון באותן מדינות״.105 הוא רמז בלא ספק ליורש העצר הסעודי, ֻמחמד בן סלמאן, שגם 
במערב היו שתהו על מידת הבשלות והבגרות שלו נוכח שורה של החלטות שקיבל מאז עלה 
אביו לשלטון, דוגמת המתקפה הצבאית שאליה יצא בתימן והמערכה המדינית שבה פתח נגד 

אל־מנאר, 28 במרס 2015.  .101

אל־ערביה, 4 בנובמבר 2017.  .102

זה צעד מלחמתי״,  קייס, ״שר החוץ הסעודי: ״חזבאללה הוא ששיגר את הטיל מתימן לריאד,  רועי   .103

וויינט, 6 בנובמבר 2017.
אל־מנאר, 6 בנובמבר 2017.  .104

״רוחאני נגד ערב־הסעודית: מביך שמדינה מוסלמית מתחננת לישראל שתפציץ את לבנון״, וויינט, 15   .105

בנובמבר 2017.
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2018 לבירות  נרגעו הרוחות. ראש הממשלה המתפטר חזר בדצמבר  קטר. אלא שבלבנון 
ומשך את התפטרותו, הגם שלא חזר בו מההאשמות שהטיח באיראן ובחזבאללה.106

שרכשה  במעמד  השתבח  איראן  שנשיא  לאחר  מעט  באה  חרירי  של  התפטרותו  אגב, 
סוריה  לעיראק,  בנוגע  משמעות  בעלות  החלטות  לקבל  ניתן  ״לא  במזרח־התיכון.  מדינתו 
ולבנון, צפון אפריקה והמפרץ בלא להביא אותה )איראן( בחשבון״. לכך הגיב חרירי: ״לבנון 

היא מדינה עצמאית שלא תקבל עליה לעולם חסות של איש״.107
הארגון  פן  הירדנים  של  חששם  נוכח  לשפל,  חזבאללה  של  יחסיו  הגיעו  ירדן  עם  גם 
ערב  עבדאללה  המלך  שהעניק  בריאיון  מצפון.  הממלכה  של  לשכניה  יהפכו  פטרוניתו  או 
טריטוריאלי  רצף  ליצור  ניסיון  ״יש  הזהיר:   2017 במאי  הלבן  בבית  טראמפ  עם  פגישתו 
לא  גורמים  של  ניסיון  עם  נשלים  לא  שבלבנון.]...[  וחזבאללה  סוריה  עיראק,  איראן,  בין 

מדינתיים מבחוץ להגיע לעבר הגבול שלנו״.108

השלכות מעורבותו של חזבאללה בלחימה בסוריה על הזירה הלבנונית
חזבאללה היה ונותר כוח שיעי־לבנוני פוליטי, חברתי וכלכלי, קודם להיותו מיליציה צבאית. 
שבה  כולה,  לבנון  על  הגמוניה  ואף  השפעה  כוח,  עמדת  הארגון  לעצמו  ביקש  בעת,  בה 
הרחק  אבל  יותר,  מעט  אף  ואולי  שליש  כדי  האוכלוסיה,  של  חשוב  מרכיב  השיעים  היו 
מרוב מוחלט. משמע, הארגון נאלץ לקיים דיאלוג ואף נזקק לתמיכה ולשיתוף פעולה מצד 
מרכיביה האחרים של החברה בלבנון. משום כך לצד הדיון בהשלכות מעורבותו בלחימה 
בסוריה על בני העדה השיעית, ראוי לבחון את האופן שבו הגיבו יתר מרכיביה של המערכת 

הלבנונית למעורבות זו.

השיעים, חזבאללה והמלחמה בסוריה
עוד  הארגון,  של  דרכו  מראשית  הייתה  בחזבאללה  בלבנון  השיעים  של  תמיכתם  שאלת 
בתחילת שנות ה־80 של המאה ה־20, שאלה מורכבת. לכאורה הפך הארגון לכוח מוביל 
— צבאית, פוליטית כלכלית וחברתית — בקרב השיעים במדינה ונראה היה לפי סקרי דעת 
קהל, אך גם על־פי תוצאותיהן של מערכות הבחירות לבית הנבחרים ולמועצות המקומיות 
העדה  בני  מצד  איתנה  מתמיכה  נהנה  הוא  כי  בלבנון,  האחרונים  בעשורים  שהתקיימו 
השיעית. אלו ראו בו מגן אפקטיבי ונאמן של האינטרס העדתי השיעי בלבנון מול יריבים 
ואויבים מבית ומבחוץ, דימוי שהתחזק בלא ספק בעקבות התגייסותו ללחום באיום האסלאם 
הקיצוני שאיים לזלוג מסוריה ללבנון. אך גם קודם לכך, פעל חזבאללה לחזק את מעמדם 
והפוליטית בלבנון, מול מרכיביה האחרים של  של השיעים במערכת החברתית, הכלכלית 
מערכת זו, בני העדות האחרות ובראשם הסונים והנוצרים. שיעים רבים נסמכו על מערכות 
המדינה,  של  רחביה  בכל  השיעיים  האוכלוסייה  בריכוזי  הארגון  שהקים  והרווחה  החינוך 

והפכו תלויים בו.

אל־מנאר, 22 בנובמבר 2017.  .106

אל־ֻקדס אל־ערבי )לונדון(, 23 באוקטובר 2017.  .107

וושינגטון פוסט, 9 באפריל 2017.  .108
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בה בעת הוסיפו מרבית השיעים בלבנון להסתייג, ולכל הפחות להימנע מלהזדהות עם 
המודל  את  לאמץ  וניסיונו  באיראן  הגוברת  תלותו  הארגון,  של  האידיאולוגיות  תפיסותיו 
האיראני, על היבטיו החברתיים והתרבותיים, ובראשם תפיסת ולאית אל־פקיה )הנאמנות 

לאיש הדת הבכיר, ולענייננו למנהיג העליון של איראן(. 
הנאמנות  השתמרה  שבה  מסורתית  חברה  ביסודה  נותרה  השיעית  החברה  מכך,  לבד 
הבסיסית למקום המגורים, בין אם הכפר או העיירה ואף הרובע או השכונה, אבל בעיקר 
למשפחה או לחמולה, ובחלקים של בקעת הלבנון אף למסגרת השבטית שהוסיפה להתקיים 
מערכת  לטוות  אמנם  השכיל  חזבאללה  המדינה.  של  זה  בחלק  סונים  ואף  שיעים  בקרב 
קשרים שקשרה אליו שיעים רבים ואולי אף את רובם של בני העדה, אך אלו העניקו לו 
את תמיכתם מתוך נאמנות לראש הכפר או המשפחה או אף ראש השבט, שבחרו להטיל את 
יהבם על חזבאללה ולהשתלב בשורותיו, או מכוח תלותם של שיעים אלו במערכות החברה 

והכלכלה של הארגון ולאו דווקא מכוח של נאמנות ומחויבות אידיאולוגית לתפיסותיו.
עדות למגבלותיו של חזבאללה נמצאה בהצלחתה של התנועה המתחרה, תנועת ״אמל״ 
)אפואג׳ אל־מקאומה אל־לבנאניה — גדודי ההתנגדות הלבנונית(, לשמר את כוחה בקרב בני 
העדה. ״אמל״ ייצגה גישה מתונה בהרבה מזו של חזבאללה ונשאה אופי לבנוני, שלא לומר 
חילוני, להבדיל מחזבאללה שהצטייר תמיד בעל אידיאולוגיה דתית קשוחה מבית מדרשם של 
האייתולות באיראן. מול יריבים מבית נהגו שתי התנועות לשתף פעולה יחד בחזית אחידה, 
מאחוריהן  הניצבים  השיעית  העדה  בני  ושל  שתיהן  של  האינטרסים  את  להבטיח  שנועדה 
למשל במערכות הבחירות לבית הנבחרים. לעומת זאת, במערכות הבחירות המקומיות נהגו 

להתמודד זו מול זו במאבק להשגת שליטה בכפרים ובעיירות השיעים במדינה.
ההבדלים בין השתיים נמצאו בהתגייסותו הנלהבת של חזבאללה למען המשטר הסורי 
למן ראשיתה של המהפכה בסוריה, שעמדה בניגוד בולט לעמדתה של ״אמל״. זו האחרונה 
הביעה אמנם תמיכה במשטר הסורי, אך דומה כי הייתה זו תמיכה מן הפה אל החוץ, נעדרת 
כל מחוייבות או מגויסות אמיתית. אחרי הכול, מנהיגה של ״אמל״, נביה ברי, השכיל מאז 
ומעולם להלך בין הטיפות של הפוליטיקה הלבנונית והאזורית, ומשום כך הוסיף לשמור על 
ערוצים פתוחים מול ארצות־הברית ומדינות מערב אירופה, וקודם לכן מול המחנה הסוני 

בתוך לבנון ומול מדינות ערב המתונות.
״אמל״ נתמכה אמנם בידי הסורים במהלך השנים הראשונות לפעילותה, בין היתר בעת 
שנאבקה באמצע שנות ה־80 בחזבאללה על השליטה בבני העדה השיעית בדרום לבנון. אבל 
ברבות השנים, ובמיוחד מאז עלה אסד הבן לשלטון ביוני 2000, בחרה דמשק להטיל את 

יהבה על חזבאללה על חשבון קשריה ההיסטוריים עם ״אמל״.
לפניה,  ואף  השנייה  לבנון  ממלחמת  בבירות  האמריקנית  השגרירות  של  מברקים 
דעתו  ועל  ברי  של  הפוליטיים  תמרוניו  על  אור  שפכו  ״ויקיליקס״,  אתר  בידי  שפורסמו 
האמריקני  השגריר  עם  שקיים  בפגישה  מחזבאללה.  בריתו  ובעלי  שותפיו  על  האמיתית 
ג׳פרי פלטמן ב־25 ביולי 2006 במהלך הקרבות בלבנון, הסביר המנהיג השיעי לדיפלומט 
האמריקני כי חוות שבעא הן תירוץ בעבור חזבאללה המאפשר לו לסירב להתפרק מנשקו. 
יתנגד באופן אישי לדרישה לפרוק את  ברי הוסיף כי אם החוות לא תושבנה לידי לבנון, 
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יותר לחזבאללה.109 בשיחה  יזדקק  חזבאללה מנשקו, אבל אם ישוחררו החוות — איש לא 
נוספת שקיימו השניים ב־18 באוגוסט 2006 סמוך לסיום הקרבות, הזהיר ברי כי בלבנון 
יהיו תמיד בנמצא אנשים, ובמרומז אנשי חזבאללה, שיבקשו להצית מחדש את אש המלחמה 
עתה משהצדדים עומדים להפסיק את האש. השגריר העיר על דברים אלו, כי נראה שברי 

אינו סומך כלל וכלל על חזבאללה.110
אל־דין  סעד  הסוני,  המנהיג  דווקא  פלטמן  של  באוזניו  השמיע  יותר  ברורים  דברים 
ברי  חלומו של  כי  טען  חרירי   .2006 באוגוסט  ב־20  בפגישה שקיימו השניים  אל־חרירי, 
הוא להיפטר מן חזבאללה. משום כך הוא מבקש לנצל את מה שנתפס על־ידו כהיחלשות 
וכשקיעה של חזבאללה ומנגד גאות בפופולריות שלו, כדי לדחוק בחזבאללה ואף להכתיב 
לו את רצונו. חרירי ציין בשיחה כי הוא סבור שברי כפה על חזבאללה להסכים להגבלות 
בצעד  מדובר  כי  סבור  אף  )חרירי(  והוא  לליטאני,  מדרום  כוחותיו  היערכות  על  שהוטלו 
ראשון העשוי להביא את ״ההתנגדות״ )היינו חזבאללה( אל קיצה, והוא מאמין שניתן לגייס 

את ברי לטובת המטרה.111 
מתוך מברקים אלו עלו גם נקודות התורפה שהותירו שוב ושוב את ברי רחוק ממטרותיו, 
ובעיקר הרחק מאחורי חזבאללה במרוץ להנהגת העדה השיעית. בפגישתו עם פלטמן ציין 
ברי כי הוא נחוש לשקם את דרום לבנון ואף התלונן כי: ״כל מה שבניתי בדרום במהלך 22 
השנים האחרונות נהרס בתוך 22 יום )היינו במהלך מלחמת לבנון השנייה(״. אלא שיומיים 
אחר כך במברק שסיכם את פגישתו של פלטמן עם חרירי, ולאחר שציין כי חרירי כמו גם 
לבנונים העלו בפניו את האפשרות של הקמת קרן ערבית שתשקיע בשיקום  פוליטיקאים 
דרום לבנון ותנוהל בידי ברי כדי לחזק את מעמדו, העיר השגריר האמריקני כי יש לוודא 
שהכסף לא יעבור תחת ידי ברי, ובעיקר לא תחת ידי אשתו רנדא, הנוהגים לגזור קופון של 

