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 מבוא

 
 

עול הערבי  "–מורה למזרחנות , ברצוני להביע את תודתי למנשה בר טוב
וגילה נכונות לסייע לי בעצה ובהדרכה בכל , שהנחה אותי בעבודה זו, "סלאוהא
 .עת

 
  הפונדמנטליז השיעי . החלה השיעה בלבנו להתעורר, בסו שנות החמישי

יחד ע . כתנועה אידיאולוגית פוליטית החל להתפתח במרכזי הדתיי של לבנו
 בשל היות מיעוט מדוכא ,לשיעי בלבנו היתה תחושת קיפוח היסטורית, זאת

 .בתו העול המוסלמי וזאת לאחר העוול ההיסטורי שנעשה לבית עלי
 

, על פי רוב. התקיי שיתו פעולה בי מדינת לבנו לכת השיעית, בשנות השמוני
 .פוליטית או על בסיס אינטרסי משותפי, אידיאולוגית,  דתית–על בסיס הזדהות 

 
שהופ את , דת ואידיאולוגיה ע שיקולי פוליטיילבנו מאופיינת בצירו של 

 .השיעי כיו למרכיב חשוב בפוליטיקה
 

האפיוני העיקריי של : נושאת בעיקרה את חקר העדה השיעית בלבנו, עבודה זו
ובדיקה של המניעי הגורמי לשיעי בלבנו להשתמש . העדה השיעית בלבנו

 .בטרור
 

להשתמש בטרור , ניעי הגורמי לשיעי בלבנוניסיתי לבדוק ולהבי מה ה המ
וכיצד השימוש בטרור משתלב בהשגת מטרות , באופ שיטתי להשגת מטרותיה

 ?אלה
 

ולהצביע על המרכיבי המרכזיי , המטרה היא להבי את תופעת הטרור בלבנו
עקב התרבות השיעי בלבנו והתגברות הפעילות , וזאת. הקשורי בכת השיעית

 .20של המאה ה, שנות השבעי והשמוניב, שלה
  

ישנ שני מרכיבי יסוד שעשויי להסביר את השימוש שעושי , בכת השיעית בלבנו
 :השיעי בטרור

 
היסוד הראשו הוא הבסיס הדתי האידיאולוגי שבמרכזו השאיפה לכונ משטר 

 .ג ללא אמצעי כשרי בעיני המערב בהשגת יעד זה, בלבנו בשליטת
 
, סוד השני הוא תולדה של צרכי פוליטיי וצבאיי במאבק על השליטההי

 .ובקבלת זכויות שוות בתחומי הדת והחברה
השיעי , כאשר קיימת סתירה בי אינטרס פוליטי לפסיקה דתית מהותית, לעיתי

האומרת לשמר את החיי על חשבו , עשויי להעדי את הפסיקה הדתית
 .וע את פעילות הטרורובכ למנ, האינטרס הפוליטי

 
החוגי "בי , פעילות הטרור הינה פועל יוצא ממאבקי כוח פנימיי, לעיתי
כאשר האחרוני מנסי לטרפד ) הקיצוניי" (החוגי הרדיקליי"לבי " המתוני

 .את השליטה בעדה באמצעות פעילות טרור" חוגי המתוני"ל
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יקולי עומדי בפני השיעי איזה מהש, הבעיה הנחקרת היא נסיו לבסס עמדה
שיקולי דתיי ואידיאולוגיי או פוליטיי וצבאיי : בפעילות כטרוריסטי

 ).מאבקי כוח פנימיי(
 

המשלבת , את עקרונות היסוד של האמונה השיעית,  אני מתכוונת לבחו בעבודה זו
. המתבטא באמונה הדתית ובדר החיי הנובעת ממנה, פונדמנטליז אסלאמי

על הארגו החברתי והפוליטי של : משפיע על ייחודה של העדה, וא לפי דעתישה
על הבדלנות של העדה ועל התחזקותה , על המנהיגות של העדה, על המאבק, העדה

היא הנסיו לאמוד את מהות , הסוגיה עימה מתמודדת העבודה. של העדה בלבנו
 .תפישת של השיעי בהתנהגות

 
בהשגת יעדי , לומר שהצלחת של השיעי בלבנוהתיזה שלי היא כי נית 

 .פוליטיי באמצעות טרור מעודדת את השימוש בשיטה זו
 ).הצלחת הטרור מעודדת המש השימוש בו, ואי זה מיוחד דווקא לשיעי(
 

יש לדעת מה ה המניעי האידיאולוגיי והדתיי של , כדי להוכיח את התיזה
בנת התהליכי וחשיפת ההתרחשויות על רקע ה, על ידי תיאור, השיעי בלבנו

 . דתי של השיעי בלבנו–המבנה התרבותי החברתי והאידיאולוגי 
 

אני התמקדתי בעבודה בנסיו להביא , רבי המומחי שעסקו בנושא הטרור בעול
 פוליטיות של השיעי בלבנו –את הדרכי שבאמצעות השתמשו קבוצות דתיות 

 להשגת יעדיה ומטרותיה שהעיקרית מביניה היא בתפנית קיצונית ואלימה
לעלות את מעמד של השיעי בלבנו וזאת באמצעות אירגוני שיעי שפעלו 

 .בלבנו
 

בהיבט , נסיו להוכיח כי השיעה הנרדפת והתפתחותה בלבנו, נקודת המבט היא
 .הצליחה לגרו לשימוש בטרור לצמוח ולהתגבר, החברתי והפוליטי

 
 

אירועי , 60מפורטי שורה של אירועי שהתרחשו מתחילת שנות ה, הבדיו ז
 .אלה השפיעו על התנהגות ואופיי של השיעי

היבטי אלה ה השפעת המהפכה , בחנתי מספר היבטי בחייה בלבנו, לצור זה
והאצת הטרור השיעי נגד מדינת ישראל לאחר מלחמת , באירא על השיעה בלבנו

 .ג"של
 

אינ מחייבות את הקוראי ,  שהסקתי המובאות בהמש לסיכוהמסקנות
החלטתי לכלול את הצעות הפתרו , כמו כ.  לחלוק על דעתיורשאי ה, הנכבדי

 .בעבודתי שה על דעתי האישית
 

קראתי ספרות רבה בנושאי הללו והקרובי , כדי לענות על השאלות שהצגתי
 .הצגתי ברשימה הבליוגרפית,  זואת הספרות עליה הסתמכתי בעבודה. אליה

 
שהעיסוק בנושא פתח בפני עול ומלואו שאינו קשור ישירות לנושאי , אי ספק

 .הלימוד בכיתה
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 רקע ואידיאולוגיה:  השיעי–' פרק א

 
  ייחודה של הכת השיעית והאפיוני העיקריי של –האסכולות השיעיות . 1

 . הכת
 

 רקע על השיעי
 

כנכבשי או , ו באו האירופאי במגע כיריבי או כבעלי בריתהעול המוסלמי שעמ
היה מוכר יותר האסלא הסוני , לכ. היה בעיקרו העול המוסלמי הסוני, ככובשי

האסלא השיעי המרוכז ברובו באזורי שהיו , בניגוד לכ. לפחות במידת מה
מייצגי קו השיעי , חר עובדה זו. נותר בגדר תעלומה, מרוחקי מחדירת המערב
ה , ) מכלל המוסלמי בעול10%(ולמרות שה מיעוט , עצמאי וייחודי באסלא

 . השפיעו השפעה מכרעת על מהל ההסטוריה המוסלמית
. התחלותיה של השיעה קשורות קשר הדוק למאורעות סביב מותו של הנביא מחמד

, ב אבו טאלבהאמונה היא שיורשו החוקי של הנביא מחמד הוא חותנו וב דודו עלי 
  .1ושהשלטו בעדה המוסלמית חייב להימצא בידי צאצאיו

 
לי 'הפילוג בי סוני לבי שיעי בעול האסלא מתחיל בעקבות הירצחו של הח

שעל ירושתו התפתח הסכסו בי תומכיו , לי עלי'הח, הרביעי של עול האסלא
 של עלי מהשושלת שלימי הפכו להיות שיעי לבי מתנגדיו, ותומכי משפחתו

זהו . אשר העבירו את מוקד המדינה המוסלמית מחצי האי ערב לדמשק, האומיית
 וויכוח פוליטי לגבי –הציר המרכזי של הוויכוח בי הסוני לבי השיעי , בעצ

 . 2הזכות לשלוט בעול האסלא
. תפישה זו של מהות השלטו עומדת ביסוד המחלוקת בי השיעי לבי הסוני

ושמינוי זה , טוענת השיעה שמחמד מינה את עלי ב טאלב למחליפו, גוד לסוניבני
. השלטו התבסס על גזילה שרירותית של ירושת הנביא מחמד, מעוג בצו אלוהי

הגיע , עלי אמנ. הרגשת של השיעי שהינ קורבנות מראשית דרכ, מכא
א ע . פנימייהיו אלה שני רצופות מאבקי , למש שני אחדות, לשלטו

, ג הב השני של עלי. לוותר על השלטו, נאל בנו הבכור של עלי, הירצחו של עלי
 .נרצח באכזריות יחד ע רבי מבני משפחתו

מתכווני השיעי לכ שהוא האמא , בקובע שעלי הוא האמא הראשו
 .הראשו אחרי מות מחמד

לפתח , חלו המנהיגי השיעיה, ע הוויתור למעשה על השגת יעדיה הפוליטיי
וכ נוצר הבסיס להתפתחותה של , ביתר שאת את המימד הדתי של טיעוניה
 .השיעה בכיוו של תנועה דתית ולא מפלגתית

 . כלומר סיעתו של עלי, "שיעת עלי"היא קיצור של ) סיעה בערבית (–שיעה 
 .3השיעה צמחה והתגבשה במאבק נגד גזילת הזכויות מבני משפחת הנביא

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .16' עמ, 1982, 8 זמני"  סיעתו של עלי–השיעה . "אית,  קולברג1
קצי , ל"הוצאת מטכ, ל"ירחו לקציני צה, סקירה חודשית, "השיעי בלבנו. "יוסי,  אולמרט2

 .3' עמ, 1984דצמבר ) 12 (31, חינו ראשי
 .16'  סיעתו של עלי ע–השיעה . "אית,  קולברג3
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 עקרונות השיעה
 

. שהוא מצאצאי הנביא, 4צרי לעמוד בראש האסלא אמא, על פי אמונת השיעה
נושאי , סדר האמאמי.  שנבחרו ומונו על ידי האד5ליפי'השיעי לא מכירי בח

 . נקבע מראש על ידי אלוהי לכל הדורות, המשרה האלוהית
 

יש לה תכונה מיוחדת על. מקנה לה כוחות רוחניי, מעלת של האמאמי
האמא , כלומר" אלאמא אלמעצו: "ולכ, של חסינות מפני טעות, אנושית

 . הוא לבדו זכאי לשלוט בעדה ולפסוק הלכות, מודר על ידי אללה
 

, על פי תפיסת השיעה. אי אפשרות להשיג את הדרכת אלוהי בלעדי האמא
כאשר הוא נסתר , ופיע בגלויההכרה באמא חייבת להיות ג במקרה שאינו מ

נוס לחמשת , הקימו  השיעי עמוד שישי, לפיכ. וידוע אישית רק למעטי בלבד
ההודאה באמא .  הידבקות בעלי ובצאצאיו–" ולאיה: "עמודי האסלא והוא

 . חשובה אצל כהודאה באללה ובמחמד
 

יא כמעט הוא יורש מישרת הנב. האמא בשיעה הוא מנהיג העדה וג מורה הלכה
לפי . הבשורה מפי אלוהי באה באמצעות האמא, כיוו שבכל דור, במלוא היקפה

השיעי . יש חשיבות רבה לגבי מהותה של ההלכה השיעית, לאמא, תפיסה זו
 . מכירי בנוס לקורא ג בתורה שבעל פה

עבר , ניצו זה. ובו טבוע ניצו אלוהי, הוא אחד בדורו, האמא, על פי אמונת
עד אשר הגיע . ממנו לאנוש וכ בכל דור אל איש סגולה, האד הראשו לבנו שתמ

ממנו התפלג הניצו האלוהי ועבר לשניי . סבו של הנביא מחמד, אל עבד אלמטאלב
מעבדאללה עבר הניצו אל מחמד וממנו לבתו . אל עבדאללה ואל אבו טאלב: מבניו

התאחד , ניצו האלוהי שהתפלגה. עלי קיבל את הניצו מאביו אבו טאלב. פאטמה
 .שוב בצאצאיה של עלי ופאטמה

 
היעלמות האחרו בשורת : יש תופעה החוזרת ונשנית אצל הכיתה השיעית

הוא או אחד מצאצאיו עתיד לשוב . 6הוא ממשי לחיות בהסתר,  האמאמי
 . כדי להביא שלטו צדק לעול7להתגלות

, אול. אנושיותקנו לו תכונות על וה, השיעי רוממו והעלו את ערכו של האמא
.  השלטת האמא על העדה המוסלמיתהשיעי לא זכו להגשי את מטרת 

עומד האמא בקשר מתמיד ע המאמיני , בתקופת ההיעדרות  של האמא
היכולי , חכמי הדת גדולי, ה אלה פוסקי ההלכה, "תהדו'מוג"באמצעות ה