15-10 אחוזים מכל עסקה העוברת תחת ידיהם.112
ואכן חולשתו של ברי הייתה נעוצה בכך ש״אמל״ בראשותו הפכה לאחוזה משפחתית 
שבה, נוכח גילו המבוגר )ברי הוא יליד ינואר 1938(, הפכה אשתו רנדא לממליכת המלכים 
מאשתו  בניו   — ועבדאללה  )ֻמצטפא  ברי  של  מבניו  כמה  גם  לגדולה  עלו  ולצדה  ב״אמל״ 
הראשונה לילא, ובנו באסל מאשתו השנייה — רנדא(. לצד אלו גם אחיו, מחמוד ברי. נביה 
ברי עצמו נודע אגב כאחד הפוליטיקאים העשירים בלבנון והונו, שאותו השיג ככל הנראה 
)ברי  דולרים  מיליארדי  בכמה  נאמד  לבנון  דרום  לפתוח  שיועדו  וכספים  קופונים  מגזירת 
שימש כיו״ר המועצה לענייני דרום לבנון )מג׳לס אל־ג׳נוב(, שדרכה הועבר כסף ממשלתי 

וסיוע זר לשיעים בדרום לבנון(.113

https://wikileaks.org/plusd/cables/06BEIRUT  .109

https://wikileaks.org/plusd/cables/06BEIRUT  .110

https://wikileaks.org/plusd/cables/06BEIRUT  .111

https://wikileaks.org/plusd/cables/06BEIRUT  .112
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אין פלא כי מהתבטאויותיו של ברי לאחר פרוץ המהפכה הסורית עלתה הזהירות של 
האש  מזליגת  רבים,  כה  ללבנונים  גם  כמו  לו,  המשותף  החשש  ובעיקר  השיעי  המנהיג 
מסוריה השכנה גם אל לבנון. כך למשל הכריז עוד באוגוסט 2011 כי הוא חושש כי קיימת 
כוונה לחלק את לבנון לקנטונים העומדים כל אחד בפני עצמו, בדיוק כמו שמבקשים לעולל 
מיאסר  נשק  התנועה  קיבלה  ״אמל״  בראשות  עמד  שצדר  שעה  כי  הוסיף  ברי  לסוריה. 
ערפאת, וכי מעטים יודעים שערפאת היה זה שהעניק לגדודי ההתנגדות שקמו אז ככוח צבאי 
של השיעים את השם ״אמל״, אבל בהמשך היו אלו הסורים שציידו את ״אמל״ בנשק נגד 
ישראל. ״הם היו היחידים שנתנו לנו רובים וכל ציוד אחר שביקשנו. גם אלג׳יר העניקה לנו 

סיוע מסוים, אבל פרט לשתי אלו אף אחד אחר לא העניק לנו סיוע״.114 
ביציבות  לפגוע  מנסיונותיהם  לחדול  הערבים  לשליטים  ברי  קרא   2011 בדצמבר  ב־1 
בלבנון. הוא תהה כיצד זה שיש ערבים השולחים כסף כדי להזין את האש בסוריה, ואינם 
מבינים כי האש עתידה להתפשט גם אליהם. ברי הוסיף כי רפורמות נדרשות בסוריה, אבל 
העם הסורי הוא שצריך להוביל רפורמות אלו ולא מישהו שאינו סורי. בהצהרות אלו ניכר 
בעיקר החשש מפני השלכות המשבר כעל לבנון כמו גם הרצון לשמר ולהבטיח את היציבות 

בסוריה, אבל נעדר מהן הממד האישי של מחויבות ודאגה אישית לאסד ולמשטרו.115 
נמנעה מלקרוא תגר על חזבאללה בשל מעורבותו במלחמה בסוריה,  ״אמל״ בהנהגתו 
ונראה אפוא שהאיום לארגון בשל מעורבות זו היה נעוץ בעיקרו באותם קולות של ביקורת 
שנשמעו מקרב תומכיו שלו או מקרב ״השיעי מן הרחוב״ נוכח המחיר שמעורבות זו במלחמה 
בסוריה זו גבתה מן השיעים בלבנון. ביקורת חנוקה נשמעה גם מקרב שורות הארגון אודות 
זה היה  ופטרונות, כלפי אנשי חזבאללה.116 מתח  יחסם של האיראנים, יחס של התנשאות 
נעוץ יש להודות במתח המובנה המתקיים בין השיעים בלבנון ובין איראן. שהרי מרביתם 
של השיעים הלבנונים לא הזדהו עם דרכי הפעולה הדתיות והאמונות שביקשה איראן לקדם 
בלבנון, ולבד מכך הוסיפו לדבוק בזהותם השיעית־לבנונית־ערבית וסירבו להכפיף עצמם 
באופן אוטומטי ובלא שיקול דעת לאינטרסים של איראן המדינה או של מי מנציגיה באזור, 

דוגמת ״כוח ֻקדס״. 
אל־נֻצרה,  ג׳בהת  או  דאעש  כמו  ארגונים  מצד  הסלפי־ג׳האדי  האיום  נוכח  זאת,  עם 
איראן,  עם  הקשרים  את  ולחזק  לשמר  בצורך  ברירה  בלית  אם  גם  רבים  שיעים  הכירו 
שהפכה נותנת החסות, גם אם פטרונית ותובענית, של הקהילות השיעיות במרחבי העולם 
בסוריה,  בלחימה  חזבאללה  של  מעורבותו  עם  יום  של  בסופו  השלימו  גם  אלו  הערבי. 
ובוודאי לאחר שהתברר כי ידו של אסד היא על העליונה וכי לניצחון תרמה מעורבות זו 

של חזבאללה בקרבות.
ביקורת גוברת על הארגון נשמעה בקרב שיעים רבים דווקא בשל הקשיים הכלכליים 
ותשלום  הלוחמים  )כלכלת  בסוריה  המלחמה  של  הכספיות  העלויות  בשל  נקלע,  שאליהם 

ריאיון של נביה ברי לעיתון אל־אח׳באר )בירות(, 2 באוגוסט 2011.  .114

סיל׳׳ב )סוכנות הידיעות הלבנונית(, 1 בדצמבר 2011.  .115

 Hanin Ghaddar, ״Hezbollah Losing Its Luster Under Suleimani״, The Washington  .116

Institute, 22 February 2017; אל־מודון )בירות(, 16 באפריל 2017.
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הלחימה  של  הגבוהות  לעלויות  והפצועים(.  ההרוגים  למשפחות  גמלאות  אף  או  פיצויים 
בסוריה נוספו קשייה הכלכליים של איראן בשל הסנקציות הבין־לאומיות שהוטלו עליה, כמו 
גם בשל הירידה המתמדת במחירי הנפט שהביאו אותה לקצץ בתמיכה הכספית שהעניקה 
לחזבאללה. הכנסותיו של חזבאללה נאמדו בכמיליארד דולר בשנה, ומקורם היה בתמיכה 
איראנית שנאמדה בכמה מאות מיליוני דולרים מדי שנה, זאת לצד הכנסות מהברחות מסמים 

או מעסקיו הכלכליים השונים של הארגון, וכן מתרומות של תומכיו מכל רחבי העולם.117 
ראוי גם להזכיר כי עוד בסוף 2016 אימץ הממשל האמריקני שורה של תקנות, שנועדו 
להיאבק ולפגוע במערך המימון הבין־לאומי של חזבאללה באמצעות איום בהטלת סנקציות 
אמריקניות על כל גוף או פרט המעורב בהעברת כספים לארגון השיעי. ברשימת האישים 
והגופים שעליהם הוטלו סנקציות כאלו נכללו למעלה ממאה ממנהיגיו הבכירים של הארגון, 
השידור  תחנת  או  ״אל־מנאר״  הטלוויזיה  ערוץ  דוגמת  לו  השייכים  גופים  גם  לצידם  אך 

״רדיו אל־נור״, וכן עשרות חברות שנחשדו בקיים קשר או אף בזיקה לארגון. 
בשל התקנות האמריקניות ונוכח איומים מוושינגטון כי ארצות־הברית תנתק את לבנון 
מהמערכת הפיננסית העולמית ותביא להורדת דירוג האשראי שלה, הורה נגיד הבנק המרכזי 
של לבנון, ריאד סלאמה, לכלל הבנקים והמוסדות הפיננסיים בלבנון לסגור את חשבונותיהם 
ארצות־הברית  בעקבות  הלכו  יותר  מאוחר  לחזבאללה.  הקשורים  גופים  או  אנשים  של 
כספית  תמיכה  להעביר  נהגה  שבעבר  שיעית,  אוכלוסיה  מתגוררת  שבהן  המפרץ  מדינות 
שהעניק  ובתמיכות  במשכורות  נרחבים  קיצוצים  הייתה  נמנעת  הבלתי  התוצאה  לארגון. 

הארגון לתומכיו, וכן במערך השירותים שהוא מגיש לאוכלוסייה השיעית.118

חזבאללה, הסונים ואתגר האסלאם הסלפי בלבנון
נוסף  נדבך  בבחינת  הסונית,  העדה  בני  עם  אותו  עימתה  בסוריה  חזבאללה  של  מעורבותו 
במאבק על השליטה בלבנון בין שתי עדות אלו שפרץ במלוא עוזו בעקבות החתימה על הסכם 
טאיף באוקטובר 1989. הסכם זה הסדיר את המחלוקת בין הסונים והמארונים שבצילה עמדה 
לבנון לאורך מרבית המאה ה־20, אך הוביל לפרוץ מאבק בין בני העדה הסונית והשיעית 
ולמותר  הסונים,  על־פני  עודפת  אף  ואולי  שווה  דמוגרפי  בעלת משקל  לעדה  עתה  שהפכו 
כדי  היה  בסוריה  המהומות  בפרוץ  ופוליטית.  צבאית  ונוכחות  עוצמה  בעלת  עדה  גם  לציין 
להגביר את המתח הסוני-שיעי בלבנון, ואולי אף לעודד גורמים במחנה הסוני לנסות ולקרוא 
תגר על חזבאללה. גורמים אלו באו בעיקר מקרב הזרם הסלפי בלבנון, שצבר תאוצה ותמיכה 

על רקע המתחולל בתוככי לבנון, בסוריה השכנה ואף בעולם הערבי כולו.
״האגודה  של  הקמתה  עם  ה־50.  בשנות  הייתה  בלבנון  הסלפית  התנועה  של  ראשיתה 
של  דרכו  את  טריפולי.  יליד  אל־שהאל,  סאלם  שייח׳  בידי  וצדקה״  להדרכה  המוסלמית 
ממנהיגיהם  לאחד  כיום  הנחשב  אל־שהאל,  אל־אלסלאם  דאעי  שייח׳  בנו  המשיך  שהאל 

דורון פסקין, ״שבוע שחור לנסראללה: ממשלות ארצות־הברית ולבנון חונקות את חזבאללה כלכלית״,   .117

כלכליסט, 16 במאי 2016.
במאי   3 )בירות(,  אל־חדת׳   ,2017 במאי   3 אל־ג׳נוגייה,  אתר   ,2017 במאי   2 )בירות(,  אל־מודון   .118

.2017
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החשובים של הסלפים בלבנון.119 עיקר כוחה של התנועה היה בצפון לבנון בעיר טריפולי, 
ובאזורי עכאר ואל־דיניה הסמוכים לה, הידועים בשמרנות של תושביהם, אך גם בנחשלותם 
ושל  הטפה  של  בפעילות  הסלפים  התמקדו  השנים  במשך  בירות.  לבירה  ביחס  הכלכלית 
עיסוק שכזה כהכרה במוסד המדינה  מכיוון שתפסו  בפוליטיקה  עיסוק  ונמנעו מכל  חינוך, 
הלבנונית שהוא מוסד חילוני ביסודו. במהלך שנות הנוכחות הסורית בלבנון הקפידו הסלפים 
לשמור על פרופיל נמוך מחשש פן הסורים יפעלו נגדם, ורק לאחר שהכוחות הסוריים נסוגו 
מן המדינה באביב 2005 שבו לפעילות מלאה וגלויה. זו נגעה כאמור, לצד פעילות חינוכית, 
בעיקר לנאומים או לעצרות מחאה בסוגיות שונות שעל הפרק. אחד ממנהיגיהם, סאלם אל־
ִרפאעי, הסביר כי שאיפתם היא להתבסס על השריעה אבל הם מבינים כי אי אפשר לצפות 

שבלבנון תוגדר השריעה כמקור עיקרי לתחיקה )חקיקה(.120
ראוי להזכיר בהקשר זה כי הפוליטיקה בלבנון הייתה ונותרה פוליטיקה של משפחות, 
היה עם  כך  על בסיס משפחתי־עדתי.  ולזרמים שאינם  לתנועות  שהותירה מרחב מצומצם 
)״הקבוצה  אל־אסלאמיה  אל־ג׳מאעה  של  גורלה  גם  היה  אגב,  וכך,  במדינה  הסלפי  הזרם 
האסלאמית״(, השלוחה הלבנונית של תנועת ״האחים המוסלמים״. זו האחרונה ידעה בשנות 
ה־90 של המאה ה־20 עלייה בכוחה, אך לא הצליחה לבסס לה מעמד מוביל בעדה, שהרי 
התמיכה בה תורגמה לזכייה במושב או שניים בלבד בבחירות לבית הנבחרים הלבנוני )מתוך 
29 מושבים שהוקצו לבני העדה הסונית(, וסופה שהפכה שותף זוטר של משפחת חרירי ושל 

״מחנה 14 במרס״ שבהנהגתו.
תנועה נוספת שקמה ופעלה בימי מלחמת האזרחים במדינה הייתה תנועת אל־ַתוחיד אל־
אסלאמי )״הייחוד האסלאמי״( שקמה ופעלה בטריפולי ב־1982 בהנהגתו של סעיד שעבאן 
ג׳ראד שכונה ״אמיר התנועה״.121 התנועה הצליחה להשתלט על טריפולי וסביבותיה, אבל 
לבנון. הם עצרו את  גדולים של  הסורים ששלטו בחלקים  בעיני  לצנינים  הייתה  פעילותה 
אחד ממנהיגיה, סמיר חסן, ובתגובה הרגו פעילים של התנועה 15 לוחמים סורים במחסום 
דרכים במבואות טריפולי. הסורים הגיבו במתקפה צבאית שהוליכה לכיבושה של טריפולי 

ולחיסול כוחה הצבאי של ״הייחוד האסלאמי״.
סלפיות  תנועות  של  להופעה  עדות  היו  בלבנון  ה־20  המאה  של  וה־90  ה־80  שנות 
קיצוניות, שפעלו מחוץ למערכת הפוליטית הלבנונית ושפעיליהם היו לעיתים זרים שהגיעו 
אל־ עין  דוגמת  במדינה  הפליטים  ממחנות  פלסטינים  או  שכנות,  ערביות  ממדינות  ללבנון 

 Nadine Elali, ״NOW׳s Guide to Lebanese Salafism״, Now Lebanon, July 11, 2012; Alex  .119

Rowell, ״Salafists in the Spotlight״, Now Lebanon, March 12, 2012.
אל־ג׳זירה,  אל־שהאל(,  אל־אסלאם  דאעי  )מיהו  אל־שהאל״  אל־אסלאם  דאעי  הו  ״מן  ריפי,  ע׳סאן   .120

ת׳מן  ידפעונ  לבנאן  פי  אל־סונה  אהל  אל־שהאל:  אל־אסלאם  ״דאעי  אסלאמיון,   ;2014 בנובמבר   2

וקופיהם אלא ג׳אנב אל־מט׳לום״ )דאעי אל־אסלאם אל־שהאל: בני העדה הסונית בלבנון משלמים את 

מחיר התייצבותם לצד המדוכאים(.

שעבאן הכריז על הקמתה של התנועה במסגד אל־תובה בטריפולי. שורה של תנועות חברו אליה ובהן   .121

״תנועת לבנון״ הערבית )חרכת לגנאן אל־ערבי( בראשות עיצמאת מֹראד; ״ההתנגדות העממית״ )אל־

מקאומה אל־שעגיה( בהנהגתו של ח׳ליל עכאוי; ״עמותות המסגדים״ )אל־תג׳מועאת אל־מסג׳דיה( של 

עלי ֻמרעיב ולבסוף, ״כוחות חיילי האל״ )קואת ג׳נוד אללה( של פואז ֻחסין אע׳א.
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ִחלווה בצידון או נהר אל־בארד שבטריפולי. על אלו נמנו ״גדודי עבדאללה עזאם״, שפעלו 
בעיקר בדרום לבנון ולא פעם אף נגד ישראל.

בראשית שנות האלפיים דרך כוכבו של ארגון ״פתח אל־אסלאם״ בהנהגתו של שאכר 
אל־עבאסי, פלסטיני מיריחו. עבאסי התגלגל בין לוב לדמשק, וסופו שהגיע לעיראק באביב 
2003 ללחום בכוחות האמריקניים הערוכים על אדמת המדינה. עוד באוקטובר 2002 היה 
שלא  למוות  נידון  כך  ועל  פולי,  לורנס  האמריקני  הדיפלומט  ברצח  עמון  ברבת  מעורב 
בנוכחותו בידי בית דין צבאי בירדן ב־2004. מאוחר יותר עבר ללבנון ושם הקים את ״פתח 
אל־אסלאם״, שבסיסו במחנה הפליטים נהר אל־בארד הסמוך לטריפולי. במאי 2007 פתח 
הצבא הלבנוני במתקפה על מחנה הפליטים, בעידוד ובגיבוי סורי ואמריקני כאחד, והביא 
לחיסול כוחו הצבאי של הארגון במחיר של זריעת הרס נרחב במחנה ועקירת תושביו ממנו. 
עבאסי עצמו נמלט לסוריה, נעצר וסופו שמת בכלאו. לימים נטען כי המודיעין הסורי הוא 

שעמד מאחוריו בעת שלחם בעיראק ומאוחר יותר במהלך שהותו בלבנון.122
השכנה,  במדינה  סלפיות־ג׳האדיות  תנועות  של  כוחן  ועליית  בסוריה  המלחמה  פרוץ 
הביאה להתעוררות מחודשת של אותו מתח מובנה בין הצבא הלבנוני, כמייצגה של המדינה 
הלבנונית ומוסדותיה, ובין הזרם הסלפי במדינה. מתח זה מצא את ביטויו בשורה של תקריות 
במחסום  לבנון  צבא  של  חיילים  הרגו  למשל  כך  ממדים.  רחב  אלים  למאבק  גלשו  שלא 
הסלפים  השייח׳ים  אחד  אל־ואחד,  עבד  אחמד  את   2012 במאי  ב־20  עכאר  באזור  צבאי 
הבכירים בצפון המדינה, ואת מלווהו שייח׳ ח׳אלד ֻמרעיב, שהיו בדרכם להשתתף בהפגנה 
נגד המשטר הסורי. בראשית פברואר 2013 חיסלה יחידה של המודיעין הצבאי את ח׳אלד 
אחמד חמיד, תושב עיירת הגבול ערסאל בצפון מזרח לבנון, שהיה ידוע בתמיכתו במורדים 
הסורים ושהיה חשוד, לטענת הצבא, במתן סיוע למעשי טרור שביצעו אלו בשטח לבנון. 
הרגו  בעיירה,  בעודם  היחידה  חיילי  עם  להתעמת  העיירה  מתושבי  עשרות  יצאו  בתגובה 
שניים מקציניה ופצעו אחרים. הצבא הלבנוני מיהר לחסום את הדרכים המובילות לערסאל 
ובתיווך של ההנהגה  לידיו את התוקפים. רק במאמצים מרובים  יסגירו  כי תושביה  ודרש 

הסונית בלבנון, הוסר הסגר והושב השקט לאזור.123
הבולטים  לאחד  שהפך  אל־אסיר,  אחמד  של  המטאורית  לעלייתו  הרקע  היה  זה  מתח 
שבדוברי הזרם הסלפי בלבנון. אסיר, יליד צידון, רכש את השכלתו הדתית בבירות. משפחתו 
קיבלה את הכינוי אסיר, מכיוון שאחד מאבותיו נאסר ונכלא בידי שלטונות המנדט הצרפתי. 
בעקבות הפלישה הישראלית ללבנון ב־1982 הצטרף אסיר ל״ג׳מאעה האסלאמית״, ובשנים 
שלאחר מכן הקים יחד עם כמה מעמיתיו את מסגד ִבלאל בן רבאח בשכונת עברא בצידון. 
ב־1997 אף מינה עצמו לאימאם של המסגד. למן פרוץ המהפכה בסוריה בלט כתומך נלהב 
נגד  חיציו  את  מפנה  החל  מהרה  עד  בהם.  בתמיכה  והפגנות  ארגן שביתות  ואף  במורדים, 
בלחימה  הפעילה  מעורבותו  בשל  יותר  ומאוחר  הסורי,  במשטר  תמיכתו  בשל  חזבאללה 
בסוריה לצידו. ״חזבאללה מאשים את יריביו בעדתיות, אבל הוא עצמו מוביל את העדתיות 

שלושת  על  )מידע  אל־אסלאם״  פתח  לתנט׳ים  אל־ת׳לאת׳ה  אל־רוא׳וס  ען  ״מעלומאת  אל־ערביה,   .122

ראשיו של ארגון פתח אל־אסלאם(, 23 במאי 2007; דוניא אל־וטן, 23 במאי 2007.

סיל״ב )סוכנות הידיעות הלבנונית(, 20 במאי 2012, 13 בפברואר 2013.  .123
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עדתית  תוכנית  במסגרת  טרויאני,  כסוס  בה  ומשתמש  ֻמַקאּומה  של  מסווה  תחת  בלבנון 
המהללת את שלטון חכם הדת )המשטר האיראני( המשתרע החל בטהראן אך איש אינו יודע 
היכן הוא מסתיים.]...[ אין לי דבר נגד בני העדה השיעית, אך הניסיון לגייס את ההתנגדות 
לטובתה ובשירותה של עדה מסוימת, ולמעשה בשירות ׳הפרויקט׳ האיראני, יוצר תהום בין 

העדות במדינה״.124 
היה  שהאזור  בשעה  שבסוריה,  באל־קוֵציר  הפגנתי  ביקור  אסיר  קיים   2013 באפריל 
עדיין מוחזק בידי המורדים. אפילו דוברים של ארגוני המורדים הסורים, דוגמת ״המועצה 

הלאומית״, הסתייגו מן הביקור מכיוון שנרתעו מן הדימוי הקיצוני של אסיר.125
במאבקו בחזבאללה חצה אסיר את הקווים, משהחל תוקף את צבא לבנון אותו כינה ״צבא 
ולהצטרף  לבני העדה הסונית המשרתים בצבא לערוק ממנו  הוא אף קרא  איראני״.  שיעי 
ללחימה בו. ב־23 ביוני 2013 פרצו בצידון עימותים בין תומכיו של אסיר, שאליהם הצטרפו 
פגזים  נורו  העימותים  במהלך  הצבא.  חיילי  ובין  בעיר,  הסלפי  הזרם  של  מתומכיו  כמה 
וטילים לעבר מחסומים של הצבא, ואנשיו של אסיר אף ניסו להשתלט על העיר כולה. צבא 
לבנון הצליח להדוף את המתקפה, ואף להשתלט על מאחזיו של אסיר ובהם מסגד ִבלאל בן 
רבאח. בתום העימותים נספרו 18 הרוגים וכמאה פצועים. אסיר ירד בעקבות כיבוש מעוזיו 
בידי הצבא למחתרת, וסופו שנלכד בשדה התעופה של בירות באוגוסט 2015 כשהוא מנסה 

להימלט מן המדינה מחופש )לאחר שגילח את זקנו( וכשברשותו דרכון מזויף.126
ידו בצלחת מול אותן קריאות תגר בקרב הזרם הסלפי בלבנון,  גם חזבאללה לא טמן 
ויזם שורה של פיגועי טרור נגד יעדים סלפיים: ב־23 באוגוסט 2013 התרחשו שני פיצוצים 
וקרוב  הרוגים   42 אחריהם  והותירו  הסלפי,  הזרם  עם  המזוהים  בטריפולי  מסגדים  בשני 
השייח  להטיף  נהג  שבו  אל־תקוה,  למסגד  בסמוך  אירע  הראשון  הפיצוץ  פצועים.  ל־400 
לאחר  ספורות  דקות  המסגד.  מן  נעדר  שישי  יום  שבאותו  הגם  אל־ִרפאעי,  סאלם  הסלפי 
מכן אירוע פיצוץ נוסף, סמוך למסגד אל־סלאם.127 איש לא נטל אחריות לפיגועים אלו, אך 