האמונה בנוכחותו של . השראת האמאבדר זו להדרי את המאמיני על פי 
 . 8חזקה מאד, האמא

 

                                                 
בשיעה קיבל מושג זה מוב של מנהיג העדה . אמא הוא מנהיג התפילה,  באופ כללי אמא 4

) . 1' ראה נספח מס(עלית יש שני עשר אימאמי לפי ההלכה השיעית האיסמא, וג מורה הלכה
, בחיי הפוליטיי בשנות השבעי והשמוני הורחבה משמעות המונח מעבר לפירושו המקורי

צאדר ומייני באירא ומוסא אל'והוא מתייחס ג למנהיגי דתיי פוליטיי כאיתאללה ח
 .בלבנו

 .ראי על עדת המוסלמי תואר של ממלא מקו של הנביא מחמד כאח" לי'ח "5
לפי ההלכה השיעית האמאמי האחרוני נעלמו ולא ,  תקופת ההיעדרות של האמאמייבה ' ע6

 .הרעיו הוא שכל עוד יש אמא לשיעי יש תקוה לתפוס את השלטו. מתו
הוא נושא , )היעדרות(יבה 'מושג זה יחד ע ע.  שיבה של האמא שאיתו מגיע הגאולהעה ' רג7

 .באמונה השיעית באימא הנסתרמרכזי 
הוצאת , אביבתל, פרקי בתולדות הערבי והאסלא". הכיתות באסלא. "חוה, יפהלצרוס8

184ע "ע, 1968, רשפי 185. 
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 לא הורגי אמא
 

אירא וסעודיה היו בעשר השני האחרונות  , עיראק: וג ביתר הארצות, בלבנו
במשטרי . על רקע קיפוח שנמש דורות, התקוממיות שיעיות, )שנות התשעי(

אחרי על הקיפוח התסיסו שיעי , שבתוכ חיו מיעוטי שיעי, ערבי אלו
 אנשי דת שבראש עמד –נזהרו שלא לפגוע פיזית במנהיגי השיעי , במעמד
משליכי המשטרי את אנשי הדת הקטני לבתי , במקרי של חתרנות. אמא
 .ואת האמא שלחו לגלות, כלא

 
לכדו את המנהיגי הקטני ותלו אות , המשטרי שניסו לדכא התקוממיות אלו

 .העריבפומבי במרכזי 
ה היגלו בחשאי למדינות , "אמאמי"מנהיגי המרד ה, האמיתיי" ראשי"ואת ה
 .אחרות

אחדי מה הועסקו כמורי . רבי מהאמאמי, לבנו היגלתה בשנות הארבעי
 .והיו נתוני למעקב מתמיד של המשטר, דוקא בבתי ספר יהודי

לא פע הקריבו , השיעי כיבדו מאד את אנשי הדת שלה ובפרט את האמאמי
ה פרצו לרחובות בהפגנות קנאיות . בעקבות שמועה על רצח איש דת, עצמ

 . 9רבי מה נהרגו בנסיבות אלו, במטרה לזעזע את יציבות המשטר המדכא אות
 

 אופיה של השיעה הנרדפת
 

היתה השיעה כיתה נרדפת בשל חתירה תחת אישיות , במאות הראשונות לאסלא
ג היתה , מכא. התעמולה השיעית נשאה אופי מחתרתי, על כ. העומדת בשלטו

 .להסתיר אמונתו אמיתית, החובה המוטלת על השיעי
 

על השיעי להידמות אליה כדי לא לעורר , במחוז שבו שולטי מתנגדי השיעה
 . 10"תקיה"זוהי חובת ה, סכנות ורדיפות

 
 ולהתאבל על לקונ, לבכות: השיעי חייב להזדהות ע סבלה של משפחת עלי

הזע העצור התגבש והיה לרגש של שנאה כלפי . הרדיפות שנעשו למשפחת הנביא
שהיא מצווה המוטלת , "בראאה"מצוות ה, מכא. היריבי ובמיוחד כלפי הסוני

 . על המאמיני השיעי לקלל ולשנוא את אויבי השיעה
 

 . 11רכהרגשת של השיעי היא שהינ קורבנות לעושק מראשית ד, לסיכו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .16' עמ, 25.3.1992, מעריב, "לא הורגי אמא. "שפי,  גבאי9

 א הוא חי בסביבה  עיקרו שיעי המתיר לשיעי להסתיר את אמונתו) השתנות וזהירות( תקיה 10
 .שיש לה יחס עויי כלפי השיעה

185ע "ע". הכיתות באסלא. "חוה, יפה לצרוס11 186. 
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 חגי השיעי
 

, חג הראשי של השיעי הוא יו הזיכרו למות הקדושי של אלחסי ב עלי
במקומות . הוא יו צו הראשו באסלא" העאשוראא"יו זה נקרא . בכרבלא

 .מרכזיי מציגי מעי מחזה המשחזר את רצח אלחסי
, חזה מלווה בתהלוכותטקס המ. מילות ניחומי,  כלומר12"תעזיה"הטקס נקרא 

גברי וילדי נוהגי להכות עצמ בחרבות : קינות ואותות אבל שוני
" 'דיר ח'ע"חוגגי השיעי לפי מסורת את חג , בנוס. ובשרשראות עד זוב ד

 . כיורשו החוקיעל עלי , לזכר המקו שבו הכריז מחמד
 . בכרבלא, הוא קבר אלחסי נמצא בעיראק, אחד המקומות הקדושי לשיעה

 
 היחס לקורא

 
א ה נעזרי בפירושו באליגוריה כלומר במשל או , הקורא מקודש לשיעי

שאי למוצא , ה מוצאי בדר זו אישור לדברי שבאמונת. בדימוי הפשוט
ורק בכ שה מוצאי , אי שמו של עלי נזכר בקורא, למשל. בדר הפשט בקורא

יש באפשרות להצביע על פסוקי , שמעות סמליתמילי ומשפטי ונותני לה מ
ובאויביו , הקורא עוסק בעלי ובני ביתו, לדעת. המכווני לעלי ולמשפחתו

השיעי אינ נמנעי ג . וה רואי רמז לה במילי ובדימויי רבי, השוני
 . בתפילת ה משתמשי בנוסח הקורא המקובל, אול. מתיקוני בנוסח הכתוב

 
 ההלכה של השיעיתורת 

 
של השיעי אינו נבדל בהרבה " פקה"ה". פקה"תורת ההלכה של השיעי נקראת ה

 . 13א דר ההגעה להלכה שונה מ הדר הסונית, מ ההלכה הסונית
 

 : בי ההבדלי המעטי בי השיעי לסוני בהלכה ה
 
של לדעת הסוני חייבי לקבוע את ראש חודש הרמדא לפי עדות ראייה  .1

השיעי מתירי את הקביעה לראש חודש , לעומת זאת; מולד הירח
 . ג על פי חישוב אסטרונומי, הרמדא

 
, הכוונה לנישואי לזמ מוגבל" מתעה"נישואי : סוג מסוי של נישואי .2

פג תוקפ של , משנסתיי אותו זמ, הנקבעי מראש בהסכ הנישואי
 הסוני מתנגדי ואוסרי   הנישואי מעצמ מבלי להזדקק לגירושי
 .זאת ואילו השיעי מתירי נישואי כאלה

 
. מוסלמיהשיעי נבדלי מ הסוני בעמדת הבלתי סובלנית כלפי הלא  .3

, "הכופר טמא הוא): "28, 9סורה (השיעי מפרשי את האימרה בקורא 
חלק מ השיעי א מסרבי . ה למדי מכ שמגע ע כופרי מטמא

וכמוב לשאת אישה  מבי היהודי , כול ולשתות מכלי שנגע בו כופרלא
 .והנוצרי

 

                                                 
מגיע לשיאו ביו " תעזיה"טקס ה.  הכוונה לניחומי על מות אלחסי ב עלי" תעזיה "12
ואותות אבל שוני , הלקאה עצמית, קינות, ומתבטא במחזות המלוות בתהלוכות" עשוראא"ה
 . הזיכרו למות הקדושיביו

ההעזרות , אצל השיעי). סוני ושיעי(הדר להגיע להלכה  באסלא ,  תורת ההלכה" פקה "13
 .עלי עומד במרכז של חיי הדת השיעית. היא בהגיו לצור פירוש כוונתו של החוק או הצו



 9

 . 14ירושה ועוד, הבדלי נוספי יש בדיני טהרה ותפילה .4
 
 
 

 התפתחות השיעה עד ימינו
 

במאבק שבי הסונה לבי השיעה היתה יד של הסוני על העליונה בשלוש המאות 
 לפעולה מחתרתית " תקיה"זקקה להשיעה נרדפה ונ. הראשונות של האסלא

במאה העשירית התהפ , אול.  מבחינה דתית–מדינית ולאמונה באמא הנסתר 
הגלגל והאסלא האורתודוכסי עמד בפני סכנה חמורה של השתלטות השיעה על כל 

במלחמת , מאז היה נסיו להחיל את אמונת על כלל האסלא, העול המוסלמי
 .ביותהאסלא נגד המדינות המער

 
 . מכלל המוסלמי בעול10% ההנחה היא שמספר השיעי מגיע כיו לכ

הכוונה לנאמנות " אליומת"התושבי נקראי ג , באוכלוסייה השיעית בלבנו
 .15 מכלל האוכלוסייה18% המהווה כ, לבית עלי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
186ע "ע". הכיתות באסלא. "חוה, יפהלצרוס14 187. 
 .188'  עמ,"יתות באסלאהכ. "חוה, יפהלצרוס 15
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 התפתחות השיעי בלבנו. 2
 
 

. בשנות השישי, עלו בתחומי רבי, דה השיעית בלבנוהיקפה ומעמדה של הע
 :להל אלמנטי הקשורי להתפתחות זו

 
 כללי 

 
 .בדרו לבנו ובעיר הבירה בירות: השיעי התרכזו בשני מרכזי עיקריי

עלתה ה מבחינה מספרית וה מבחינת מעמד , האוכלוסייה השיעית בבירות
 400 ה היא כי היו בשנות השישי בלבנו כההערכ. ופעילות הכלכלית והציבורית

 .מחצית ישבו בבירות, אל שיעי
 

בני העדה השיעית  , מחד: השיעי אשר ישבו בדרו לבנו מחולקי לשתי קבוצות
 מצב הכלכלי לא היה משופר וערנות הציבורית העדתית –המצויי בכפרי 

 מצב – אשר בדרו לבנו בני העדה השיעית היושבי בערי, מאיד. היתה חלשה
ותחושת העדתית חרגה מהדפוסי המקובלי של . הכלכלי היה טוב יחסית

כבר .  חברתיתה הראו נטייה להתגבשות עדתית . התגבשות במסגרת דתית בלבד
נית היה לראות בה כוח מניע לגבי קידו ענייני העדה בבירות עצמה ובאזורי , אז

 .הדרו
 

 חנו והשכלה
 

לא נתנו פתרונות , ולפיכ. הספר של השיעי קיבלו תמיכה ממשלתית מוגבלתבתי 
בתי הספר של הסוני ובתי הספר של הנוצרי , לעומת זאת. לכל הצרכי של העדה

לבני העדה , ג הדר לקבלת תארי אקדמיי. קיבלו תמיכה ממשלתית רבה יותר
א שלא היו בעלי רמת , בעוד שסוני רבי. היתה זרועה קשיי רבי, השיעית

 . השכלה גבוהה קיבלו תעודות
כבר אז הרגישו בני העדה השיעית הרגשת קיפוח שגרמה לה בשלב מאוחר יותר 

 . להתחיל במאבק על קיומ ועל מעמד
 

 צבא
 

א יותר מאשר , לשורות צבא לבנו, יותר מאחרי, נטו להצטר, השיעי
בתחילה היו מעט חיילי . ו שיעיכחמישי אחוז מהחיילי בצבא הי. למשטרה

במרוצת הזמ הצטרפו עוד ועוד חיילי שיעי , אול. שיעי בדרגת פיקוד וקצונה
 . 16וכ גדל מספר הקציני השיעי בצבא הלבנוני. לבתי הספר לקציני

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 , 3759/ 21/ח, "לבנו ענייני פני", חטיבה ארכיונית משרד החו, ארכיו מדינת ישראל 16

19.12.1961. 
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 דת

 
ש היתה , התחושה הדתית בקרב השיעי היתה מצויה בעיקר בדרו לבנו

הביאה לגיבוש העדה , תופעה זו. ת המוני רבי של שיעיהתלהבות הכולל
בעוד שבבירות הלכו והתרופפו במידה לא מעטה המסגרות . במסגרת הדתית

 .ואת מקומ תפסה הפעילות העדתית במסגרת ציבורית פוליטית,  המסורתיות
 

הועלתה הצעה להקי . לעדה השיעית בלבנו לא היתה הירארכיה ארגונית משלה
אשר תהיה מקבילה למועצה הסונית ושתיה יחד תהינה כפופות , עליונהמועצה 

בשלב זה לא היה עוררי שאישיות זו צריכה להיות מהעדה . לאישיות דתית אחת
 .הסונית

 
 ": אל חיאת"פורסמה הודעה בעיתו הלבנוני , 9.12.61בתארי 

 
, צאדרהחוגי הדתיי המוסמכי קיבלו מבגדאד מברק לפיו עומד מוסא אל"