כאמור ההנחה בלבנון הייתה כי חזבאללה הוא העומד מאחוריהם.
המתח בלבנון בצל המלחמה בסוריה הורגש לא רק בין סונים ושיעים, אלא גם ובעיקר 
בין סונים ובין בני העדה העלווית, שהיוותה כ־2 אחוזים מכלל האוכלוסייה במדינה ושבניה 
ולחבל  סוריה  עם  לגבול  ובסמיכות  לבנון  של  בצפונה  טריפולי  באזור  ברובם  התגוררו 
העלווים המצוי מצידו הסורי של הגבול. המתח בין סונים לעלווים בטריפולי חוזר אחורה 
עשרות ואולי אף מאות בשנים. הוא שב ופרץ במהלכה של מלחמת האזרחים המדינה בשנות 
ה־70 ובראשית שנות ה־80 של המאה ה־20, בשנים שקדמו להשתלטותם של הסורים על 
המדינה. עתה שבה המתיחות והתחדשה עם פרוץ המהפכה בסוריה. העדה העלווית, אותה 
ומחויבותה לסוריה ולשושלת  ייצגה ״המפלגה הערבית הדמוקרטית״, שמרה על נאמנותה 
העלווית העומדת בראשה, ואילו הציבור הסוני ובפרט בטריפולי ניצב מן הצד האחר בראש 

אל־גֻ׳מהוריה )בירות(, 1 בספטמבר 2012.  .124

אל־אח׳באר )בירות(, 30 באפריל 2013.  .125

רועי קייס, ״סוף המצוד: נעצר השייח שהתנגד לחזבאללה״, וויינט, 15 באוגוסט 2015.  .126

סיל״ג )סוכנות הידיעות הלבנונית(, 23 באוגוסט 2013.  .127
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השכונות  שבין  התפר  קו  הייתה  העימות  זירת  בסוריה.  הסונים  במורדים  התמיכה  חזית 
העלוויות של טריפולי לאלו הסוניות, ובמיוחד שכונת ג׳בל ֻמחסין העלווית שמצפון לרחוב 
סוריה, המפריד בין החלק העלווי לזה הסוני של העיר, ושכונת באב תבאנה הסונית המצויה 

מדרום לו.
תקריות ראשונות פרצו בעיר עוד בקיץ 2011, ונמשכו במשך מרבית 2012. העימותים 
שכללו חילופי אש ואף שימוש בפצצות וטילים, השאירו אחריהם עשרות הרוגים ופצועים 
השקט  את  והשיב  בעיר  התפר  קו  לאורך  שנפרס  לבנון  צבא  של  להתערבותו  והובילו 
אזרחים  מלחמת  רצו  לא  התושבים  שמרבית  משום  הוכלו,  בלבנון  האירועים  לרחובות. 
מחודשת, ונמנעו מללכת בעקבות המורדים בסוריה שביקשו להעביר את המלחמה אל שטחה 

של לבנון.
ראוי לזכור כי הזרם הסלפי בלבנון התחזק על רקע מה שנתפס היה כהיחלשות מעמדו 
של מנהיגם הבלתי מוכתר של הסונים במדינה, סעד אל־דין אל־חרירי. לרבים בלבנון היה 
נדמה כי חרירי הולך ומאבד מכוחו בזירה הפנים־לבנונית, בזו הפנים־סונית ואפילו בתוככי 
משפחתו, שם החלו רבים להצביע על אחיו בהאא׳ ואפילו אחיינו אחמד, ככוחות העולים 
במשפחה. הסיבה להיחלשות בכוחו של חרירי הייתה נעוצה באישיותו החיוורת, וברתיעתו 
מלהתעמת עם יריביו הפוליטיים ואף עם אנשי חזבאללה, אך גם בעובדה שהפך נוכח־נפקד 

בלבנון. לדבריו בשל חשש לחייו, אך אפשר שבשל נהנתנות.
חרירי זכה בבחירות לפרלמנט הלבנוני שהתקיימו ביוני 2009 והקים, הגם שבקושי רב 
ורק כשישה חודשים לאחר הבחירות, ממשלה קואליציונית שבה נטל חלק גם מחנה יריביו, 
״מחנה 8 במרס״ בהנהגתו של חזבאללה. ממשלתו הוצגה בפני הפרלמנט וזכתה לאישורו 
ב־9 בנובמבר 2009. כחודש לאחר מכן ב־19 בדצמבר 2009, ״הלך חרירי לקנוסה״ משעלה 
לרגל לדמשק לפגוש בנשיא אסד שאותו האשים אך ארבע שנים קודם לכן באחריות לרצח 
 8 ״מחנה  על  הנמנים  הממשלה  התפטרו שרי   2011 בינואר  ב־12  אל־חרירי.  רפיק  אביו, 
במרס״, ואליהם חבר וליד גֻ׳נבלאט שערק ממחנהו של חרירי, ובכך אילצו אותו להגיש את 

התפטרותו לאחר שממשלתו איבדה את הרוב שממנו נהנתה בפרלמנט.128
ב־25  שהקים  מטריפולי,  הסונית  העדה  בן  ִמקאתי,  נג׳יב  תפס  חרירי  של  מקומו  את 
בינואר 2011 ממשלה בתמיכת ״מחנה 8 במרס״ ומחנה תומכיו של גֻ׳נבלאט. ִמקאתי כיהן 
המלחמה  בשל  בלבנון  הגואה  המתיחות  רקע  על   ,2013 במרס  להתפטרותו  עד  בתפקידו 
בפרלמנט  הוצגה  זו  ממשלה.  רב  בקושי  אך  שהקים  סלאם,  בתמאם  הוחלף  הוא  בסוריה. 
וזכתה לאישורו רק כשנה לאחר מכן בפברואר 2014. סלאם החזיק בתפקיד כמעט שלוש 
שנים, עד שהתפטר ב־18 בדצמבר 2016 ופתח את הדלת לשובו של חרירי לעמוד בראשות 

הממשלה, הפעם כמועמד מוסכם על כלל המחנות.

בתמיכה   2005 במרס  ב־8  ו״אמל״  חזבאללה  ארגון  שקיימו  הפגנה  שם  על  קרוי  במרס״   8 ״מחנה   .128

בסורים על רקע הפגנות המחאה נגד המשטר בדמשק בעקבות רצח ראש ממשלת לבנון, רפיק אל־

חרירי. בתגובה ארגנה תנועת ״אל־ֻמסתקבל״ בהנהגת משפחת חרירי הפגנת נגד ב־14 במרס 2005 

ומכאן הכינוי ״מחנה 14 במרס״ שדבק במחנהו של סעד אל־דין אל־חרירי ותומכיו.
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חרירי עצמו עזב את לבנון עוד באביב 2011, והשתקע בריאד יחד עם אשתו לארא. הוא 
הגיח עם זאת מפעם לפעם במטוסו הפרטי מריאד לצרפת ולשוויץ, שם בילה את זמנו באתרי 
נופש. בסרטונים שהודלפו לרשתות החברתיות בידי יריביו הפוליטיים, נראה חרירי מעביר 
את זמנו בבתי קפה באתרי נופש יוקרתיים בהרי האלפים או בריבירה הצרפתית שלחופי 
הים התיכון, דבר שעורר ביקורת ולכל הפחות הרמת גבה אצל רבים בלבנון.129 אגב, למרות 
הטענה בדבר סכנה לחייו הרי שהפגיעה היחידה בבריאותו הייתה תאונת גלישה ב־21 ינואר 
2013 במהלך חופשת סקי באלפים הצרפתיים במסגרתה שבר חרירי את רגלו השמאלית.130

בולטת במיוחד הייתה רתיעתו של חרירי מלעשות שימוש בממצאיה של ועדת החקירה 
הבין־לאומי  הדין  בית  אלו  ממצאים  בסיס  על  שפרסם  האישום  בכתב  ואף  הבין־לאומית, 
 2009 שהוקם בבירות כדי לשפוט את הנאשמים ברצח אביו, רפיק אל־חרירי. עוד בקיץ 
ועדת  אימץ את ממצאיה של  הבין־לאומי  הדין  בית  כי  ״דר שפיגל״  הגרמני  העיתון  חשף 
ההתנקשות.131  מאחורי  העומד  הוא  חזבאללה  כי  למסקנה  שהגיעה  האו״ם  של  החקירה 
מזכ״ל חזבאללה מיהר כמובן להכחיש את ההאשמה, ובנאום שנשא באוגוסט 2009 הטיל 
את האחריות לרצח על כתפיה של ישראל. הוא אף חשף שידור של מזל״ט ישראלי שיירט 
ארגונו, ושהעיד לכאורה על מעקב שביצעה ישראל אחר תנועותיו של חרירי האב סמוך 

להתנקשות, ומכאן שמצביע על כי היא שעמדה מאחורי הרצח.132
כשנתיים לאחר מכן, במרס 2011, פרסם בית הדין הבין־לאומי כתב אישום נגד ארבעה 
מפעילי חזבאללה ובהם גם ֻמצטפא בדר אל־דין, גיסו של עמאד ֻמע׳ניה שירש את מקומו 
כמפקדה של הזרוע הצבאית של הארגון, באשמת מעורבות בחיסולו של חרירי. כמה חודשים 
לאחר מכן הוגשה לידי התובע הכללי הלבנוני, סעיד מירזא, בקשה להוצאת צו מעצר נגד 
הנאשמים. למותר לציין שאנשי חזבאללה לא העלו כלל על דעתם להסגיר את עצמם. כך 
או אחרת הצדק היה ונותר מצרך מותרות יקר ערך בלבנון, ובכך הכיר אפילו חרירי הבן, 
ועוד קודם לכן גֻ׳נבלאט, שקרא ללבנונים להניח לעבר, כפי שעשה בכל האמור ברצח אביו 

)שחוסל בידי הסורים במרס 1977(.133
2016 ממשלה בהשתתפותו של  בדצמבר  ולהקים  חזבאללה  עם  להתפייס  עתיד  חרירי 
הארגון, אך שנה אחר כך, ב־4 בנובמבר 2017, הכריז על פירוק השותפות ועל התפטרותו 
מתפקיד ראש הממשלה. אפשר שעשה זאת בלחץ סעודי, אבל אפשר שגם כחלק מהיערכותו 
לקראת הבחירות שהיו צפויות להיערך בלבנון באביב 2018, ומתוך רצון לחזק את מעמדו 
סונים שכוכבם  פוליטיקאים  יריבים בתוך משפחתו,  מול  בקרב בסיס התמיכה הסוני שלו 
דרך בלבנון דוגמת אשרף ריפי, או מול ״החשודים הרגילים״ — בני משפחות נכבדים סוניות 

אל־אהראם )קהיר(, 16 ביולי 2013.  .129

ביותר  הפעיל  הלבנוני  הפוליטיקאי  אגב,  היה,  חרירי   .2013 באוקטובר   16 )בירות(,  סטאר  דילי   .130

בשימוש בטוויטר, באמצעותו ניסה לשמור על נוכחות ולו גם וירטואלית בזירה הפוליטית בלבנון. אל־

נהאר )בירות(, 4 באוקטובר 2012.
רועי נחמיאס, ״נסראללה: יירטנו צילומי מזל״ט וארבנו לשייטת״, וויינט, 9 באוגוסט 2009.  .131

דר שפיגל, 23 במאי 2009; אל־מנאר.  .132

דילי סטאר )בירות(, 4 ביולי 2011.  .133
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דוגמת משפחות סלאם, כראמי או יאפי, שהמתינו מהצד לנפילתה של משפחת חרירי. בינואר 
2018 כבר חזר בו חרירי מהתפטרותו, ושב לכהן כראש ממשלה.

הדרוזים

ונראה  בדמשק,  המשטר  של  לצידו  מובנים  מטעמים  התגייסו  בסוריה  הדרוזית  העדה  בני 
זאת בחר מנהיגם הבלתי  בני העדה הדרוזית בלבנון. למרות  דומה אימצו מרבית  שעמדה 
מעורער של הדרוזים במדינה, וליד גֻ׳נבלאט, לאמץ עמדה הפוכה בתכלית. פרוץ המשבר 
בסוריה מצא את ג׳ֻנבלאט בעיצומו של תהליך התפייסות עם חזבאללה ועם המשטר הסורי, 
שבו החל בעקבות אירועי מאי 2008 — השתלטותם של לוחמי חזבאללה על מערב בירות, 
וחתימת הסכם דוחא שעיגן וקיבע את מעמדו המוביל, וכל הפחות את זכות הווטו של הארגון 
השיעי, בתוך המערכת הפוליטית בלבנון. גֻ׳נבלאט אף ביקר בדמשק בדצמבר 2010 טרם 
פרוץ המהומות בסוריה, ובמהלך הביקור נועד לפגישת פיוס היסטורית עם אסד לאחר נתק 
של שנים מאז רצח חרירי בפברואר 2005, בעקבותיו אף קרא גֻ׳נבלאט ״לרוצץ את ראש 

הנחש מדמשק״, רמז לאסד שאותו האשים באחריות לרצח.134 
משכך הייתה תגובתו הראשונית של גֻ׳נבלאט לאירועים בסוריה תגובה זהירה ומהוססת, 
ועיקרה תמיכה בדרישה לשינוי ולרפורמות תוך הימנעות מלצאת חוצץ נגד המשטר הסורי 
ולקרוא להפלתו. אלא שככל שהחריפו המהומות בסוריה ונראה היה כי סופו של משטרו 
של אסד לקרוס, הלך גֻ׳נבלאט והתנתק מסוריה, הגם שהקפיד להוסיף ולשמר את קשריו 
עם חזבאללה. נראה כי גישתו ביחס למשבר הסורי לא הייתה נעוצה רק בשיקולים קרים 
אלא היה בה ממד רגשי מובהק, שהרי אביו של גֻ׳נבלאט, כמאל, נרצח במרס 1977 בידי 
הסורים. אין פלא כי בעקבות פיגוע הטרור בדמשק ב־18 ביולי 2012, שבו חוסלה הצמרת 
הלשכה  ראש  אח׳תיאר,  ִהשאם  כי  בריאיון  להכריז  גֻ׳נבלאט  מיהר  הסורית,  הביטחונית 
לביטחון לאומי שנהרג בפיגוע בדמשק, היה אחראי לחיסולו של אביו. בעקבות מותו ב־5 
2013 של ִחכמת אל־ִשהאבי, ששימש לאורך כרבע מאה כרמטכ״ל הסורי )-1998 במרס 

1974(, הוא הוסיף כי תחת ִשהאבי וח׳דאם )עבד אל־חלים ח׳דאם שכיהן כשר חוץ וכסגן 
נשיא במשך שנים אלו( הצילה סוריה את לבנון, אלא שתחת אסד השתנו פני הדברים מן 
הקצה אל הקצה, וכי ִשהאבי אף אמר לו בפגישה שקיימו השניים כשבועיים לאחר פרוץ 
ההפגנות בדרעא במרס 2011, כי אסד הוא מטורף העתיד להוביל את סוריה להרס ולאבדון. 
 29 עוד. סוריה שלצידה עמדתי  ולא תשוב  ״נגמרה  ִשהאבי,  ״סוריה שאותה הכרתי״, כך 

שנים נגמרה״.135
עם התפשטות האש בסוריה נעלמו הזהירות והאיפוק מהצהרותיו של גֻ׳נבלאט. בריאיון 
שהעניק לעיתון הבירותי ״אל־חדת׳״ ב־14 באוקטובר 2011, קרא למשטר הסורי להפסיק 
שונות  ערביות  במדינות  מועבר  השלטון  ולפיה  התופעה  את  תקף  ואף  במפגינים  ולהרוג 

134. ערוץ הטלוויזיה אל־ֻמסתקבל, 14 במרס 2005.

אל־ערביה, 28 ביולי 2012, 5 במרס 2013.  .135
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בירושה.136 במאמר שפרסם ב־23 בינואר 2012 מעל לדפי ביטאון מפלגתו, ״אל־אנבאא׳״, 
קרא לתושבי הר הדרוזים בדרום סוריה, שהתקוממו נגד הקולוניאליזם הצרפתי והשתתפו 
במהפכה הסורית הגדולה בשנים 1927-1925, להצטרף למרד בסוריה נגד המשטר הסורי. 
הוא הסביר כי אין הבדל בין עושק זר לעושק מקומי, וכי השאלה אינה זהותם של העושקים 

אלא דרגת העושק שבמעשיהם. 
בקרב  מחלוקת  קיימת  כי  הוסיף   2012 בפברואר  ב־21  ב״אל־אנבאא׳״  נוסף  במאמר 
חרב  שכירי  אותם  את  לשמש  ומוכנים  הסורי  במשטר  תומכים  מהם  כמה  שכן  הדרוזים, 
הפועלים בשירותו, שעה שאחרים תומכים במאבקו של העם הסורי למען סוריה דמוקרטית 
ופלורליסטית. הוא הוסיף כי תושבי הר הדרוזים נאבקו בעבר הלא רחוק כדי לשחרר את 
סוריה  את  לשחרר  כדי  עתה  להיאבק  הדרוזים  על  ולכן  הצרפתי,  המנדט  משלטון  סוריה 
משלטון הדיכוי והרודנות.137 בריאיון שהעניק כחודש לאחר מכן לעיתון הצרפתי ״לה מונד״ 
ב־26 בפברואר הכריז כי אסד אינו אלא פסיכופט ולא רפורמיסט, וכי משטרי רודנות אינם 

יכולים באמת להשתנות.
בסוריה  המתחוללת  המלחמה  כי  קבע  אף  שהיב,  אכרם  הנבחרים,  בבית  סיעתו  חבר 
היא נגד החי והצומח ולא רק הדומם. הוא הוסיף כי מול פני מאבקו של המשטר במהפכה 
שמובילים בני החורין במדינה זו, אין אלא לקבוע כי סופו של העם תמיד לנצח.138 גֻ׳נבלאט 
לא חסך אגב את ביקורתו גם מיריביו-שותפיו בלבנון, אנשי חזבאללה, ובריאיון שהעניק 
לבנון  דרום  בתושבי  חזבאללה  תמיכת  כיצד  תהה   2012 ביולי  ב־28  בערבית  לבי־בי־סי 
עולה עם תמיכתו של הארגון באסד.139 הוא הוסיף כי איראן ורוסיה לא תומכות בסוריה אלא 
הורסות את סוריה, ובריאיון אחר שאל היכן היום נצראללה שהתיימר לשמש כמנהיג האומה 

הערבית והאסלאמית.140
נוכח התחזקותם של הכוחות הסלפיים־ג׳האדים במחנה המורדים  בשנים שלאחר מכן, 
בסוריה, הפחית גֻ׳נבלאט ממעורבותו במשבר הסורי. עם זאת, ב־2015 ניסה את כוחו בסיוע 
לידי  שנפלו  אידליב,  במחוז  אל־סמאק  בג׳בל  המצויים  דרוזים  כפרים   14 של  לתושבים 
לתושבים  להתאנות  אל־נֻצרה  ג׳בהת  אנשי  החלו  הכפרים  כיבוש  לאחר  אל־נֻצרה.  ג׳בהת 
הדרוזים, ואף דרשו מהם להקים מסגדים בכפריהם ולאמץ דרכי פעולה סוניות. בתיווכו של 
גֻ׳נבלאט עזבו חלק מהדרוזים להר הדרוזים. גֻ׳נבלאט הלך והתנתק מהפוליטיקה הלבנונית 
והאזורית, והפנה את עיקר תשומת לבו לתהליך העברת מנהיגות העדה לידיו של בנו תימור, 

בנו מאשתו הראשונה ג׳רופית, שנשוי לדיאנה זוַעיתר, שיעית מבקעת הלבנון.141
שלמרגלות  חדר  הדרוזי  לכפר  סביב  קרבות   2017 בנובמבר  ב־3  כשפרצו  זאת  עם 
החרמון מצידו הסורי של הגבול, שתושביו נותרו נאמנים למשטר הסורי, וישראל הכריזה 

אל־חדת׳ )בירות(, 14 באוקטובר 2011.  .136

אל־אנגאא׳ )בירות(, 23 בינואר, 21 בפברואר 2012.  .137

לה מונד )פריז(, 26 בפברואר 2012.  .138

רדיו גי גי סי, 28 ביולי 2012.  .139

אל־ערביה, 28 ביולי 2012.  .140

רועי קייס, ״מנהיג חדש לדרוזים בלבנון: ג׳ונבלט הכתיר את בנו״, וויינט, 19 במרס 2017.  .141
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כי לא תניח למורדים לכבוש את הכפר, מיהר גֻ׳נבלאט לגנות דווקא את ישראל על שעמדה 
מאחורי מתקפות אנשי ג׳בהת אל־נֻצרה — טענה מקובלת בקרב הדרוזים בגולן. גֻ׳נבלאט אף 
פנה לתושבי הכפר ואמר: ״אל לכם להאמין שישראל ומי שתומך בה יסייעו לכם. עליכם 

להתאחד ולסמוך רק על עצמכם, ועל כל תמיכה ערבית כנה וחסרת פניות שתוצע לכם״.142
משפחת  של  מנהיגה  ארסלאן  טלאל  הדרוזית,  בעדה  יריביו  נותרו  גֻ׳נבלאט  לעומת 
עם  בקשריהם  דבקים  הערבי״,  האיחוד  ״מפלגת  של  מנהיגה  ויא׳אם  ויהאב  וכן  ארסלאן, 
סוריה. ארסלאן הקפיד להוסיף ולבקר בדמשק ולפגוש באסד, וחזר על המשנה הסורית כי 
האירועים במדינה זו אינם אלא תוצאה של מזימה ישראלית אמריקנית. ויא׳אם היה כדרכו 
אלף  מאה  לעברה  ישוגרו  כי  תורכיה  על   2011 בספטמבר  עוד  ואיים  יותר,  וצעקני  חריף 
במעוזו  בגולן שערך  הדרוזים  עם  הזדהות  ובעצרת  בסוריה,143  בנעשה  אם תתערב  טילים 
סווידא  אם  וכי  בסוריה  אחיהם  לצד  יילחמו  הדרוזים  כי  הכריז   2013 בפברואר  בבעקלין 
תזדקק לסיוע מצד הדרוזים של לבנון — הוא נכון לבוא ולהגן עליה.144 למרות המתח הקפידו 
השניים לשמור על אחדות שורות עם גֻ׳נבלאט כמקובל בקרב בני העדה הדרוזית, ובפרט 
נוכח האתגרים למעמדם מבית בלבנון. כך למשל בהלווית אמו של גֻ׳נבלאט, מאי ארסלאן, 
ארסלאן  משפחת  של  הבכיר  כנציגה  מנחמים  לקבל  גֻ׳נבלאט  לצד  ארסלאן  טלאל  ניצב 
נוכח החשש מפניהם  שמקרבה באה המנוחה. התייצבותם של הדרוזים בסוריה לצד אסד, 
וג׳בהת אל־נֻצרה, היא שקבעה את עמדתם  של הכוחות הסלפים־ג׳האדים ובראשם דאעש 
של מרבית הדרוזים בלבנון ביחס למשבר בסוריה, ובכוחו של גֻ׳נבלאט לא היה כדי לשנות 

עמדה זו.