לביקור , )10.12.61(להגיע לבירות בדר האוויר מחר , אמא העדה השיעית בעיראק
 .הוא יחנו מספר מרכזי דתיי בדרו. פרטי שימש כמה ימי

אתמול קויימו מגעי בי נציגי העדה השיעית וחכמי הדת במטרה להכי קבלת 
 .פני גדולה לאורח בעת הגיעו לשדה התעופה בבירות

חברי , כי נציגי רשמיי מטע הממשלה והשגרירות העיראקית בבירותנודע 
 ."פרלמנט ואישי אסלאמיי ישתתפו בקבלת הפני

 
בשיתו פעולה של נציגי הפרלמנט השיעי , זה היה חלק מהפעילות הדתית השיעית

 .17וזאת בנוס לפעילות בדרו לבנו. ששימשו אובייקט לפעולה במישור זה, בבירות
 

 חברה
 

משקל החברתי בלבנו עלה בהרבה על משקל . השיעי מאסו במצב הקיי
 . הפוליטי

 
מאחר . השיעי ראו שהסוני נגררו אחרי מדיניות נאצר במצרי ועשו דברו בלבנו

לא רצו שהסוני ה אלו אשר יקבעו את המדיניות , והרגשת הקיפוח רבצה עליה
 . בלבנו
עוד לפני . ב במניעת ניתוק  קשרי לבנו ע איראהשיעי מילאו תפקיד חשו, בנוס

כבר . היתה קיימת בקירב אהדה גדולה מטעמי דתיי לאירא, המהפכה באירא
מעשי אלו סימלו הל , אז חשבו לצאת בדרישה שראש הממשלה בלבנו יהיה שיעי

 . 18יותר מאשר מדיניות, רוח
 
 
 
 
 
 

                                                 
 , 3759/ 21/ח, "לבנו ענייני פני", חטיבה ארכיונית משרד החו, ארכיו מדינת ישראל17

19.12.1961. 
 , "לבנו יחסי ע מדינות אחרות", וחטיבה ארכיונית משרד הח, ארכיו מדינת ישראל18
 .28.10.1960, 3759/ 22/ח
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 מערכת המשפט
 

כבר .  של השיעי במערכת המשפט היתה קטנהחלק של המוסלמי ובמיוחד
כשמחצית יהיו מוסלמי ,  שופטי נוספי30התעורר הצור למנות , בתקופה זו

 .19וביניה כמוב יהיו שיעי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 , 3759/ 21/ח, "לבנו ענייני פני", חטיבה ארכיונית משרד החו, ארכיו מדינת ישראל 19

19.12.1961 
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 ראשית ההתארגנות הפוליטית של השיעי בלבנו. 3
 

היה ארגו ,  שחלש על הזירה השיעית,הכוח הפוליטי הגדול, בשנות השבעי
בתנועה זו . פרקליט שרכש את השכלתו בצרפת,  בראשותו של נביה ברי20"ל"אמ"

השואבי השראת מאירא של , מתחרי ארגוני שיעיי דתיי קנאיי
 . 21ומייני'ח

. הוא ארגו של מחאה שיעית שצמחה בדרו לבנו ובדרו ביירות" ל"אמ"ארגו 
בעברית הפירוש " לבנאניהמוקאומה אלאל' אפואג: "שלה הראשי התיבות 

התנועה . פירושה בעברית תקווה" ל"אמ"המילה . הוא גדודי ההתנגדות הלבנוני
היא הוקמה .  תנועת המקופחי–קמה כזרוע צבאית של תנועת המחאה השיעית 

ל ההשפעה המפליגה ש. 22כדי לנהל מאבק פוליטי על קיפוח של השיעי בלבנו
, בכושרו של ברי לכנס אסיפות המוניות, על השיעי באה לידי ביטוי" ל"אמ"

הוא הצליח לגרו לעריקת יחידות של שיעי מצבא . התכנסויות מחאה והפגנות
הכירו בו כנציג העיקרי של , א אלה שאינ שיעי.  אל תנועתו1984לבנו בפברואר 

טב ומנה מאות סניפי בשלושת הארגו היה מאורג הי. הקהילה בזירה הפוליטית
הארגו . בבירות ובבקעת הלבנו, בדרו: הריכוזי הגדולי של השיעי בלבנו

ולח למע הקידו הכלכלי , היה הדובר האחראי ביותר של האינטרסי השיעיי
הוא דבק בלא , והחברתי של הקהילה ולמע הגדלת חלק של השיעי בפוליטיקה

שא לשמור על שלמותה הטריטוריאלית , וכ. ית וחילוניתלאות בחזו לבנו עצמא
הארגו דחה על הס כל תוכנית של חלוקה מחוזית או חלוקה בכלל וזאת . של לבנו

בגלל האיו על העוצמה שיכולי השיעי לרכז בידיה בזכות עליונות המספרית 
 .כיו

 
 וחד השואב את השראתו מאירא ובמי, אירגו שיעי דתי קנאי נוס

בכל הנוגע " ל"אמ"הארגו היווה את היריב העיקרי של , מהאיתאללה חומייני
שבראשה עמד , 23)מפלגת האל" (חזבאללה", לחתירה לשלטו בקהילה השיעית

 ).כה הדת(מחמד פאדלאללה 
 

אשר חר , היו קיימי ג כוחות פוליטיי אחרי הפעילי בקרב השיעי
ה בעלי השפעה מסויימת על :  משות אחדהמחלוקות ביניה היו בעלי מכנה

העיקרית מבי הקבוצות הללו . א נהנו מתמיכה ציבורית מועטה, מהל המאורעות
שהיא גו רשמי שיש לה סמכות , הינה המועצה האסלאמית השיעית העליונה

עוסקת ג , באורח בלתי רשמי. עליונה בכל הנוגע להיבט הדתי בחיי השיעי בלבנו
, האמא  מוסא אל צאדר, שהיא ירושה שהוריש מייסד התנועה, ליטיתבפעילות פו

ועמד " ל"אמ"א הקי את ארגו , ח אבריו"אשר היה אישיות פוליטית בכל רמ
כשהוא משאיר , בעת ביקורו בלוב, 1978בראשו עד להעלמותו המסתורית בשנת 

 . 25יוע לוביבס, 24הוא נרצח ככל הנראה בידי סוכני איראני. אחריו חלל בהנהגה
 

                                                 
 2' ראה נספח מס20
, ל"ירחו לקציני צה, סקירה חודשית, "ג" לאחר מלחמת של–השיעי בלבנו . "יצחק, ביילי21

 .12' עמ, 1985
לכסיקו ופרשנות לרצועת הביטחו בדרו ",  htm.lex/articles/il.org.mothers4.www: מתו22

 ".לבנו
 3' ראה נספח מס23
 התחוללה מהפכה אסלאמית 1979 בשנת  השפעת המהפכה של חומייני –השיעה המתחדשת 24
הוא סח אחריו גל גדול של תומכי השתלט , 1974חומייני חזר מהגלות לאירא בשנת , איראב

 .הרעיו של חומייני הוא שלטו של איש דת. על המדינה בכל תחומיה
 .13' עמ,  "ג" לאחר מלחמת של–השיעי בלבנו . "יצחק, ביילי25
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ב למשפחה שיעית , בעיר קו אשר באירא, 1928נולד בשנת , צאדרמוסא אל
 . שהעמידה מתוכה ג מנהיגי דת שיעי בעיראק, מלבנו
והקהילה השיעית ביקשה ממנו , צאדר בעיר צור אשר בלבנוביקר אל, 1957בשנת 

תי מיוחד של הנשיא ועל פי צו נשיאו, הוא הסכי לבוא ללבנו. להיות הרועה שלה
 . הוענקה לו אזרחות לבנונית

, צאדר בדאגה אחרי מצב של חלק מבני העדהעקב מוסא אל, 1964החל משנת 
הוא חשש מהשפעת ארגוני . תחת השפעת אנשי הדואגי לאינטרסי שלה בלבד

הוא דגל בקו . כאיש דתי התנגד להשקפה החילונית של מפלגות אלה, השמאל
בחושבו כי אי אלטרנטיבה אחרת לשיעי , מנות למדינה הלבנוניתהמסורתי של נא

 . מחו ללבנו
, ג הפלסטיני. שה רוצות לפרק את לבנו, מפלגות השמאל היו חשודות בעיניו

שראה , צאדר היוו  גור פרובלמטי אצל מוסא אל–החל מראשית קיומ בלבנו 
ע השגת מטרות שאינ אות ככוח זר הרוצה לנצל את אדמתה של לבנו למ

שהשיעי וג , חר העובדה. קשורות בקידו הענייני של העדה השיעית
רצו השיעי לשמור על המערכת , ראו עצמ כקבוצות של מקופחי, הפלסטיני

ואילו הפלסטיני רצו לערער על עצ קיומה של , הלבנונית תו תיקוני פנימיי
 .המערכת הלבנונית

 
מאחר שהפלסטיני התבססו באזורי שבה ,  לבלתי נמנעהעימות ביניה הפ

 .נמצאו שיעי בעיקר בדרו לבנו
א דרש מהמדינה , צאדר לא יצא נגד הפלסטיני מבחינה אידיאולוגיתמוסא אל

צאדר  דעתו של מוסא אל. הלבנונית דרישות כמייצג עדה הנאמנה למדינה
 .  בכמה חזיתותניהל מלחמה, שהשלטו לא טיפח את השיעי ולכ

 
 : הוא זכה בהישגי בעלי משמעות

 
כהשלמת , 1967הוא הקי את המועצה המוסלמית השיעית העליונה בשנת  .1

שבמסגרתו התחילו הצרפתי להכיר בשיעי , 1926התהלי שהחל בשנת 
 .כדת בפני עצמה

 
 .הוא חידד את עובדת קיומ הנפרד של העדות השיעית והסונית בלבנו .2
 
על פי חוקי , הוא הפ להיות בעל העמדה הבכירה ביותר בעדה השיעית .3

, ר הפרלמנט השיעי"יו: נוצרו שתי הנהגות בעדה השיעית, לפיכ. המדינה
ומוסא אל, שהוא השיעי בעל העמדה הבכירה ביותר במדינה הלבנונית

 .בעדה עצמה, שהוא בעל העמדה הבכירה ביותר, האמא, צאדר
 

פוליטיקה , כלומר. צאדר היתה פניה אל ההמווסא אלשיטת הפעולה של מ
בכינוסי המוניי ע צאדר השתתפו . פופוליסטית וההיענות אליו היתה נלהבת

בהופכו לאד המייצג חלק , לבקעה ולדרו, הוא חדר לכל הכפרי, רבבות אנשי
 . 26נכבד בעדה השיעית בלבנו

 
מחמד מהדי שמס אל, השיעיתצאדר חש סגנו במועצה מאז העלמו של מוסא אל

ולכ ניסה לחתור , "ל"אמ"כי מחובתו להנהיג ה את המועצה וה את תנועת , די
ה , מדינאי פעילי אחרי שהיו בעלי השפעה. תחת מעמדו של נביה ברי
שהיה יושב ראש בית הנבחרי של , כאמיל אל אסד, המנהיגי השיעי המסורתיי

 . שר ההגנהועדיל וסיירא שהיה, לבנו

                                                 
 .7 8ע "ע, "השיעי בלבנו. "יוסי, אולמרט26
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אשר כוח עלה בשנות , סוג נוס של מנהיגי שיעי ה השיעי השמאלני
 בבירות ובדרו "בעקבות התפוררות אש, אול. "השבעי בזכות תמיכת באש

או הקנאי הדתיי אשר גויסו " ל"ורוב נטו לטובת אמ, לבנו דעכה השפעת
. 27למטרת פיגועי בכוחות הישראלי בדרו לבנו

                                                 
 .13' עמ,  "ג" לאחר מלחמת של–השיעי בלבנו  ".יצחק, ביילי27
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  השפעת המהפכה האסלאמית באירא על השיעי בלבנו–' פרק ב
 
 המאבק על התנועה והתחזקות –התנועה הבדלנית מגשימה את מטרותיה . 1

 התנועה בלבנו
 
 

 הקרב על העדה
 

לבי " חזבאללה"הקרבות העזי בי לוחמי ארגו , בשנות השמוני המאוחרות
 .ר בדרו מערב בירותהיו בעיק, בלבנו"  ל"אמ"לוחמי ארגו 

 
שיסו , תליה: האירועי שהתרחשו היו טבח וכללו מעשי רצח בדרכי שונות

גרזני : ובאמצעי לחימה בלתי שגרתיי כגו, התעללויות בגוויות וכדומה, גרונות
 . וסכיני

 
נזעקו לנוכח , שהיו רגילי למעשי אכזריות קשי, כוהני העדה השיעית בלבנו

 . כי המסורת השיעית מסתייגת ממעשי כאלהוטענו , המתרחש
 

אז עברה השליטה ש על , מוקד הקרבות היה באזור הנמצא ממזרחית לצידו
ולאחר מכ " חזבאללה"בבוקר נכבשו הכפרי על ידי ה: שישה כפרי מיד ליד

 ".ל"אמ"נכבשו מחדש על ידי לוחמי 
 

 ביותר שידעה לבנו הקרבות העזי ומראות הזוועה כפי שהשתקפו אינ החמורי
שארעו בה מאז פרו מלחמת האזרחי באפריל , בקורותיה רצופי מעשי האכזריות

שה , אלא בעובדה, לא בעוצמת האכזריות, ייחוד של הקרבות הוא אפוא. 1975
שהמחלוקת ביניה הינה על )  שיעי(מתחוללי בקרב בני עדה ובי חברי אותו פלג 

 .רקע פוליטי
 

לרובעי השיעי בבירות וא הגיעו ,  בדרו לבנו התפשטו במהירותהקרבות שהחלו
קרבות אלה ה המשכ הישיר של הקרבות שניטשו בי שני . למערב הבקעא

נסתיימה עקב רציחת של שלושה מאנשי , המערכה אז. 1987הצדדי באפריל 
בהמש , בקשת לא נענתה, ביקש את הסגרת הרוצחי" ל"אמ. "בבירות" ל"אמ"
. רצו קרבות שאילצו את הסורי להתערב ולאכו הפסקת אש משני הצדדיפ
, לעומת זאת. במערב בירות" ל"אמ"השתלט למעשה על רוב מאחזי " חזבאללה"
והצליח לחזק את שליטתו ברוב המקומות ולסלק , יצא מחוזק בדרו לבנו" ל"אמ"

לא " באללהחז"אנשי . מרוב המאחזי שהיו לו בדרו לבנו" חזבאללה"את ה
הסכימו להסדר החדש ולכ חזרו והעלו את התביעה לקבל את המאחזי שהפסידו 

המאחזי המצויי במעטפת אזור הביטחו שהיה בשליטת " (ל"אמ"בדרו לבנו ל
 .28דחה תבעה זו בתוק" ל"אמ", )צבא דרו לבנו

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28

 .6' עמ, 11.1.1989, על המשמר, " הקרב על העדה–השיעי . "אורי, הורבי
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 שיעי נגד שיעי

 
"  משמרות המהפכה"מבסיסי נעו שיירות ארוכות של משאיות , 1982ביולי 
נהרו מאות לוחמי ארגו , באותה עת.  בבקעת לבנו לעבר בירות29"האירני

ש החל המאבק , שני האירגוני החישו תגבורת לבירות. לאותו מקו" ל"אמ"
שבועיי לאחר שארגו . בשני הארגוני, העיקרי על השליטה בעדה השיעית

העריכו אנשיו כי , בדרו" חזבאללה"החיסל את התשתית הלוחמתית של " ל"אמ"
 . הגיע העת למאבק המכריע בעיר בירות

 
ואירא , "ל"אמ"סוריה ל: בבירות היו שני הפטרוני של הסיעות השיעיות היריבות

 .תפקיד פעיל יותר,  ה מילאו בקרבות בירות–" חזבאללה"ל
 
ה ראו שעל א היות מוסלמי מאמיני , תמכו רוב תושבי הדרו" ל"אמ"ב

, "חזבאללה"הצליחו אנשי , על א זאת, גור זר ולא לבנוני" חזבאללה"באנשי ה
ארגו צבאי מסודר שאת חייליו " חזבאללה"היה ה, באותה עת. לחלחל לעבר הדרו

 . אימנו קציני איראני
לשני הצדדי אינטרסי . הקרבות האכזריי שהחלו בבירות לא הסתיימו במהרה

, בישראל חשבו כי קרב זה, אגב. חות חזקי כדי למנוע הכרעהוכו, חשובי למדי
ויש השפעה עקיפה על ישראל בכל הנוגע לרצועת . ייעשה עבור את המלאכה

אי ספק , אול. דרש פינוי מלא של ישראל מכל שטח לבנו" חזבאללה"ה. הביטחו
העדה היה מוטרד יותר מבעיות קיומיות של , "חזבאללה"המתו יותר מ" ל"אמ"ש

 .30השיעית
 

השפיעה על דמותה של העדה השיעית , "חזבאללה"לבי ה" ל"אמ"המלחמה בי 
היכה בדרו לבנו את לוחמי , "ל"אמ"כשארגו . וג על הנעשה בגבול הצפו

שנמנה ,  ההתחלה היתה על רקע חטיפתו של הקולונל האמריקאי–" חזבאללה"
האמיתי למאבק ביניה הוא הרקע , אול.  בדרו לבנו"בכוח משקיפי האו

דגל בהקמת " חזבאללה"ארגו ה. אידיאולוגי בי שתי הגישות בעדה השיעית
" חזבאללה"דרש , כמו כ. נוסח הפטרו אירא, ריפובליקה אסלאמית בלבנו

לעומת הנוצרי , וזאת על רקע שני של קיפוח עדה זו. חלוקה שונה של לבנו
 .והסוני

 
שלאחרונה זכה " חזבאללה"ח מתכרס כל העת על ידי חשו שכו, "ל"אמ"אנשי 

, הצליחו בעזרת הסיוע להקי מסגדי" חזבאללה"אנשי . לסיוע נדיב מצד אירא
כל זה . השיעי: בתי ספר ושירותי חיוניי נוספי לעדה המקופחת קרי, מרפאות

 . בעדה השיעית" חזבאללה"התבטא בעליית כוחו של ארגו ה
שידו על " ל"אמ"הוכיח ל,  עמדה מאחורי החטיפה של הקולונלשידו, "חזבאללה"

:  בראיה השיעית–להביא לשחרור היו לשווא " ל"אמ"כל מאמצי . התחתונה
הוא הבחירות הקרובות , הקשר בי הקרבות". ל"אמ"ניצח את " חזבאללה"

ייקבע במידה רבה , הגור שיכריע במאבק על ראשות העדה השיעית. לנשיאות לבנו
העדה השיעית לא , תנצח אזי" חזבאללה"א ה. את יחס העדה בבחירות אלהג 

דגלה בהקמת ריפוליקה " חזבאללה"תיטול חלק במערכת הבחירות מאחר ש
ינצח תיטול העדה חלק במערכת הבחירות " ל"אמ"א . אסלאמית בכל לבנו

א שהקרבות . תדרוש חלק גדול יותר בחלוקה הממלכתית, אול. ותשתלב בה
                                                 

אירא שיגרה ללבנו מספר לוחמי שיעי איראני על מנת לסייע בהקמת תנועה איסלאמית 29
 .מהפכנית בלבנו

 .17' עמ, 9.5.1988,  אחרונותידיעות, "ועכשיו שיעי נגד שיעי. "עזי, מחנימי30
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ניצל " ל"אמ"היה כנראה קשר פסיכולוגי ש, ל"לא היו קשורי לפעולות צה, ירותבב
לגבור על " ל"אמ"המריצה את " חזבאללה"ל נת ל"כל מכה שצה. אותו
 ".חזבאללה"ה

להפ ה הקימו ועדה , לא נתנו דחיפה למלחמה זו, הפטרוני סוריה ואירא
 . 31מטעמ שפעלה להפסקת אש

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6ע "ע, 9.5.1988, על המשמר, "שיעי נגד שיעי. "אורי, הורבי 31 8.
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 ג"השיעי בלבנו לאחר מלחמת של. 2
 

 השד השיעי
 

. ל"מעצרי וחיסול מחבלי על ידי צה, היו סריקות, ל בלבנו"כל עוד שהה צה
ל שידעו על מצבורי "כמויות הנשק האדירות הפתיעו את המפקדי הבכירי של צה

בעיקר במעוזי ,  לבנוהמצויי בידי האוכלוסייה המקומית בדרו, נשק ענקיי
 .העוינות השיעית

 
הספיק לניהול  הרבה ימי , מצבור התחמושת הגדול ביותר, ל"לדברי מפקדי צה

ל לדרו "לפני תהלי נסיגת צה, על כפרי השיעי, ל מכביד ידו"אילו היה צה. קרב
 .יתכ  והיו נחסכי חיי אד, 80לבנו בתחילת שנות ה

 
מנהיגי . צד תשפיע פעילות זו על התנהגות השיעי בעתידכי, ל לא ידעו להערי"בצה

השיעי התבטאו כי בני העדה ינקמו  בישראל ויפעלו בתו שטחה של ישראל לאחר 
המראה של החיילי הישראלי המחפשי בבתי ומפוצצי מבני .  ל"נסיגת צה

צמת מספר הפיגועי ועו. נת את אותותיו, "הגברי של המחר "–לעיני הילדי 
כמויות נשק אדירות במקומות מחבוא מחו , נותרו בידי השיעי, אול. פחתו
 .  32לכפרי

 
 1982ג בשנת "מצב של השיעי בלבנו ממלחמת של

 
 פ "ע מיגור אש, השיעי הפכו לגור מרכזי בפוליטיקה הלבנונית .1

 .מלבנו
 כתוצאה ממאבק של השיעי בנוצרי שבראש עומדי הפלנגות .2

פיתחו השיעי ביטחו עצמי , "כיבוש הישראלי"ומאבק ב, הנוצריות
 .ותחושת זהות פוליטית

תרמו לחיזוק , המאבקי המתמשכי של השיעי ע הנוצרי וע ישראל .3
 .הגורמי הקיצוניי בקהילה השיעית

ה . השאיפות השיעיות שלא התגשמו דחפו אות לתחו ההשפעה הסורית .4
א זאת , ריסת רגל בממסד הפוליטי הלבנוני בעזרת סוריהד, השיגו אמנ

 . 33היתה השגת היחידה
 

 ג"הפעילות הפוליטית של השיעי ממלחמת של
 

ג "פירוט מטרות תחומי הפעילות הפוליטית העיקרית של השיעי מאז מלחמת של
 : ה1982בשנת 

 
 ;השגת דריסת רגל בשלטו .1
 ;הידוק יחסיה ע סוריה .2
 .ת בכל הקשור לכיבוש הישראלימעורבו .3
 

                                                 
 .18' עמ, 1.3.1985, מעריב, "השד השיעי לא נורא כל כ. "יוסי, ולטר32

 .20' עמ,  "ג" לאחר מלחמת של–השיעי בלבנו . "יצחק, ביילי 33
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משולי , כנציג השיעי, "ל"אמ" מדרו לבנו ומבירות הביא את ארגו "סילוק אש
 . הפוליטיקה הלבנונית אל אור הזרקורי

  
על מנת לטפל בכיבוש הישראלי , "ועד ההצלה הלאומית"הוק , 1982בתארי יוני 

נכלל , "עד ההצלה הלאומיתו"ע פתיחת המושב הראשו של . ובמצור על בירות
. ומאיל'באשיר ג, הוא כרת ברית ע נשיא לבנו. נביה ברי בי ששת חברי הועד

 .מערביתושניה טיפחו השקפה פרו,  במסגרת השפעת"השניי נאבקו באש
 

לא תשמח לשת , ומאיל'ובראשה משפחת ג, נביה ברי היה ער לכ שמפלגת הפלנגות
מתו תקווה לשיתו פעולה בעתיד הקפיד ברי ,  זאתיחד ע. את השיעי בשלטו

וא , 1982 לאוגוסט 23בתארי , לא להתנגד לבחירתו של באשיר לנשיאות לבנו
 .ומאיל על קשריו ע ישראל'נמנע מלתקו את ג

 
תמ " ל"אמ"וארגו , ומאיל'נרצח באשיר ג, 1982 בספטמבר 14בתארי 

כשותפי פוליטיי ,  נכונה לה אכזבהאול. ומאיל אחיו'במועמדותו של אמי ג
העדיפו על פני נביה ברי , ומאיל והנוצרי שתמכו בו'אמי ג. במשטר החדש

לשת בשלטו כבעלי ברית הראשיי את , "ל"אמ"והשיעי הנאמני לו ולארגו 
, שבראש עמד סאיב סלא, האסכולה המסורתית של הסוני המוסלמי בבירות

לא התלהב , סלא. ראש הממשלה לשעבר, וואזאשאפיק אלואת נציג בשלטו 
מפני שהדבר עלול היה , לחלוקה מחודשת של כוח בלבנו" ל"אמ"מתביעות 

 .את הסוני המוסלמי וג את הנוצרי" הכעיס"ל
 

לא רק שלא כלל אותו בממשלתו . ומאיל התעל בכוונה תחילה מנביה ברי'אמי ג
א נפגש ע ברי אישית יותר מאשר ארבע פעמי אלא ג ל, וואזאשל שפיק אל

וג בהזדמנויות אלה התחמק מדיו בנושאי שאות , במרוצת כהונתו הראשונה
אמי התחייב , לדוגמא. ביקש ברי להעלות את ההתחייבויות שאות לא קיי

 .להיווע בברי בבעיות הנוגעות לשיעי
 

בייצוג הדל ". ל"אמ"נוחת סוגיית המינויי הפוליטיי הדריכה א היא את מ
 היו השיעי ובחלוקה בלתי הוגנת של משאבי הלאו , בגופי הממשלתיי
 .הסובלי העיקריי

היה אישיות מקורבת יותר לפלנגות , השיעי היחיד שהתמנה לתפקיד מפתח ציבורי
נותרו בלתי , משרות ציבוריות בדרגי הנמוכי".  ל"אמ"הנוצריות מאשר ל

 40 עד 35 פ שהיוו באותה עת כ "אע,  לאייש אות בידי השיעימאויישות במקו
להצדקתה הסתתרה הממשלה מאחורי . אחוז מכלל האוכלוסייה הלבנונית