המדינה הלבנונית ומוסדותיה ושאלת המלחמה בסוריה

המערכת הפוליטית בלבנון הייתה ועודנה סך כלל מרכיביה, היינו כלל העדות המרכיבות 
המדינה  ומוסדות  נבחרים  בית  ממשלה,  נשיא,   — הלבנונית  למעטפת  זאת,  ובכל  אותה. 
ובראשם הצבא — היה תמיד ערך מוסף ויכולת מסוימת, גם אם מוגבלת, של השפעה. במשך 
שנות המלחמה הצליחה המערכת הלבנונית להכיל את המתח והמחלוקת בשאלת המלחמה 
לבנונים  בקרב  החשש  בשל  וזאת  בה,  חזבאללה  של  מעורבותו  בשאלת  גם  כמו  בסוריה, 
רבים כי המשבר שאליו נקלעה סוריה עלול לעורר מחדש ואף להצית את המתחים העדתיים 
והדתיים שדומה היה כי הוכלו ורוסנו בשנים שחלפו מסיומה של מלחמת האזרחים בלבנון. 
נוכח חשש זה התגבש בלבנון קונצנזוס שלו נתנו ידם כלל גורמי הכוח במדינה, ולפיו על 
ידם כדי להימנע מלגרור את ארצם למעורבות במלחמת  הכול בלבנון לעשות ככל שלאל 
האזרחים בסוריה, וממילא למנוע מן הלהבות להתפשט אל לבנון. מדיניות זו זכתה לכינוי 
״מדיניות של אי־התערבות״ במלחמה בסוריה, או ״מדיניות של איפוק עצמי״, ושמוביליה 

יואב זיתון, רועי קייס ואיתמר אייכנר, ״המורדים איגפו מכיוון ישראל: הרקע להאשמות נגד צה״ל״,   .142

וויינט, 3 בנובמבר 2017.
ריאיון של ויא׳ם והאב לערוץ הטלוויזיה אן טי וי, 25 בספטמבר 2011.  .143

אתר מפלגת האיחוד הערבי )חזב אל־תוחיד אל־ערבי(, מפלגתו של והאב, 23 בפברואר 2013.  .144
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היו הנשיא מישל ֻסלימאן שכיהן בתפקידו בין השנים 2014-2008, ולצידו ראש הממשלה 
נג׳יב ִמקאתי ששימש בתפקידו בין השנים 145.2013-2011

אל־ אל־חיואר  )לג׳נת  הלאומי  הדיאלוג  ועדת  חברי  בידי  שאומצה  בעבדה״  ״הצהרת 
הנשיאות  בארמון  ושהתכנסה  בלבנון  הכוח  גורמי  כלל  נציגים של  חלק  נטלו  וטני(, שבה 
מחויבות  הבעת  לצד  זו.  למדיניות  רשמי  מעין  תוקף  העניקה   ,2012 ביוני  ב־11  בבעבדה 
לעקרון השגת הקונצנזוס כעקרון יסוד שלפיו מתנהלים החיים הפוליטיים בלבנון, כמו גם 
קריאה להימנע מאלימות ולפעול לחיזוק מוסדות המדינה ובראשם הצבא, כללה ההצהרה 
התייחסות מפורשת לנעשה בסוריה. סעיף 11 של ההצהרה קבע כי על לבנון להרחיק עצמה 
מכל סכסוך אזורי או בין־לאומי במטרה להגן על עצמה מפני סכסוכים שכאלו, כמו גם להגן 
בסוגיות  למעט  זאת,  בה.  המתקיימת  הלאומית  האחדות  על  ובעיקר  שלה  האינטרסים  על 
או  האו״ם  מוסדות  בידי  שנתקבלו  החלטות  היינו  הבין־לאומית,  הלגיטימיות  הוא  שעניינן 
סוגיות המצויות בלב הקונצנזוס הבין־ערבי דוגמת הבעיה הפלסטינית, ובראש ובראשונה 
קבע  ההצהרה  של   12 סעיף  ולאדמתם.  למולדתם  לחזור  הפלסטינים  הפליטים  של  זכותם 
כי יש לנקוט את כל הצעדים הנדרשים כדי לפקח על המצב לאורך הגבול הלבנוני־סורי, 
למנוע מציאות שבה מתקיימים אזורי חיץ או נקודות בסיס או מוצא, או אף מסדרונות דרכם 
סולידריות  של  ביטויים  לאפשר  יש  זאת,  עם  המדינות.  שתי  בין  ולוחמים  נשק  מועברים 
בהתאם  התקשורת  אמצעי  של  וחופש  הפוליטי  הביטוי  חופש  על  ולשמור  הומניטארית, 

לחוקה ולחוק במדינה.146 
בנאום ב־16 בנובמבר 2013 בכינוס שבו השתתף, הרחיק נשיא לבנון ֻסלימאן וטען כי 
הצהרה זו זהה בחשיבותה לאמנה הלאומית של 1943, והביע תקווה כי היא תוסיף עוצמה 
ללבנון, בעיקר משום שיש בה כדי להבטיח שלבנון לא תהפוך לאיום על סוריה ואילו זו 
האחרונה לא תהפוך לאיום על לבנון.147 באביב 2013 בחר חזבאללה להתעלם מהצהרה זו, 

שאפשר שאיבדה ממילא מתוקפה נוכח המהירות והדינמיות של ההתפתחויות בסוריה.
המתח הגואה אך המוכל בתוך לבנון בעקבות המעורבות של חזבאללה בלחימה בסוריה, 
חזבאללה לשמר  נחישותו של  ובה בעת  זו,  יותר בצל התהפוכות שידעה מלחמה  ומאוחר 
הפוליטית  במערכת  קיפאון  כדי  סתום  מבוי  חוללו  בלבנון,  מאחזיו  על  ולהגן  מעמדו  את 
הלבנונית. ביטוייה היו חוסר יכולת לקיים בחירות לבית הנבחרים )שאמורות היו להתקיים 
בקיץ 2013, ארבע שנים לאחר הבחירות הקודמות(. בית הנבחרים התכנס ב־31 במאי 2013 
לישיבה שנמשכה כעשר דקות בלבד, ובמהלכה אישר את דחיית הבחירות בשנתיים בתקווה 
כי עד אז יתבהרו העניינים בסוריה. ב־5 בנובמבר אותה שנה שב בית הנבחרים ודחה את 
מועד הבחירות עד ל־2017, ובכך האריך את תקופת כהונתו שלו עצמו.148 הלבנונים התקשו 
גם לבחור נשיא חדש תחת ֻסלימאן, שסיים את כהונתו ועזב את ארמון הנשיאות בבעבדה 
חדשה תחת ממשלתו  לכונן ממשלה  ולבסוף התקשו  כהונה,  שנות  בתום שש   2014 ביוני 

אל־אח׳באר )בירות(, 30 באפריל 2013.  .145

סיל׳׳ב )סוכנות הידיעות הלבנונית(, 11, 12 ביוני 2012.  .146

אל־ג׳מהוריה )בירות(, 17 בנובמבר 2013.  .147

״בפעם השנייה: הפרלמנט בלבנון האריך את כהונתו עד שנת 2017״, הארץ, 5 בנובמבר 2014.  .148
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של ִמקאתי שהתפטר מתפקיד ראש הממשלה ב־22 במרס 2013. רק ב־15 בפברואר 2014 
הושגה הסכמה על הקמת ממשלה חדשה, בראשותו של תמאם סלאם.

מצב זה של קיפאון הקשה על תפקוד מוסדות השלטון במדינה, וכך למשל חוותה לבנון 
בקיץ 2016 ״משבר האשפה״, בשל הקושי להסדיר את פינוי האשפה וליתר דיוק להעניק 
נכבד  מאליו  כמובן  עמד  מהן  אחת  כל  שמאחורי  האשפה,  לפינוי  החברות  מן  למי  זיכיון 
ניצול של מאגרי גז לחופי הים התיכון, בשל  לבנוני אחר.149 בנוסף, היא התקשתה לקדם 
מחלוקת עם ישראל על סימון קו גבול ימי בין שתי המדינות, ובעקבותיה מחלוקת על בעלות 
על גוש 9 מול החוף בדרום לבנון שבו קיוו הלבנונים למצוא גז. מחלוקת זו לא ניתן היה 
ליישב בהיעדר ממשלה בבירות שתקדם הליכים שעניינם הכרזה, ובעיקר הכרה בין־לאומית 
בשטח המים הטריטוריאליים והכלכליים של לבנון ובהיעדר הסכמה בין גורמי הכוח בלבנון 

על חלוקת השלל, כלומר הזיכיונות להפקת הגז בשדות שלחופי לבנון.150
הצלחתה של המערכת הלבנונית להכיל את המחלוקת בה, והתחושה כי המלחמה במדינה 
המערכת  את  להשיב  אפשרה  כסאו,  על  נותר  שאסד  תוך  לסיומה  וקרבה  הולכת  השכנה 
להביא  הלבנונים  הצליחו  תחילה  נקלעה.  שאליו  הקיפאון  מן  ולחלצה  למסלולה  הלבנונית 
לבחירתו של נשיא חדש. לאחר מקח וממכר ותרגילים פוליטיים כמקובל במערכת הלבנונית, 
נבחר ב־31 באוקטובר 2016 מישל עאון, מנהיג תנועת ״הזרם הלאומי״, כנשיא. עאון כונן 
עוד בפברואר 2006 ברית אסטרטגית עם חזבאללה ונסמך על תמיכתו, ומשום כך נתפסה 
״אל־אח׳באר״,  עורך  אל־אמין,  ִאבראהים  כדברי  או  לחזבאללה  הישג  בבחינת  בחירתו 
מקורבו של הארגון: ״לנצראללה יש עתה בעל ברית בארמון בעבדה״.151 בתמורה הסכימו 
משימת  את  להטיל  ו״אמל״,  חזבאללה  בראשות  במרס״   8 ״מחנה  אנשי  ותומכיו,  הגנרל 
הרכבת הממשלה על כתפיו של חרירי הבן, וזה קיבל את אישור בית הנבחרים לממשלה 

שהקים ב־28 בדצמבר 2016.

הבחירות לפרלמנט
החדש  הבחירות  חוק  אישור  היה  מקפאונה  הלבנונית  המערכת  לחילוץ  בדרך  צעד  עוד 
בידי בית הנבחרים הלבנוני ב־16 ביוני 2017. כחצי שנה לאחר מכן נמסר בבירות כי שר 
הפנים נִהאד אל־משנוק, הכריז על 6 במאי 2018 כמועדן של הבחירות, חמש שנים לאחר 
המועד המקורי שבו אמורות היו להתקיים.152 חוק הבחירות החדש, ובשמו ״חוק ההסמכה״ 
)קאנון אל־תאהיל( היה משום מהפכה זוטא בחיים הפוליטיים בלבנון, שכן שילב בין שיטת 
הבחירות האזוריות שעל־פיהן נהגה לבנון מאז הקמתה, ובין שיטת הבחירות היחסיות. החוק 

 Tim Arango and Hwaida Saadjan, ״On Lebanon׳s Once-Sparkling Shores, a Garbage  .149

Dump Grows״, New York Times, 26 January 2017.
במרס   23 גלובס,  מלחמה,״  הכרזת  כמו   — ישראל  שמגבשת  ימיים  אזורים  חוק  ״לבנון:  יפת,  נתי   .150

.2017

אל־אח׳באר )בירות(, 19 בנובמבר 2016.  .151

אל־ג׳זירה, 16, 17 ביוני 2017.  .152
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היה סבוך להפליא ונועד להבטיח את שימור כוחם של ראשי המשפחות ושל מנהיגי העדות. 
בבסיס החוק הוסיף לעמוד עקרון העדתיות המהווה עמוד תווך של החיים הפוליטיים בלבנון.
עניינו של השינוי בחוק היה באופן שבו הוקצו המושבים. החוק חילק את לבנון ל־15 
המועמדים  כלל  את  חייב  הוא  להצבעה.  שלבים  שני  וקבע  נפות,   27 ובהן  בחירה,  אזורי 
בני העדות השונות להתאגד ברשימות, וכל רשימה חויבה לכלול לפחות 40 אחוזים מכלל 
מבין  לרשימה אחת  להצביע  היכולת  ניתנה  בוחר  לכל  לאזור הבחירה.  המושבים שהוקצו 
לאחד  מועדף  קול  להעניק  מחויב(  לא  )אך  רשאי  היה  בנוסף  אך  המתמודדות,  הרשימות 
במשבצת  סימונו  על־ידי  זאת,  זו.  ברשימה  ורק  ואך  שבחר,  ברשימה  שנכללו  המועמדים 

המופיעה ליד שמו של המועמד בפתק הבחירה של הרשימה שבה בחר.
שיטת חישוב תוצאות הבחירות הייתה אף היא סבוכה להפליא. ראשית, חושבו מספר 
המושבים שבהם זכתה כל רשימה. בכל אזור בחירה נקבע אחוז חסימה, בהתאם לחלוקת 
מספר המצביעים בפועל לכלל הרשימות באזור הבחירה במספר המושבים שהוקצו לאזור. 
בהתאם  במושבים  התחלקו  הרשימות  יתר  נפסלה.  החסימה  אחוז  את  עברה  שלא  רשימה 
לאחוז שבו זכו מכלל המצביעים. שנית, בוצעה ספירה של כלל הקולות העודפים שקיבל כל 
מועמד ובהתאם לתוצאות נקבעה רשימה, ובה סודרו המועמדים השונים )מקרב הרשימות 
אם  מהם.  אחד  כל  שקיבל  העודפים  הקולות  למספר  בהתאם  החסימה(  אחוז  את  שעברו 
המועמדים  שחמשת  הרי  באזור,  המושבים  תשעת  מתוך  בחמישה  זכתה  מסוימת  רשימה 
זכו במושב בבית הנבחרים וכך  זו שזכו במספר הקולות העודפים הגבוה ביותר  מרשימה 
קולות  של  יותר  רב  מספר  שקיבל  פלונית  מעדה  שמועמד  הייתה  הדבר  משמעות  הלאה. 
ברשימה  נכלל  מתחרהו  שכן  הנבחרים  לבית  להיכנס  שלא  היה  עשוי  ממתחרהו,  עודפים 