 .שיקולי תקציביי
 

. ומאיל ושל וואזא'הרגישות  של השיעי בלטה כבר בראשית ימי משטר של ג
היה הריסת , זאשננקט יו לאחר הקמת ממשלת ווא, הצעד הממשלתי הראשו

, "הפריע האור שבקע מ הבתי הללו"בטענה כי , בתי שיעי בדרו בירות
ההריסה . לנחיתות ליליות של מטוסי בנמל התעופה של בירות הסמו למקו
מבלי לדאוג , נעשתה בחופזה תו כדי מת זמ קצר מאד לפינוי הבתי מתושביה

 .לה לדיור חלופי
   

, ושל השיעי" ל"אמ"שהיו מנת חלק הקבועה של , חר החשדות והפגיעות
, השתדל נביה ברי שלא לצאת למאבק נגד המשטר במש שנה תמימה מתו תקווה

ליטול " ל"אמ"או יכיר בזכות ארגו , ימצא למענו תפקיד בממשל, ומאיל'שאמי ג
כ שלא תיאל להתמודד ע מצבי , חלק בתהלי קבלת ההחלטות הפוליטיות

 . מוגמרי מבלי שנועצו בה קוד לכ בקשר אליהפוליטיי
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. כמחאה על כוונתה של ישראל לסגת מהרי השו, 1983קמה ביולי " חזית ההצלה"

היה , נביה ברי. היו ג עניינ של השיעי, אלא שהנסיגה והארועי הקשורי בה
י משוכנע כי תוכנית הנסיגה היתה קנוניה שנקרמה בי הפלנגות הנוצריות לב

 . לחלוקתה של לבנו, ישראל
 

אדישה למתחולל בדרו לבנו וזה בא לידי , ומאיל'ממשלת ג, לטענת נביה ברי
 :ביטוי בדחיית התוכניות הבאות

 
 ;הזרמת מי לצרכי חקלאיי .1
 ;סלילת כבישי כפי שעשתה באזורי הנוצריי .2
 רבי בידי העדר כל מחאה או פעולה לאחר מעצר של אזרחי לבנוני  .3

 ;ישראל
למרות שהיתה בתחרות ע , שתיקתה ליבוא תוצרת חקלאית מישראל .4

 ;ישראל
 דבר ,  בלבנו"לא ערערה על החלטת הולנד לפנות את חייליה מכוח האו .5

 מפאת היותה היחידה , שעלול היה לגרור התפוררות הכוח הבינלאומי
לחסדי , יופקרכ שייווצר מצב שהדרו , ההולנדית הגדולה מכול

 .ישראל 
 

, מטרה להפגזה כבדה, נה'בראגאל' הפכה השכונה השיעית בורג, 1983באוגוסט 
דעתו של ברי היתה שזו . ל"או על צה" הכוחות הלבנוניי"החשד לאחריות נפל על 

כ הוכשרה . להכריח את השיעי של בירות להימלט ממנה" לבנו הקטנה"מזימת 
ה היו נחושי בדעת , ונבלט'יה ברי לבי ואליד גהקרקע לכריתת ברית בי נב

הדרוזי , לסכל את השתלטות הפלנגות על הרי השו מחשש פ יוכרעו ויבודדו
ויהיו למטרה נוחה להפגזת הפלנגות מ הגבעות הסמוכות , והשיעי בדרו בירות

 . לעיר
 

פעולה ה דנו בשיתו ה. נפגשו שני המנהיגי בדמשק, 1983 ביולי 4בתארי 
תוצאות הפגישה התבררו ימי ספורי בטר . ביניה ובתפקיד שתמלא סוריה

כאשר תקרית אש בי הצבא לבי אנשי , נסוגה ישראל מהרי השו כמתוכנ
גרמה להתלקחות ממשית שנמשכה , 1983 באוגוסט 28ב" ל"אמ"המליציה של 
ות המערבית אשר נכנס לביר, כתוצאה מכ נמנע מהצבא הלבנוני. ימי אחדי

ע הפינוי . לפרוס את כוחותיו בהרי השו, 1983 באוגוסט 31 בכוח גדול ב
משלב זה החלה סוריה ". לבנו הקטנה"סוכלה תוכנית הפלנגות להקמת , הישראלי

סיפקה לה נשק , ברית של השיעיבתחילה היתה בת, לחזק את מעמדה בלבנו
ות ובצבא בי מזרח בירות לבי אשר איפשר לשיעי לקיי מלחמת התשה בפלנג

שהשיעי ישברו את כוח עמידתה של , כוונתה של סוריה היתה להביא לכ. מערבה
א יפנו הנוצרי . ממשלת לבנו ויאלצו אותה לפנות לדמשק כדי לבקש עזרה

, אול. לא תדרוש סוריה דרישות מפליגות למוסלמי אשר בלבנו, לסוריה
החליטו , לכ.  לוותר על שאיפת לחלוש על לבנוהנוצרי סברו כי מוקד מדי
, 1984ובחודש פברואר , תכסיס זה נכשל.  במאי17 להקפיא את ביטול ההסכ מה

, לבי הצבא" ל"אמ"ולאחר שלושה ימי קרבות כבדי בי ארגו . התפרק הצבא
,  המורכבת משיעי ומונהגת על יד–נענתה הבריגדה השיעית של צבא לבנו 

 18 ב. במערב בירות" ל"אמ"לא לתקו את עמדותיו של , ו של נביה ברילקריאת
ואז , החליטה ארצות הברית להוציא את כל כוחותיה מלבנו, 1984בפברואר 

ומאיל הגיע לדמשק על מנת לדו 'אמי ג. התוכנית הסורית הושלמה בזמ קצר מאד
ל את ההסכ השנוי אסד ולהצהיר על כוונתו לבטאלבעתיד לבנו ע הנשיא חאפז

 .במחלוקת
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ישיבו לידי הצבא את האזורי " כוחות הלבנוניי"סוריה לא הפעילה לח כדי שה
בכ גרמה . חיזקה סוריה את מעמדה באמצעות נביה ברי, לעומת זאת. שבשליטת

וכ תמכה בקריאתו לכונ מועצה . להכללתו בממשלתו החדשה של רשיד כראמה
.  ושמתפקידה לפקח על הצבא–יצגו את כל בני הדתות  אשר י– חברי 6צבאית בת 

שבמסגרתו יזדקקו לה ה הנוצרי וה השיעי , מצב של קיפאו, כ יצרה סוריה
 .על מנת לקד את מטרותיה

 
הוא דאג לכ שהבריגדה , על מערב בירות" ל"אמ"כאשר השתלט , 1984בפברואר 

 .ציה של הארגו עצמוולא אנשי המילי, השיעית של הצבא תסייר ברחובות
 

לשמור על ריבונותה של לבנו במסגרת מדינה שבה : היתה" ל"אמ"פעילות ארגו 
 . יוכלו השיעי לחיות משוחררי מפחד רדיפות דתיות

 
הוא . הוא עמדותיו ביחס לעדות האחרות בלבנו" ל"אמ"היבט נוס שאפיי את 

התנגד לחלוקת סמכויות א , תמ בכינו מדינה המאפשרת חופש פולח לכל דת
להעניק משרות ממשלתיות על בסיס " ל"אמ"כאשר תבע . ותפקידי על בסיס דתי

עמדתו היתה כי . ידע כי הנוצרי ייהנו מיתרו בזכות השכלת הנרחבת, כישורי
א על פי שה הקהילה הגדולה ביותר , השיעי אינ מבקשי להיות רוב פוליטי

, אול. ו לכונ רפובליקה אסלאמית בראשות  שיעיתהקנאי השיעי קרא. בלבנו
". השיעי אינ יכולי ואינ מעונייני לכפות משטר מעי זה"נביה ברי טע כי 

כשבחרו לנצל את הסבל הכללי ואת , מלאכת של הקנאי השיעי היתה קלה
ה קראו לפתוח במערכה כוללת ולכינו . חוסר הסובלנות שהתרחב מיו ליו

קרנ של הקנאי הללו עלתה . רק רפובליקה אסלאמית תביא זאת בכנפיהש, צדק
כפיגועי , ראוותניי" מסירות ואומ לב"פי כמה כאשר זקפו לזכות מעשי 

 :בכוחות הישראלי בדרו לבנו או כמבצעי ההתאבדות
 
 ;  נגד בנייני השגרירות האמריקנית בבירות 1983 באפריל 18ב* 
 
 ; נגד בסיסי היחידות האמריקנית1984 בספטמבר 20ב* 
 
 ; נגד בסיס היחידה הצרפתית של הכוח הרב לאומי 1983 באוקטובר 23 ב* 
 
 . נגד בניי הממשל הצבאי הישראלי בצור 1983 בנובמבר 4ב* 
 

כאשר עלה בידו של נביה ברי להביא לעריקתה של הבריגדה השישית והשתלטות על 
תמיכה בקנאי שט את יה זה ממש לפני שנחשולה, 1984מערב בירות בפברואר 

א ג א הסכסו בי השיעי לבי הרשות .  והוא הצליח לחסמו–השיעי 
 . 34הרי שהקרקע הוכשרה להתפתחות קנאות דתית, הרשמית בלבנו נותר בעינו

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13ע "ע,  "ג"לחמת של לאחר מ–השיעי בלבנו . "יצחק, ביילי34 17. 
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 התלות השיעית
 

במאבק ע , ל מלבנו הותירה את השיעי בדרו לבנו"השלמת הנסיגה של צה
הגיעו למסקנה שתמיכה של ישראל הכרחית לפיתוח היישות , עד מהרה. יתר העדות

חלו שינויי , ל בדרו לבנו"במש שלוש שנות שהותו של צה. השיעית בדרו לבנו
לשינויי אלו היו השפעות . אלא ג בתחו הכלכלי, לא רק במער העדתי, ניכרי

 .לדרו לבנול "מרחיקות לכת לאחר נסיגת צה
 

מפגש : אופקי פיתוח חדשי, נפתחו לפני תושבי דרו לבנו, ל לדרו"כשנכנס צה
 . 35וקשרי מסחריי וכלכליי ע ישראל, ע טכנולוגיה וחקלאות

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .5' עמ, 17.2.1985, על המשמר, "התלות השיעית. "אורי, מור 35
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 המניעי האידיאולוגיי והדתיי הגורמי לשיעי בלבנו להשתמש ' פרק ג
 )אידיאולוגיה מול פעילות(בטרור 

 
 ו השיעי לתקו את כל העולהעיקר

 
 –לתקו את כל העול : הסיסמה המוצהרת של השיעה מנוסחת במילי ברורות
קשה למצוא , יחד ע זאת. כדי שהאנושות תחיה לפי העקרונות והמוסר של הקורא

יש בתוכ כאלה המוכני להתפשר ע : בתו המחנה השיעי מיקשה אחת
 –ולרכוש לעצמ משקל פוליטי וחברתי המציאות ומעונייני לחיות בשלו 

 .א יש ג כאלה שלא יהססו לבצע פעולות התאבדות. בדרכי המקובלות
 

קבוצות המיעוט , ההסטוריה של השיעה בלבנו מלמדת כי בנסיבות מסויימות
. נתנו את הטו הפוליטי, המליטנטיות הלוחמות בתוקפניות ובאלימות בוטה

טהרא של . בהשראת המהפכה האסלאמית באיראקמו , הקבוצות הללו של השיעה
חומייני התגלתה כמי שניסתה וג הצליחה לשלוח זרועות למקומות שוני במרחב 

וכ ג נטילת היוזמה הפוליטית , ולכ הפעילות ש היתה נוחה, לבנו הבלתי יציבה
שלאירא לא היה אינטרסי כלכליי או , וזאת חר העובדה. 36היתה בידיה

בתחו המסורתי נהגה אירא להתוות את מדיניותה בלבנו . ביטחוניי בלבנו
מהפיכת חומייני . בקשר ליחסיה ע מדינות ערב וצרכי הדיפלומטיה האיראנית

כ " האד נגד המערב'ג"שיעי בעיקרו ותפיסה של , הביאה עימה להט, 1987בשנת 
במיוחד . קיבלה העדה השיעית בלבנו משנה חשיבות בהפצת המהפכה והמאבק

1982בשני  אירא ראתה בלבנו חלק מהריפובליקה האסלאמית שתקו , 1991
העמידו עצמ לרשות " חזבאללה"בראשות ה, חלק מהעדה השיעית. במזרח התיכו

באית תיפקדה העדה רעיונית וצ, דתית, מבחינה מדינית. האד ולרשות אירא'הג
 .37השיעית בלבנו כשלוחה איראנית

 
משמש את הבסיס החוקתי , "פקיהולאית אל"הנקרא , שלטו ההלכה החכ

שלטו . 1979מאז היווסדה בשנת , והאידיאלי של הריפובליקה האסלאמית באירא
המשליט צדק באמצעות העמדת חכ , בעצ מהותו מייצג חזו אידיאלי, מסוג זה
 ). שריעה(ראש המדינה המייש את חוק ההלכה המוסלמית הלכה ב

, משק את התגלמות השאיפה לאכו את הפוליטיקה על ערכי הדת, עיקרו זה
 .במציאות זה מצטייר כביטוי למניפולציה של הדת להשגת צרכי פוליטיי, אול

האסלא הוא מערכת חוק , מבחינתו. רעיו זה פותח עוד בהיות חומייני בגלות
נצחית המעצבת את הכרת האד ומוסריותו באמצעות הטלת כללי על התנהגות 

שהחוק האסלאמי מקי אמנ את כל תחומי החיי א , וזאת חר העובדה. האד
כדי שמערכת החוק תוכל לתק את . בראש ובראשונה בפוליטיקה ובהנהגת החברה

 אשר –סלאמי יש צור ברשות מבצעת המתגלמת בצורת משטר א, החברה והיחיד
חייב השליט להיות חכ הלכה , מאחר שהאסלא הוא מערכת חוק. תאכו אותה

היחידי המחזיקי בתכונות , בהעדר האמא הנעל. בעל ידע בחוק ואיש צדק
ובהקשר האיראני שלטו המהווה בהכרח שלטו עריצות , ה חכמי הלכה, אלה

 מצרי פוסק עליו אשר שלטו ההלכה. בלתי לגיטימי המנוגד למהות האסלא
זאת על ). מעצו(על א הפקיה אינו חסי מטעות .  ישמש מקור הסמכות המוסרית

תהאד לפיו רשאי כל מוסלמי בעל השכלה להפעיל את שיפוטו 'ידי הפעלת האג
כ נית יהיה לשמור על מעמדה המרכזי של , בנושא התאמת המשפט לצורכי הזמ

 .השיעה
                                                 

 .13' עמ, 17.6.1985, ידיעות אחרונות, " לתקו את כל העול–העיקרו השיעי . "סמדר, פרי36
 לכסיקו ופרשנות לרצועת הביטחו בדרו  htm.lex/iclesart/il.org.mothers4.www: מתו37

 .לבנו
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כיוו שיש בו שלטו החוק האלוהי הכפו לחוקי , יהשלטו הוא שלטו חוקת
נית לראות בדברי חומייני שיאו של תהלי . פקיההקורא ולאידיאל אל

 . שבמסגרתו נטלו לעצמ השיעי את סמכויות האמא הנעל כולל הזכות לשלוט
הקמתה של ריפובליקה אסלאמית נועדה לאכו את הפוליטיקה למערכת ערכי 

במציאות היא תרמה יותר לפוליטיזיה של הדת ולרתימת .  אסלאמיתולראיית עול
 .הדת לשיקולי פוליטיי ובראש אינטרס המדינה

פנה , כמנהיג מנצח של  המהפכה, 1979לאחר שובו של חומייני לאירא בשנת 
ההילה הכריזמתית של חומייני העמידה אותו מעל . 38חומייני לייש את רעיונותיו

ה קיבלו את סמכותו העליונה ונזקקו , בפוליטיקה האיראניתלסיעות היריבות 
 .39ועל ידי כ אופשר לו לתמר ביניה ולתפעל אות על פי שיקול דעתו, לתמיכתו

 
שלכוחה של המורשת השיעית באירא היה חלק מכריע במהפכה שחולל , אי ספק
י עצמו לא א שחומיינ, )של ציפייה למשיח הגואל, המסורת של מרידות(חומייני 

ואפילו הוא ניסה למת ולטשטש , הדגיש באופ מיוחד את ההיבט השיעי של תורתו
, העתידה לקו בעקבות המהפכה, בתיאור המדינה האסלאמית האידיאלית. אותו

והיא מתוארת כמדינה אסלאמית בה שולטת ממשלה , אי כל יסוד שיעי מיוחד
 . 40ר האסלאמוסלמית וחכמי דת מוסלמי עושי צדק ויושר כד

סיגלו לעצמ את המאבק האלי כדר ,  יותר ויותר שיעי מבני הדור הצעיר
 .הכלכליי והחברתיי, להשגת היעדי המדיניי

סיגלו לעצמ המליציות של , "ל"אמ"מארגו , 1982 אחרי שהתפלגו בשנת 
, כשה נהנות מכלי נשק, את דרכי המאבק האלי" ל השמרנית"אמ"ו" חזבאללה"ה

בקרב הקיצוניי היה קל למצוא צעירי . של טהרא" הדרכה רוחנית"מימו ו
 .המוכני לבצע פעולות התאבדות על מנת שמשקל הפוליטי יגדל

ג , האידיאולוגיה הבסיסית השורשית והמהותית של השיעי בלטה בלבנו
השיעי שללו כל פיוס ודו קיו ע ": המיעוט הנוצרי"בהתייחסות אל בעיית 

לאחר שמשקל , אול. שחוללו את הטבח בסברה ושתילה, אנשי הפלנגות הנוצרי
השיעי היו מוכני להבטיח , הפוליטי יתגבר ויתגשמו רצונותיה לזכות בשלטו

 .לנוצרי לחיות בלבנו כבני חסות
 

החיילי הסורי בלבנו נועדו לשרת את דרכי השיעה ולסייע , לדעת של השיעי
 .ה לא ראו את הסורי ככובשי, את השפעתלה להרחיב 

 
המטרה העיקרית של השיעי היתה לבטל את הנוכחות הישראלית והאמריקנית 

הגדיר את העמדה כלפי " ל"אמ"מנהיג , אחד הקיצוניי חוסיי מוסאווי. בלבנו
 נגד ישראל ונגד כל משתפי –אני פועל למע גיוס האוכלוסייה כולה : "ישראל

שחרור : המטרה, לש כ אשתמש בכל האמצעי שברשותי. ה במערבהפעולה עימ
 . 41" ירושלי–ובראש ובראשונה , האדמות הכבושות

 
 
 
 
 
 

                                                 
ע "ע, א"תשס', כר מב, המזרח החדש ,  חזו ומציאותשלטו חכ הדת באירא . מאיר, ליטבק38

167 168. 
 .170' ש עמ39
 המזרח , "תיאולוגיה מוסלמיתומייני 'השיעה בתורתו הפוליטית של ח. "חוה, יפהלצרוס40

  .99' עמ, 1981, 'ל, החדש
 .13' עמ, 17.6.1985, ידיעות אחרונות, " לתקו את כל העול–העיקרו השיעי . "סמדר, פרי41
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 הטרור השיעי
 

עמדה לרשות הטרוריסטי השיעית תשתית לוגיסטית בדמות , 1985בשנת 
 . שגרירויות אירא בכל רחבי תבל

פעל בהשראה ישירה של , שישבו בלבנו" ארגו גג לארגוני החומייניסטי"
 .טהרא

 
הגיעו מטהרא לבקעת , 1982ג בחודש יולי "בתחילתו של הטרור השיעי במלחמת של

ללחו נגד , "משמרות המהפכה האיראני" חיילי מ2,000 הלבנו דר דמשק כ
 אוכלוסיה מקופחת –ה מצאו בלבנו כר פעולה נרחב בקרב העדה השיעית . ישראל

הלכו והעמיקו שורשיה של הגורמי , על רקע זה. וכלכליתמבחינה חברתית 
בעיקר בקרב בני הדור הצעיר , גורמי אלו זכו בפופולריות רבה, השיעי הקיצוניי

רעיונות כמו שלטו : ה הציעו פתרונות רוחניי ודתיי, של העדה השיעית
שהציע מאשר פתרונות מדיניי , קס לצעירי טוב יותר, אסלאמי נוסח אירא

 ".ל"אמ"ארגו 
בשני , נשאר הארגו הגדול והחזק ביותר של העדה השיעית" ל"אמ"ארגו 

ל מאדמת "כשהמטרה גירוש צה, ל"האחרונות ג כ התמקד בפעולות טרור נגד צה
 . דע ג הטרור השיעי, ל הגיעה אל שלביה הסופיי"ככל שנסיגת צה. לבנו

נהנתה מגיבויה של טהרא בביצועי , הקיצונית בלבנו, הפעילות הטרוריסטית
וזאת כדי , כולל פעולות התאבדות מחו לגבולות לבנו, פעילות טרור רחבות היק

 .42צרכי השיעי: לקד מטרות מיידיות של העדה
 

 יוקרה שיעית
 

שלה , אלא בקבוצות שיעיות קיצוניות יותר" ל"אמ"מקורו של הטרור השיעי אינו ב
משכה את הצעירי השיעי ואת , אידיאולוגיה זו. יטיתאידיאולוגיה דתית פול

טרור זה נראה מבהיל ותוקפני יותר מהטרור . השכבות הנחלשות שבקרב
הקנאות והנכונות להתאבד תו , זאת משו המסתורי הדתי הטבוע בו, הפלשתיני
 . 43כדי פעולה

 
 השיעי הקיצוני נגד המי האנושי

 
 : מספר שמות א מטרה אחתיש , לקנאי הדת השיעית בלבנו

ארגו ", "נדאללה'ג", "האד המוסלמי'הג", )מפלגת אללה" (חזבאללה"ה ידועי כ
 עיקרו –" המדוכאי עלי אדמות", "ארגו השחרור המוסלמי", "המשפט המהפכני

 .הדיכוי והקיפוח שנמש מימי על ב אבו טאלאב
 

: היו קבועי, טת הפעולההמטרה ושי, לעומת זאת. התחלפו מעת לעת, שמות אלו
ללא הגיו , שפיכות דמי לכאורה, רצח שאי לפניו שו מעצורי ושו סייגי

כל העול הוא האויב . ללא יריבי מזוהי, וללא מטרות פוליטיות הנראות לעי
, הקורבנות כוללי יהודי. או דתות, אידיאולוגיה, ללא הבדל של מחנות

, דיפלומטי, רופאי, עיתונאי. ואיטלקיצרפתי , סובייטי, אמריקני
נציגיה של ארגוני סעד ובה אנשי שהקדישו את כל חייה , כמרי, אקדמאי

 .להגשת עזרה לאוכלוסייה

                                                 
 .15' עמ, 28.6.1985, מעריב, "הטרור השיעי. "יוסי, ולטר42
 .7' עמ, 20.6.1985, האר, "יוקרה וטרור שיעי. "זאב, שי43
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ה אפילו , ומתה לא היו מעונייני במשא, הטרור היה מוחלט, אצל שיעי אלו
לא היה שו , אמיתיתבדויה או , לא ניסו למצוא קשר בי הרצח ובי אשמה כלשהי

. סייגי של מוסר חדלו להתקיי בעבור, צידוק בהוצאה להורג שהוחלט לעשותו
לפעמי ה נרצחו . לא שמעו דבר על גורל, אנשי נרצחו לפעמי על ידי חטיפה

לפעמי נרצחו והושלכו לרחוב על מנת להפחיד את מי ,תו כדי עינויי והתעללויות
 .שתורו לא בא עדיי

 
, ניצבו חסרות אוני מול תופעה זו, משלות התקיפות ביותר בלבנו ובעול כולוהמ

על מנת להפסיק , נבצר מה להבי את מניעי הרוצחי או להבי אי אפשר לרצות
לא היתה אפשרות לשלוט על , לבנו הפכה לשטח הפקר של העול. טרור זה
לא , שו דרכו שבעול. ש את נפשו בכפו, הנקלע בלבנו, כל אד זר, המתרחש

 .הבטיח הגנה
 

. במלחמת עדות שהפכה למחלה לאומית חשוכת מרפא, מדינת לבנו השותתת ד
היא האכסניה שבצלה חוסי כמה מאות , מדינה שכל שלטו התמוטט בה לחלוטי

ה קוראי תגר על כל מוסכמות התרבות : שהשליכו כפפה בפני העול, מטורפי
ה מנסי . י את שליטי המעצמות הגדולות וכל שכ הקטנותה משפיל, האנושית

וכול יחד אינ . להכתיב מדיניות למעצמות ארצות הברית וברית המועצות
שרמסו ברגל גסה כל הסכ , מצליחות לגבור על כמה מאות מטורפי צמאי ד

 .בינלאומי וכל כלל של מוסר אנושי אלמנטרי
 

כבני ערובה כדי , שי הקהילה היהודית בלבנוהקנאי השיעי בלבנו חטפו את רא
. להכריח את ישראל לשחרר את השיעי ומחבלי אחרי העצורי בישראל

 . וגופותיה הושלכו לרחוב, אחדי מ החטופי הוצאו להורג
 

 . 44החביב על הקנאי השיעי,  היתה הנשק של המתאבדי–מכונית התופת 
 

  כמאי לטרור השיעי–ישראל 
 

אינ הגור הישיר לתהלי , ל את דרו לבנו" לבנו או כיבוש צהמלחמת
שימשה מאי , אלא שמלחמה זו, התעוררות השיעית המיליטנטית הקיצונית

 . לתהלי זה שהתפתח בעטיה של מלחמת האזרחי
 

מעמדה . מלחמת האזרחי יצרה מצב שבו העוצמה פוליטית נמדדה ברוח צבאית
וכושרה להשיג נתח בשלטו נמדדה בהיק השטח שעליו הפוליטי של  עדה מסויימת 

וביחסי הכוחות בינה לבי הכוחות המזויני העומדי לרשות השלטו , היא חולשת
 .או של אלה שעמדו לרשות עדה אחרת, המרכזי