הזוכה שקיבלה את הזכות להיות ראשונה בהקצאת המושבים בפרלמנט.
 2017 בינואר  עאון  שקיים  בביקור  נמצא  בלבנון  לכאורה  שהחל  החדש  לעידן  ביטוי 
חזבאללה, אבל התבטאות שלו  ושל  הסורי  יריבותיו של המשטר  ובקטר,  בערב־הסעודית 
בלבנון שדים מרבצם. בתשובה  עוררה   2017 בפברואר   CBC הטלוויזיה המצרית  לערוץ 
לשאלה אודות חזבאללה הכריז עאון: ״כל עוד יש אדמה לבנונית כבושה בידי ישראל, וכל 
עוד צבא לבנון לא חזק דיו להילחם עמה ולעמוד בפניה, הרי שברור מדוע אנו חשים צורך 
באשר  אותו.  סותר  ואינו  לבנון  לצבא  משלים  גורם  המהווה  ההתנגדות  נשק  של  בקיומו 
טרוריסטים  של  ריכוז  יש  ואולם  בלבנו,ן  אדמתנו  על  בטרור  נלחמים  שאנו  הרי  לסוריה, 
בסוריה והוא מקור לטרור אצלנו. חזבאללה שחרר את רכס קלמון, ובכך הוא החליש את 
כוחו של הטרור״.153 התבטאות זו גררה תגובה משר הביטחון הישראלי אביגדור ליברמן, 
ולפיה ״ההצהרות הנשמעות לאחרונה מבירות מבהירות כי במלחמה עתידית תהיה כתובת 
ברורה — מדינת לבנון וארגוני הטרור הפועלים ברשותה ובהסכמתה״.154 גם בלבנון נשמעה 
ביקורת על דבריו של עאון. חמישה ראשי ממשלה ונשיאים לבנונים לשעבר, ובהם אמין 
אל־ג׳וַמיל, מישל ֻסלימאן, פואד סניורה, תמאם סלאם ונג׳יב ִמקאתי, שיגרו למזכיר הליגה 

ריאיון של מישל עאון לערוץ הטלוויזיה CGC,ו12 בפברואר 2017.  .153

גילי כהן, ״הרמטכ״ל: הכתובת במלחמה עתידית תהיה לבנון״, הארץ, 19 במרס 2017.  .154
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הערבית איגרת שבה קבעו כי לבנון, שבשמה הם מדברים ושאותה הם מייצגים לא פחות 
מעאון, מתנגדת בתקיפות למעורבותו של חזבאללה בסוריה, בעיראק ובתימן.155

שהכריז  אל־ראעי,  אסדה  המארוני  הפטריארך  היה  עאון  של  החריפים  ממבקריו  אחד 
כי: ״אפשר היה לקבל את הדברים לו חזבאללה הייתה בגדר מיליציה המצויה בשוליה של 
בלחימה  התערב  לכן  קודם  ועוד  בשלטון  המצוי  בגוף  שמדובר  אלא  הלבנונית,  המערכת 
בסוריה בלי לשאול את דעתה של המדינה הלבנונית״.156 ראעי החליף ב־15 במרס 2011 את 
קודמו, הפטריארך בוטרוס נצראללה צֵפיר. האחרון נודע כיריב עיקש של המשטר הסורי 
שבו ראה, הוא והכנסייה המארונית שבראשה עמד, איום לעצמאותה של לבנון ולמעמדם 
של הנוצרים המארונים בלבנט. אך לפטריארך החדש היו דעות משלו. במהלך פגישה שקיים 
כי: ״השינוי בעולם  צוטט כאומר   ,2011 ניקולא סרקוזי בספטמבר  נשיא צרפת  ראעי עם 
והפילוג  הפיצול  לדמוקרטיה, אם  לג׳נוסייד במקום  להוביל  עלול  בסוריה  ובמיוחד  הערבי 
על רקע עדתי ודתי לא יפסקו. מה שאנו מבקשים מהקהילה הבין־לאומית ומצרפת הוא לא 
לדחוף לפתרונות שעניינם שינוי המשטר. הם ביקשו דמוקרטיה בעיראק, אבל פרויקט זה 
של דמוקרטיה גבה חייהם של רבים.]...[ עלינו לתת סיכוי לרפורמות בסוריה. בסך הכול 
אסד הוא אדם מסכן שאינו יכול לחולל ניסים. אנו לא שוכחים מה המשטר הסורי עולל לנו. 
אנו איננו תומכים בו, אבל חוששים מפני הכיוון שאליו השינוי עלול להוביל ועלינו להגן על 

הקהילה הנוצרית״.157 
2013 הגיע ראעי לביקור ראשון מסוגו בדמשק, בניגוד גמור לקודמו  ב־11 בפברואר 
שסירב לבקר בבירה הסורית. עילת הביקור הייתה השתתפות בטקס הכתרתו של הפטריארך 
היווני־אורתודוכסי החדש, יוחנן אל־יאזיג׳י כפטריארך של מדינות הלבנט. ראעי הכריז כי 
בא לדמשק כדי להביע סולידריות עם הכנסיות המזרחיות, והוסיף: ״דמוקרטיה או רפורמות 
באסד  מלפגוש  אמנם  נמנע  הוא  מפשע״.158  חף  אדם  של  אחת  דם  לטיפת  משתווים  אינם 
במהלך שהותו בדמשק, אבל ההזמנה לביקור נמסרה לו בידי שגריר סוריה בלבנון שטרח 

ובא למעונו בבכרכי, מעון מושבה של הפטריארכיה המארונית.159 
גישתו של ראעי מובנת על רקע העובדה כי הקהילה הנוצרית בסוריה היא הקהילה הנוצרית 
הגדולה האחרונה שנותרה במזרח הערבי, לאחר שהנוצרים נטשו את עיראק בעקבות נפילת 
משטרו של צדאם ֻחסין, והחלו נוטשים גם את ישראל ושטחי הרשות הפלסטינית. ראעי עורר 
אגב מהומת אלוהים זוטא בלבנון, משהחליט להצטרף לאפיפיור פרנציסקו בביקורו בישראל 
בסוף חודש מאי 2014. לצד ביקור במקומות הקדושים לנצרות, ביקר גם בגדה המערבית 
ובגליל שם התפלל עם בני עדתו באיקרית. ביקורו עורר ביקורת חריפה בלבנון מצד אנשי 
שמאל ולאומנים פאן־ערבים, שקראו לו שלא לבקר בישראל, דבר המהווה משום נורמליציה 

ערוץ הטלוויזיה אל־ֻמסתקבל, 17 בפברואר 2017.  .155
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אל־מנאר, 17 בספטמבר 2011.  .157

סאנא, 14 בפברואר 2013.  .158

שם.  .159
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של היחסים עמה. חזבאללה מצידו לא הסתיר את אי הנחת מן הביקור, אבל נזהר שלא לצאת 
חוצץ נגד אל־ראעי בשל עמדותיו בשאלת המלחמה בסוריה.160

גם שר החוץ הלבנוני, גֻ׳בראן באסל, גיסו של נשיא לבנון מישל עאון, המוזכר תכופות 
 2017 בדצמבר  ב־28  משהביע  סערה  עורר  החופשי״,  הלאומי  ״הזרם  להנהגת  כיורשו 
בריאיון שהעניק לערוץ אל־מיאדין נכונות לחיות בשלום לצד ישראל. ״המחלוקת ביננו ובין 
ישראל אינה אידאולוגית, אנחנו לא דוחים את עצם קיומה של ישראל ואת זכותה לחיות 
בביטחון. אנו איננו עיוורים, אנו בסך הכול רוצים לחיות בשלום עם האחרים״. באסל מיהר 
גם  טלוויזיוני.  בריאיון  נאמרו  שהרי  להם  להתכחש  היה  יכול  לא  אבל  דבריו,  את  לסייג 

במקרה זה כמו במקרה של ראעי, נמנע חזבאללה מלצאת נגד בן בריתו הפוליטי.161
נמנעו הסעודים מלהזמין  2016, בצל ההידרדרות ביחסיה של טהראן עם ריאד,  במאי 
את עאון למפגש הפסגה שקיימו עם הנשיא טראמפ, ותחת זאת שיגרו הזמנה לאירוע לראש 
 ,2017 ביולי  הלבן  בבית  ביקור שקיים  בעין הסערה במהלך  חרירי מצא עצמו  הממשלה. 
הבנקאית  המערכת  על  מפעיל  שהוא  בלחץ  להקל  האמריקני  הממשל  את  לשכנע  במטרה 
בלבנון. בדברי הברכה לאורח מבירות תקף טראמפ בחריפות את חזבאללה, שאותו הגדיר 
חזבאללה  וכי  מורכבת,  בסוגיה  מדובר  כי  הגיב  חרירי  כולו.  ולאזור  ללבנון  מרכזי  כאיום 
הוא בסופו של יום כוח חברתי ופוליטי בלבנון המהווה חלק ממשלת לבנון שבראשה הוא 
בינואר  ב־11  ז׳ורנל״  סטריט  ל״וול  שהעניק  בריאיון  וחזר  שב  אלו  דברים  על  עומד.162 
2018, ובהם שיבח את חזבאללה על ששב והתחייב למדיניות הכל־לבנונית של התרחקות 
ערב־ על  התקפותיו  את  מיתן  הארגון  כי  ציין  עוד  בין־ערביים.  בסכסוכים  ואי־מעורבות 
אזורי  מפתרון  כחלק  פתרונה  את  למצוא  תצטרך  חזבאללה  שאלת  מקרה  ובכל  הסעודית, 
כולל שהרי: ״מיליציות שיעיות חמושות פועלות גם על אדמת עיראק, וממילא יידרש זמן 
עד שחזבאללה יחדל ממעורבותו בנעשה בשטחן של מדינות ערביות אחרות, דוגמת תימן או 
סוריה״.163 מאוחר יותר בפורום דאבוס בשלהי ינואר 2018, אף קבע כי הוא רואה בישראל 

את האיום המרכזי הניצב בפני לבנון.
כזכור, בנובמבר 2017 הכריז חרירי, בעודו שוהה בריאד, על התפטרותו מתפקיד ראש 
הממשלה. כלי תקשורת המקורבים לחרירי וכלי תקשורת סעודיים דוגמת רשת אל־ערביה, 
דיווחו כי אחת הסיבות להודעת ההתפטרות ובעיקר לעובדה שנמסרה בריאד, הייתה חששו 
של ראש הממשלה המתפטר מפני ניסיון התנקשות בחייו בדיוק כפי שקרה לאביו בפברואר 
2005. רשת אל־ערביה אף פרסמה פרטים על ניסיון שנעשה לכאורה להתנקש בחייו של 
חרירי, ודיווחה מפי ״מקורות מערביים״ עלומים שנעשו ניסיונות לשבש את מערכת הניווט 
של שיירת ראש ממשלת לבנון ימים ספורים לפני התפטרותו. עוד נטען כי המכשור שבו 

לאסראיל.  אל־ראעי  ״זיארת   ;2014 במאי   2 וויינט,  לאזורנו״,  להגיע  עתיד  פרנסיסקוס  ״אפיפיור   .160

תטביע או שא׳נ כנסי״, אל־ג׳זירה, 7 במאי 2014.

ערוץ אל־מיאדין, 28 בדצמבר 2017.  .161

״מביך: טראמפ אמר שלבנון נלחמת בחזבאללה״, אן־אר־ג׳י, 26 ביולי 2017.  .162

 Yaroslav Trofimov, ״Hariri Wants Lebanon Kept Out of the Saudi Iranian Conflict״, Wall  .163
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השתמשו לצורך ניסיונות שיבוש אלו היה מתוצרת איראנית. צבא לבנון ומנגנוני הביטחון 
הלבנוניים הודיעו מנגד, כי אין בידיהם כל מידע אודות ניסיון התנקשות שכזה.