 
, דהיינו הקמת מליציות, הטרור השיעי הוא ביטוי קיצוני של תהלי המילטריזציה

 ואשר שיאו היה 50 מאז שנות ה,  לבנונית– פני התארגנות ופעילות פוליטית
 .70 בשנות ה

 
עת הוק האג הצבאי של , 1975החל משנת , העדה השיעית עברה תהלי מוא זה

על , ")ל"אמ "–גדודי ההתנגדות הלבנונית (המועצה המוסלמית השיעית העליונה 
ב העדה לגור הדומיננטי והמנהיג בקר" ל"אמ"רקע מלחמת האזרחי נעשה 

 .השיעית
 

                                                 
 .25' עמ, 21.3.1986, מעריב ,"מפלגת אללה נגד המי האנושי. "שמואל, שניצר 44
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לכוח הצבאי , ל היה הביטוי היחיד"נגד צה" ל"אמ"בעבור השיעי הטרור של 
שימשה , ל"העובדה שהטרור הוא הגור העיקרי לזירוז נסיגת צה. בזירה הלבנונית

בסיס וצידוק לדרישה להכרה במעמד הבכיר של השיעי בלבנו ולתביעותיה 
עלתה יוקרת על זו של הסוני  או , ג זהבשל היש. לעמדות מפתח בשלטו בעתיד

ל דינמיות "ייצר הטרור השיעי נגד צה, בהעדר מאבק מזויי נגד הנוצרי. הדרוזי
ובשלב , ל"בשלב הראשו  נגד צה". ל"אמ"משלו והפ לדר הפעולה העיקרי של 

 .ל"השני נגד צד
 

, לל לבנוניהטרור הוצג כמאבק לאומי כ, בעבר תוארה העדה כמקופחת ומתוסכלת
 .שהשיעי ה חוד החנית שלו

 
חיזקו את עמדת , "שחרור שטח כבוש"השיעי ואופיו הלאומי של , הצלחת הטרור

עוצמה פוליטית זו . בממשל כשר לענייני דרו, נביה ברי" ל"אמ"המיקוח של מנהיג 
 .מתורגמת לאמצעי במאבק על נפשו של השיעי, הנובעת מהמש הטרור

 
 ישראלי לגור מרכזי במאבק העדתי –הפכו הסכסו הערבי , 1985 במאי 17ב

 .ואת ישראל בעיני השיעי כיעד שיש להאבק בו. הלאומי
 

באמצעות .  פוליטי–ומבחינה זו הוא ג מרי חברתי , הטרור היה מקור גאווה לעדה
 . 45הטרור גילתה העדה השיעית את זהותה ופוטנציאל הכוח הטמו בה

 
  דחליל הפחדהשיעי מתאבדי משמשי

 
, אשר מותירי אחריה שובלי ד, המיתוס של קבוצת אנשי מוכי טירו

התנהגות של , ואילו החיי אינ נחשבי בעיניה, המוכני להקריב עצמ
חר העובדה .  כבש את מקומו בתודעת העול ובמיוחד בישראל–קדושי מעוני 

 . שת לשמור את החייכי השיעי התבלטו דווקא במסורת של סתגלנות המבק
 

השיעי היה . עויינת או לפחות שונה כדי להישרד, השיעי היו מיעוט בסביבה סונית
מותר היה לו להתנהג כזיקית על מנת לא . רשאי א להתחזות ולהתפלל כסוני

השיעי , אחרי המהפכה באירא. חל שינוי במנטליות השיעית, אול. להיפגע
תגלות בהתנהגות מיסיונית המנסה לכסות את  החליפו את התפיסה הקוראת להס

, ואחרי כ, במדינות שהיוו השיעי רוב, ראשית. השיעי" האסלא האמיתי"
 . בי היתר ג בלבנו–במדינות שבה היה מיעוט שיעי 

 
 : גורמי3קיבל פרסו עולמי בשל שילוב של , הטרור השיעי

 
 ;אוייבונכונות הטרוריסט להקריב את חייו כדי לפגוע ב .1
ככלי המאפשר ניידות ובחירה של יעד , הטכניקה של שימוש במכונית תופת .2

 ;בצורה יותר נגישה
 .שימוש בכמויות גדולות של חומרי נפ .3
 

ייצר כוח הרס והריגה שלא היה דומה לה , השילוב של שלושת הגורמי האלה
 .בעבר

                                                 
 .9' עמ, 12.3.1985 האר, "זוית אחרת: טרור שיעי. "משה, שמש45
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אלא , בידותהאלמנט מבחינת של השיעי החשוב ביותר הוא לא מספר הא
על ידי , הטרור הוא כלי לוחמה פסיכולוגי. השימוש בכמויות גדולות של חומר נפ

 . 46פוליטיתפעולות היוצרות השפעה פסיכו
 

 המניע לטרור במישור הדתי
 

בכ שמחצו למוות , השיעי ראו עצמ יחידה נבחרת במלחמת נגד אויבי האמא
כיחו הוכחה נחרצת לאמונת ה הו, את המדכאי תופסי השלטו שלא בדי

ה ראו את הרוצח כלוח קנאי המוכ . וכ זכו מיד לאושר הנצחי, ונאמנות
 .47להקריב את חייו למע המטרה

 
לשיעי המאמיני לא נית חופש בחירה ה היו חייבי ללכת בעקבות ההוראה 

. אי לה רשות לבחור אמא, מקור ההדרכה המוחלט הוא האמא. הסמכותית
האל מינה את . ה אינ רשאי להכריע בעצמ מה אמת בענייני דת וחוקו

 .  תורת היריבי כזב היאיריביו מתחזי וחוטאי ,  האמא
 

הפכה לנשק רב , תורת השיעי שבה הוש דגש על נאמנות וציות ועל שלילת העול
 שיחררה, הנאמנות לאמא הנסתר והמסתורי. עוצמה בידיו של המהפכה השיעית

 .48אצל כוחות מדוכאי של רגשות עזי ומסירות
 

וצאצאי אחרי מבית הנביא מחמד נרצחו , השיעי טענו שהאמאמי שלה
ספרות מכילה רשימות ארוכות של אנשי מבית עלי . ליפי הסוני'ביוזמת הח

שמתו מות קדושי ושדמ קורא לנקמה בשיגור שליחי כדי לרצוח בני עוולה 
 .ועושי דבריה

 
האידיאל העתיק של רצח . קיימת בעיקר בחוגי הקיצוניי, מסורת עתיקה זו

תרמו ללא ספק לנוהג של , עריצי והחובה הדתית לשחרר את העול ממושל רשע
. כפי שאומ וא הופעל בידי האיסמאעילי, שימוש ברצח כאמצעי להשגת יעד זה

לא רק משו מעשה של כשהרג החשישי את קורבנו היה במעשהו , וא יותר מכ
שלרצח , חר העובדה. כמעט מעשה קודש, הדבר נשא אופי פולחני, אדיקות דתית

 .49אי מקו בחוק המוסלמי  ואילו אצל השיעי ה כ היו מושרשי,  פולחני
 

ארגו  : היה צור למלא שתי דרישות, לש ניהול מערכת טרור מתמשכת מעי זה
 .ומערכת  אמונה, אידיאולוגיה

 היה צור בארגו שיהיה מסוגל ה לבצע התקפה וה לשרוד ארגו אידיאולוגיה 
 .לאחר ההתקפה הבלתי נמנעת

,  שבאותה תקופה היתה יכולה להיות דתית בלבד–היה צור במערכת אמונה , כ
 שתי אלו דרישות כדי לשמש מקור השראה שילווה את התוקפי עד מוות 

והבטחה ,  קדושי שהיו מנת חלק של השיעיזכרונות הסבל ומות ה. נתמלאו
היה בה כדי לעורר כבוד ולעודד את ליב של אלה שאימצו , לגמול בידי אל ואד

פעולותיה הצטיינו בתכנו , וה אלו אשר שימשו מקור השראה למסירות, אות
 .50קר ובלהט קנאי

                                                 
 .14' עמ, 15.3.1985, מעריב, " דחליל הפחדה–שיעי מתאבדי . "אריאל, מררי46
, 2000 –ס "תש, ל מאגנס"הוצאת י, ירושלי, כת קיצונית באסלא, החשישי. לואיס, ברנרד47
  . 46' עמ

 . 61' מע, ש48
 .122'  ש עמ49
 .125' עמ, ש50
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מתחת לפני המשיכו לזרו , התקוה המשיחית והאלימות המהפכנית שעוררה אותה
, הסיבות לכ ה הזע. השטח ולאידיאלי ולשיטות שלה נמצאו מחקי רבי

 .51וחלומות חדשי המחכי להגשמת
 

ע פרו , ככוח דתי חיי, השיעה בחרה לפתח את תורתה על בסיס מסורת תיאולוגית
בתקווה לבואו , המהפכה באירא הסבירו את כוח משיכתה באלמנט המשיחי שבה

וה העלו זאת כנוסחה מהפכנית לגיוס , כמשיח צדק ושיויו" י הנסתרהמהד"של 
 .52)חזרתו(ומופנית לעתיד ) העלמותו(המוני המושתתת על העבר 

 
השיעי הרדיקאלי שוללי לחלוטי את הדמוקרטיה משו שזו מבוססת על 

אשר עומדי בסתירה משוועת למערכת החוקי שייצר , חוקי מעשי ידי אד
לדעת לא תתכ התאמה בי הערכי המודרני לבי תפישות . יא השריעהה, אללה

 .53היסוד של האסלא
 

כפי שהוא , המהפכה השיעית בלבנו הצליחה כי השיעי קשורי אל עול הנסתר
 . 54מתבטא באמא הנסתר וההכוונה האלוהית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .134' עמ, ש51
 .76' עמ, 1986, הוצאת ע עובד, אביבתל, קנאי האסלא. עימנואל, סיו52
 .155' עמ, ש53
  162' עמ, ש54
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 סיכו ודיו

 
ההסטוריה שלה  כרוכה בסבל רב . משבט עאמלהמוצא של השיעי בלבנו הוא 

שליטי אלה התייחסו אל . ועושק מצד שליטי שוני של הסוני והנוצרי
פיתחו השיעי ברצו לשלטו , בתגובה ליחס זה. השיעי בשלילת זכויות העדה

סיוע למקופחי וליכוד , צניעות, עצמי משלה ולערכי הבנויי על חיי פשוטי
 .חברתי

 
נאמני לדת ובעלי , השיעי בדר כלל היו איכרי פשוטי, 60 עוד לפני שנות ה

מידות טובות וזאת משו שיחסי כלכליי ומסחריי חדרו רק במקצת לתחומי 
השיעי רצו להיות שותפי לשלטו בכלל ולשלטו העצמי , 80בשנות ה. חייה
 .בפרט

 
דרו לבנו .  מובהק כמאתיי שניהוא אזור בעל צביו שיעי, אזור דרו לבנו

ה דחו , השיעי בדרו לבנו סלדו מקנאות דתית קיצונית. שמר על האופי השיעי
לפי האסכולה . מאחרי, שסבלו מקנאות כזו, כיוו.  קבוצות שיעיות קנאיות

, עליה לפעול בהגיו ולהתאי את יישו ההלכה האסלאמית למציאות, שלה
קרב העדה השיעית בדרו לבנו שולטות משפחות שעל פיה ב. לדר בה ה חיי

המשפחות השולטות בדרו . התושבי בכפרי היו אריסי למשפחה. יישק כל דבר
לא , איפשרו לימודי רק לבני המשפחות המיוחסות, הזניחו את השיעי, לבנו

מנהיגי . לאנשי דת לא היתה כל השפעה. חשמל, מי, לכבישי, יודאגו לחיי היו
כי אזור הדרו הוא קו עימות ע ישראל ולכ אי אפשרות לפתח , דרו לבנו טענו

 –הטענות של אנשי דרו לבנו הועלו לעבר המדינה השכנה . ולספח את האזור
 .ל הוא צד במשבר הלבנוני"טענו השיעי כי צה, בתקופת מלחמת לבנו. ישראל

 
י לנקו במנהיגי המשפחות השיעי החלו לראות את החזקת הנשק כאמצע

, המסורתיות על יחס במש השני וג אמצעי לנקו בשלטו המרכזי בבירות
 .אשר שלל מה את תנאי המחייה המינימליי

 
, ובחיי השיעי בכלל, התפנית החשובה ביותר בחיי השיעי בדרו לבנו בפרט

, צאדרבהנהגת האימא מוסא אל, 1966היתה הקמת המועצה השיעית בשנת 
ההמוני השיעי . הדבר לווה בעצרות ע המוניות. וייסוד תנועת המקופחי

 .צאדרהתחילו להתלכד תחת הנהגתו של מוסא אל
 

טיפח , ומתו רצו להתחלק בעוגת השלטו הלבנונית,  פנימיות–מסיבות פוליטיות 
ל במקביל גברו כוח הדתי והפוליטי ש". ל"אמ"נביה ברי את כוחה של תנועת 

הניזונות מאידיאולוגיה דתית קנאית  שמקורה באירא של (קבוצות מיעוט אחרות 
המלחמה בישראל היא " המהפכה האסלאמית"המלחמות היו בעיניה . חומייני

הארגו הבולט . נסיו להפו את השיעי בלבנו לכוח מוביל פוליטי במאבק הפנימי
ארגו זה זכה להכרה מצד ". ל"ארגו אמ", ביותר הוא זה שבראשה עומד נביה ברי