לעומת זאת טענו תומכי חזבאללה כי חרירי אולץ על־ידי הסעודים למסור את התפטרותו, 
וכי הוא נתון בידיהם במעין מעצר בית. בכלי תקשורת המקורבים לחזבאללה היו שקישרו 
את ההתפטרות לגל מעצרים נרחב שביצע יורש העצר ֻמחמד בן סלמאן בקרב בני משפחת 
המלוכה, באשמת מעורבות בשחיתות. מנגד היו בלבנון שטענו כי מעצרו לכאורה של חרירי 

בערב־הסעודית, בא כחלק ממאבקי הירושה בתוככי משפחת המלוכה הסעודית. 
חרירי היה קשור בעבותות לבני משפחה זו, בדיוק כמו אביו לפניו, ואפשר שנפל קורבן 
לקשרים אלו. בלבנון היו שטענו כי הסעודים נוטים כעת חסד לבהאא׳ אל־חרירי, אחיינו 
של חרירי, שבו הם רואים מועמד ראוי יותר להוביל את העדה הסונית בתקופה כה קריטית 
שכן הם מאוכזבים מתפקודו של חרירי נוכח האיום של איראן ושל חזבאללה. אלא שכמה 
ימים לאחר שהכריז בקול גדול על התפטרותו עזב חרירי את ריאד, שב לבירות ובעקבות 
כי הוא מסירב לקבל את התפטרותו של חרירי,  פגישה עם עאון, שעוד קודם לכן הכריז 
חזר בו מהתפטרותו. לדבריו, התרצה לאחר ששוכנע כי כלל שותפיו בממשלה, ובהם נציגי 
ובכך  בסוריה,  במלחמה  ההתערבות  אי  של  למדיניות  מחויבותם  והביעו  שבו  חזבאללה, 

נרגעו הרוחות זו הפעם בלבנון.
לחזבאללה.  הישג  והביאו  בלבנון  הבחירות  התקיימו   2018 במאי  ב־6  אחרת,  או  כך 
72 צירים, בעוד שמה  8 במרס״ הצליחו להשיג  ובעלי בריתו המאוגדים ב״מחנה  הארגון 
שנותר מן המחנה היריב שבראשו עמד חרירי, ״מחנה 14 במרס״, השיג 37 צירים בלבד. 
הנבחרים  בבית  לה  שהיו  הצירים  מן  כשליש  איבדה  אל־ֻמסתקבל,  חרירי,  של  מפלגתו 
והסתפקה ב־21 מושבים בלבד לעומת 33 שהיו לה קודם לבחירות, שעה שיריביו הסונים 
במרבית  בבחירות  זכו  ריפי,  ואשרף  כראמה  ַפיצל  וכן  מתומכיו  ושלושה  ִמקאתי  דוגמת 
המושבים הסונים באזור הבחירה של טריפולי. הכוחות השיעים, ״אמל״ וחזבאללה, הפגינו 
לכידות שורות וזכו בכלל המושבים שהוקצו לשיעים. בקרב הנוצרים נרשם הישג משמעותי 
למפלגת ״הכוחות הלבנוניים״ שבראשות סמיר ג׳עג׳ע, שהכפילה את כוחה וזכתה בכ־15 
מושבים )מפלגה זו היא להלכה חלק מ״מחנה 14 במרס״, הגם שערב הבחירות הסתמן קרע 
בינה ובין חרירי( שעה ש״הזרם הלאומי החופשי״ בהנהגתו של ג׳ובראן באסל, חתנו של 
כ־20 מהם חברים מארוניים  ב־29 מושבים, אך רק  וזכה  כוחו  הנשיא הלבנוני, שמר על 
המשויכים פורמלית ל״זרם הלאומי החופשי״. כוח פוליטי זה כונן עוד בפברואר 2006 ברית 
פוליטית עם חזבאללה, הגם במהלך שהבחירות שיתף פעולה דווקא עם מפלגת אל־ֻמסתקבל 

של חרירי. 
למרות שהתוצאות התפרשו כהישג לחזבאללה וכרוח גבית לארגון, הרי שבפועל הן לא 
ביטאו שינוי יסודי של יחסי הכוחות בזירה הפנים־לבנונית, שהרי מדובר היה במספר בודד 
של צירים סונים או נוצרים שנגרע ממחנהו של חרירי ועבר למחנה היריב. בבחירות נרשם 
אחוזים   54 לעומת  אחוזים   49.2 על  שעמד  לבנוניים,  במונחים  גם  נמוך  השתתפות  אחוז 
בבחירות הקודמות, ובמיוחד נרשמו שיעורי הצבעה נמוכים של כ־30 אחוזים בכמה מאזורי 
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הוטלה  הבחירות  בעקבות  חרירי.164  של  לכאורה  מעוזו  בירות,  דוגמת  הסוניים  הבחירה 
להקים  ארוכים  חודשים  במשך  התקשה  שזה  אלא  חרירי,  על  הממשלה  הרכבת  משימת 
ממשלה חדשה בין היתר בשל סירובו להעניק מושב לצירים סונים עצמאיים שסירבו לחבור 

למחנהו. רק בינואר 2019 עלה לבסוף בידי חרירי להקים את הממשלה החדשה.

סיכום

ובאהדתו  הסורי  למשטר  בקרבתו  הידוע  ״אל־ספיר״,  העיתון  פרסם   2016 ביוני  ב־25 
לחזבאללה, מאמר לרגל יום השנה 16 לנסיגת צה״ל מדרום לבנון. העיתון הודה כי: ״חגיגות 
עקב  חזבאללה,  תומכי  ציבור  בקרב  לב  בשברון  מלוות  לבנון  דרום  לשחרור  השנה  יום 
ניצב כיום חזבאללה  וכי בשל הלחימה בסוריה  מספרם הרב של הרוגי חזבאללה בסוריה 
בפני האתגר הקשה ביותר שבפניו ניצב מאז הקמתו. אתגר, שלדבריו גדול יותר מהעימות 

שלו מול ישראל״.165
שנתיים לאחר מכן השתנו הנסיבות בסוריה מן היסוד. בריאיון שהעניק לסאמי כולַיב, 
בניצחון  נצראללה  השתבח  כבר   ,2018 בינואר  ב־3  אל־מיאדין,  הטלוויזיה  ערוץ  כתב 
שהשיגו לוחמיו בסוריה: ״השגנו ניצחון גדול, אבל אי אפשר עדיין לדבר על ניצחון סופי. 
זה יקרה כשלא תישמע ולו גם ירייה אחת בסוריה, וכשנלך לפתרון מדיני של המשבר שם. 
ואל־מיאדין  אל־זור  דיר  כמאל,  באבו  שקרה  מה  נוכח  גדולה  תבוסה  ספג  שדאעש  ברור 
ובמדבר הסורי, ולאחר שהכוחות העיראקיים ו׳מיליציות הגיוס העממי׳ )אל־חשד אל־שעבי( 
חברו אלינו בעיירה אל־קאא׳ים. הסיפור של מדינת דאעש נגמר אבל כארגון וכתאים בודדים 
הוא עודנו קיים.]...[ באשר למועד יציאתנו מסוריה, הרי שזה קשור לתוצאה הסופית. נכנסו 

לסוריה כדי להשיג מטרה מסוימת, וכשנשיג אותה והעניין יסתיים אז נצא״.166
״ההישג החשוב  ישראל:  עם  עתידי אפשרי  לעימות  נצראללה  ייחד  מדבריו  ניכר  חלק 
ביותר שלנו )במאבק זה בצבא הישראלי עד כה(, הוא שמוטטנו את ההנחה שלא ניתן להביס 
צבא זה. יתרה מכך, מי שהביס את דאעש ואת הכוחות התכפירים בסוריה ובעיראק, יוכל על 

נקלה להביס את הצבא הישראלי״.167
בקרב  מעמדו  על  בסוריה  חזבאללה  של  מעורבותו  של  הטווח  ארוכות  ההשלכות  את 
ניתן יהיה להעריך רק בחלוף חודשים ושנים. ובכל  השיעים ובתוככי המערכת הלבנונית, 
נותר  בסוריה,  במלחמה  מעורבותו  בצל  במעמדו  והמורדות  המעלות  למרות  כי  דומה  זאת 
ישראל.  מול  בעיקר  לה,  מחוץ  ואף  מבית  ואויביו  יריביו  מול  איתן  חזבאללה  של  מעמדו 
מכאן תובן הערכתם של שיעים רבים, ובעיקר כאלו המתנגדים לארגון ולדרכו, כי עתידו 
של הארגון יוכרע לא בידי יריביו אלא בידי תומכיו, העשויים להוביל בו שינוי שיהפוך את 
עורו ואת פניו. שוב לא יהיה המדובר בארגון לוחמני, שאינו אלא שלוחה איראנית הנשמעת 

אל־נהאר, ״לובנאן ינתח׳ב״ )לבנון בוחרת(, 10 במאי 2018.  .164

אל־ספיר )בירות(, 25 במאי 2016.  .165

ריאיון שהעניק נצראללה לאל־מיאדין, 3 בינואר 2018.  .166

שם.   .167
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לתכתיביה של טהראן. אחרי הכול בהתעצמותו של הארגון ובעיקר בגידול הדרמטי במספר 
פעיליו, פועל יוצא של הפיכתו מארגון גרילה לתנועה פוליטית וחברתית רחבת ממדים ואף 
לגוף  אינטימי  חברים  ממועדון  חזבאללה  את  להפוך  כדי  עולם,  חובקת  כלכלית  אימפריה 
רחב ממדים עתיר תומכים ופעילים שרבים מהם הצטרפו לשורותיו מטעמים פרקטיים שלא 
לומר אינטרסנטיים. ביטוי לכך נמצא בכתבותיו של עורך אל־אח׳באר, שנהג לרוב להגן על 
הארגון, ואפשר שמתוך דאגה הצביע על כך שחזבאללה משך ידיו מהטיפול בבעיות הפנים 
בלבנון וכי בכיריו עסוקים בג׳האד ובענייני חוץ על חשבון הדאגה לרווחת הציבור שלהם. 
״לחזבאללה יש מועצות פעולה שעניינן טיפול בחיי היום־יום, למשל בדרג מוניציפלי. אבל 
מינויים אלו לא נעשו תמיד משיקולים עניינים כמו כישורים, אלא משיקולים פוליטיים או 
בשל השתייכות משפחתית ותועלתם נפגמה. ההודעה שמסר לאחרונה נצראללה כי ארגונו 

מושך ידו מן המאבק בשחיתות, היא עידוד למושחתים בלבנון.168
רבים מחבריו החדשים של הארגון גילו מחויבות פחותה מזו של ראשי הארגון לתפיסות 
ולאידיאולוגיה  ה־20,  המאה  ה־80 של  שנות  בראשית  כפי שעוצבו  חזבאללה,  עולמו של 
שלו שעניינה מחויבות טוטלית לעקרון הוליאת אל־פקיה )הציות לחכם ההלכה( שאינו אלא 
מנהיגה הרוחני של איראן. היו שהצביעו על כך שסיפורו של הארגון נשזר בסיפורם של 
ובראשית  ה־70  בשנות  עוצבה  עולמה  שתפיסת  אינטימית  צמרת  אותה  ומנהיגיו,  מייסדיו 
שנות ה־80 של המאה ה־20 בצל המהפכה האסלאמית באיראן ומלחמת האזרחים בלבנון, 
זו התחנכו במוסדות דת שיעיים בעיראק  ואף מלחמת לבנון הראשונה. חבריה של צמרת 
ובאיראן, תקופה שהייתה פרק מעצב בחייהם. מכל זה עולה שמפתח לשינוי טמון בהופעתו 
כדי  חזבאללה  של  בפניו  דרמטי  לשינוי  להוביל  שעשוי  צעיר,  ופעילים  מנהיגים  דור  של 

מהפך בדמותו של הארגון, תפיסות עולמו ודרכו.
כך או אחרת, מוקדם להעריך מה יהיו השלכותיו ארוכות הטווח של תהליך של הכרעה 
והסדרה שאותו מובילים הרוסים בסוריה, על משוואת הכוחות רוסיה-המשטר הסורי-איראן 
וחזבאללה, ואיזה תפקיד ימלאו איראן וחזבאללה בסוריה של היום שאחרי. האם יעלה בידיהם 
נוכחות במדינה, ובעיקר בדרומה, אלא אף להפוך את סוריה לזירת  לא רק לבסס לעצמם 
משחקים ולזירת עימות גם אם מוגבלת מול ישראל? בעקבות פרוץ המלחמה בסוריה והגעת 
לוחמיו של חזבאללה אל רמת הגולן, הופר אמנם השקט שנשמר לאורך הגבול הישראלי-
סורי. עם זאת, אותה שורה של תקריות, לרוב מקומיות, שהתרחשו לאורך הגבול, לא לימדה 
עדיין על התעוררותה או אף על עצם כינונה של חזית עימות צפונית, הנמתחת מראש הנקרה 
אלי חמת גדר. בישראל התגבר החשש מסיבוב לחימה מחודש, כדי מלחמת לבנון השלישית 
שתכלול הפעם גם את סוריה. ביטוי לחשש זה נמצא בהערכת המצב של אמ״ן שפורסמה 
בראשית 2018, ושהצביעה על כך שלמרות שלאיש באזור אין עניין במלחמה הרי שהסיכוי 

כי מלחמה שכזו תפרוץ בכל זאת גדל, נוכח ההתפתחויות בסוריה ובלבנון.169
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