נביה ברי הוצג כמתו לטעמ של , ובי השאר לתמיכה סורית, הממשל בבירות
הטרור ".חזבאללה"ו" ל"אמ: "הארגוני השיעיי הקיצוניי ה. החומייניסטי

ועל הנכונות של הצעירי השיעיי , התבסס על שפע אמצעי לחימה המצויי בלבנו
 . 55 בי השאר כדי לזכות בכניסה לג עד,למות במצוות חומייני

 

                                                 
 .27 ו1' עמ, 22.2.1985, ידיעות אחרונות, " כל מה שרצית לדעת–השיעי . "אית, הבר 55
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מאפייני דת וההשפעה עליה , ההסטוריה שלה, לאחר אפיו חיי השיעי בלבנו
השיעי מייצגי את היכולת שלה בשיטת , מצאתי שמזה למעלה מעשור שני

 .הטרור כיעילה ביותר להשגת מטרותיה
 

 הדתי והמישור המישור: שני המישורי העיקריי לשימוש בטרור ה
 .האידיאולוגי

 
ההתנהגות של השיעי הינה סימפטו להתפרצות  : המישור האידיאולוגי

וזאת , התסכולי והזע בתהלי של שינוי ה חברתי וה כלכלי שמגשי עצמו
 .במקו בו היתה אמורה להיות אחדות אסלאמית

 
 חרדה ופחד לא ג השיעי בלבנו היו מעונייני ליצור, כמו כל מבצעי הטרור

המוטו שלה . ולכ ה נמצאו במניפולציה של טרור, רציונאליי באמצעות הטרור
זו לוחמה . העיקר הוא ליצור חרדה, הוא להרוג ולא משנה מספר האנשי
ההשתייכות . מעי מניפולציה פסיכולוגית, אסטרטגית פסיכולוגית המושרשת אצל
הטרור משמש כדר להשגת ,  ואצלמאחר. אליה היווה את מקלט העוני הנחשל

והדר בה ה נוקטי מהווה . ה מהווי איו טוטאלי על אויב, מטרת
 .המושרשת אצל, )דר חיי(ציוויליזציה 

אלא שיש לה את הזכות הלגיטימית , השיעי אינ חושבי עצמ לאנשי טרור
מוש בדר על ידי שי, ולהתקומ נגד שלילת זכויותיה, להיות לוחמי חופש

. היא ניצחו של חלשי על החזקי ושל הטובי על הרעי, מחשבת. ההסתה
סכנה היכולה להביא להרס , שאני רואה את הסכנה בדר בה ה בחרו, כמוב

 .העול כולו
 

אשר שאפו , בניגוד לאידיאולוגיות הקיצוניות כדוגמת הנאציז והקומוניז
עי הקיצוניי אינה נשענת על עוצמה האידיאולוגיה של השי, "שלטו עולמי"ל

היו ועוד , השיעי הקיצוניי שקמו בלבנו בעשור האחרו. צבאית ממשית
 . פוליטי או כלכלי על המשטר בלבנו, רחוקי מאד מלהציג איו צבאי גלובלי

 
אלא . רצו השליטה של השיעי מהווה את אחד מסימני הדר של הפונדמנטליז

,  רחוק כי ייעודו מתבצע על ידי גורמי קיצוניי מעטירצו זה, שבמציאות
 .הסוגרי בפני השיעי המתוני את האופציות להגשי את רצונ בפועל

 
נעו , מצאתי שהשיעי הקיצוניי מנסי לשכנע שהטרור שה משתמשי בו

אי ה , לדעתי. וכ היא הדר לתק את העוולות שהולידו אותו. בדיכוי אידיאולוגי
,  שאי ה מאמיני בקדושת ער חיי אד, אלא. עושי זאת למע זכויות שוות

המטרה מקדשת . המטרה הפוליטית שה שואפי להשיג היא בעיניה חזות הכל 
ה מפעילי שטיפת מוחות כדי לייצר . מצדיקה שבירת חוקי, את כל האמצעי

, גת מטרותיהגדודי של רוצחי חסרי מעצור מעוותי ומרחיקי לכת להש
ה אינ לוחמי חופש אלא חלוצי של , לדעתי. שהצדק וההגיו שוללי את השגת

זה ניכר בדר בה חלק מהשיעי מביעי את זעמ ותסכול העצו . משטר דיכוי
 . וזאת באמצעות פיגועי התאבדות, על הקיפוח

 
.  תקווהאלא כפיגועי, אכזבה או נקמה, ההתאבדויות לא נתפסו כפיגועי ייאוש

 –אלא אמצעי לשבור את כוח העמידה , מטרת ההתאבדות אינה רק הרג למע ההרג
לסלק את כל , לרסק את הכלכלה של האויב, לקעקע את החברה של האויב

הפכו , בכ. ולאל את האויב לקבל את תנאיה, להגביר את הפחד, העומדי בדר
המתאבדי , בעיניה. המושרש אצל, פעולות הטרור לכלי לגיטימי של המאבק

היות והשיעי היו תמיד . הקיצוני ופיגועי  ההתאבדות ה ההישג החשוב ביותר
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המרירות על מעמד הפכה את הקיצוני , בתחתית הסול החברתי והכלכלי
 .ביניה לאלימי ורוצחי

 
היווה חלק מהדלק המניע את , הפערי בי הסוני לבי השיעי: המישור הדתי

במיוחד שהאסלא כולו הרגיש מתוסכל אל מול העליונות הבלתי , השיעי
 .מעורערת של המערב בכל תחו אפשרי

 
החזו של השיעי בלבנו  הוא שיקבלו את שלטונ ואת עליונות ויחיו כבני 

כיתות ודתות , היות וה לא יכלו לקבל מצב של נחיתות אל מול תרבויות. חסות
מייני הוא מובילו מאבח את מחלת האסלא שחו, הרדיקליז השיעי. אחרות

הוא קובע שהתרופה " מסוממי המערב"מה שמכונה , בזיקה לרעיונות המערביי
ודר הריפוי הוא בדלגיטימציה הכולל , היא שיבת נאמני הדת לזירה הפוליטית

עד כינו מדינה בשלטו שיעי על ידי עשייה ופעולה להגנת , התקוממות מזוינת בנשק
גינה חומייני כתירו ,  את הנטייה השיעית להסתיר אמונת בתנאי לח.החירות

 .לכניעה לשלטונות
 

הפכו , כ שבאמצעות הטרור, מלחמת לבנו הוציאה את השד השיעי מ הבקבוק
ג . השיעי לבעיה הביטחונית המרכזית למדינת ישראל ולעדות אחרות בלבנו

 האלימות ואת הטרור על מנת היה לשיעי אינטרס להמשי את, לאחר המלחמה
יצר אצל השיעי מוקד כוח בלתי נשלט תו כדי ניצול , טרור זה. להבליט את כוח

וככל שהתגבר הטרור התגברה תחושת התסכול של השיעי , העדה בשל קיפוחה
ה נגררו לטרור חסר תכלית על ידי , ה הרגישו דחויי ומושפלי. בשל קיפוח

למניפולציה של , היו קורב, השיעי הנגררי. מצפומנהיגות קיצונית חסרת 
הרגשת הקיפוח שהשיעי חשי נובע מכ שה לא מסוגלי . ההנהגה הקיצונית

ה דוחקי את ההכרה , להשתלב בליברליות של עדות אחרות ודתות אחרות
ולכ ה במצב של . ביתרונות הכלכליי והחברתיי שתהלי הליברליות מייצג

משו שהשיעי , מפני דתות אחרות, מידית מפני עדות אחרות וכל שכהתגוננות ת
לכ כל . בלבנו לא היו בעלי אות זכויות שהיו לעדות אסלאמיות אחרות בלבנו

. משטר דתי מוסלמי מנוגד מבסיסו לתרבות ולדר החיי של השיעי בלבנו
ל נקודות אב, לתמיכה איראנית, זכו אמנ, הפעולות הקיצוניות של השיעי

, השקפותיה הבלתי סובלניות, התורפה שלה ה הקשר בינ לבי הקיצוניות בדת
השפעת , כיוו שהחברה ממוטטת את כל ערכי הדת, שתרמו את חלק לאלימות זו

המתירנות אצל שאר המוסלמי הביאה אות למצב אשר השימוש בטרור העלה 
ח מילתו של אלוהי ולא מונעת מכו, הדת אצל. אות מתחתית הסול למעלה

המאבקי של השיעי נשעני על מסורות . מכוח מילתו של היחיד שהוא האד
מאבק זה סייע להרס ולאובד . עתיקות וה חודרי לחיי היו יו ולחיי המשפחה

המאבק חיזק את עצמו באמצעות יצירת עימותי בלתי נלאי . התרבות השיעית
 .ע עדות אחרות וע העול כולו

יש הבחנה ברורה בי התרבות השיעית לתרבויות של עדות אסלאמיות אחרות 
להפו לתרבות ,מטרת המאבק היתה לנסות למנוע מתרבות אחרת בלבנו. בלבנו

, יש אפיוני תרבותיי חברתיי דומי, אצל חלק מהשיעי בלבנו. המובילה
מכי במשטר חלק תו. אינטרסי אסטרטגיי פוליטיי שוני וא מנוגדי

שאי אצל , מכא. וחלק שואפי להפיל את המשטר הלאומי בלבנו, הלבנוני
, תפיסה מוסלמית אחידה ויש ביניה שיעי קנאי לדת, השיעי בלבנו

 .המוכני למות ולהקריב עצמ למע המטרה הרוחנית דתית
 על כלל החלו של השיעי הקיצוניי הוא לראות את ניצחונ כמייצג את ניצחו

, הדתות האסלאמיות תו בניית יישות שלטונית כלל עולמית של חכמי הדת
על פני כל העול ומגשימי את המהפכה ,  לאומי–המבטלי כל סממ חילוני 

מראה שמירת מסורת ע , האדיקות הדתית של השיעי הקיצוני. האסלאמית
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 ואימו דפוסי ובכ תרמה לתופעה של הנהגה, נכונות עיוורת להקרבה עצמית
זה התבטא במלחמת מעטי מול רבי כאשר . חשיבה אלימי במישור המבצעי

השיעי מסתמכי על הדת כבסיס . יעדי המעטי ה הרס וערעור מצב האויב
ולכ ה רואי בדת את התשובה למצב האישי . לגיטימציה של התנהגות

ולא בידי ב ) אמאמיה(כי עתיד וגורל נתוני בידי גורמי שמי . ולעתיד
השיעי משיבי לעצמ את תחושת . הדת היא מפלטו של המדוכא. תמותה

לכ ה משיגי בכ , הביטחו העצמי באמצעות של מנהגי עתיקי ומקודשי
 . תחושת שליטה על גורל

מלחמת "השואפי ל, "המהונדסי"יתרונותיה של השיעי גלומי בלוחמיה 
חו משימוש , אי זירת מערכה מוגדרת, בצורת לחימת". ימות קדוש"ול" מצווה

בכל . ניזונה בעיקר מחשיבה אסטרטגית, "מלחמת המצווה. "בנשק הקטלני ביותר
 –השיעי קדמו לסוני במת פסקי הלכה המתירות את מות הקדושי , אופ

השיעי יכולי היו בקלות רבה יותר .  התאבדות–" אנתחאר"לעומת " תאהד'אג"
יותר והיא נשענת בעיקר " גמישה"שההלכה שלה , להוציא פסקי הלכה כאלה כיוו

ה פיתחו , ה חשו רגשי נחיתות עצומי .'כפי שציינתי בפרק א, תאהד'על האג
שנאה וניכור כי ה אינ מכירי במצב שבו ה נשלטי על ידי בני דת אחרת ועל 

 מותרי כי לאחר מות הנביא כל האמצעי, ידי עדה אחרת ולכ במלחמת קודש זה
מחמד כשנגזלו זכות לשלוט בעול האסלא המחלוקת ע הסוני ותחושת 

נתנו עוצמה להתנהגות בנוס תרמה לכ השפעת ,  חברתיהקיפוח הפוליטי 
 .המהפכה באירא

 
ה אינ מעונייני , השיעי אינ מכירי בהפרדה בי השלטו לבי הדת

אלא בהתאסלמות של קהילות ) א כי לא ידחו זאת (בהתאסלמות של בודדי
 . שלמות

 –לבצע את פעולות טרור ) מניע שלטוני(שלעיתי היו מניעי אישיי , אי ספק
נקודת המבט של . סילוק אד מ הזירה כדר מהירה ופשוטה להשגת שינוי פוליטי

דו להפחיד נוע, מעשי הרצח שבוצעו, אלה היתה מאבקי כוח בשליטה על העדה כולה
. אלו היו מעטי ביותר, אול. את המשטר ולהחליש אותו ובסופו של דבר להפילו
להחיל את אמונת על כלל , רוב פעולות הטרור ביטאו את מלחמת של השיעי

ולעיתי הרצח נתפס כמילוי חובה והוצדק בנימוקי אידיאולוגיי . האסלא
והתמסרותו ,  השיעי במטרהדבקותו המוחלטת של הלוח. ומתו קנאות דתית

ה אלה , והצפיה לגמול שמימי, למטרה עד כדי נכונות להקריב חייו למע השגתה
 .אשר גרמו לשיעי להשתמש בטרור

 
מניתוח האידיאולוגיה של השיעי נית ללמוד את האינטרסי הבסיסיי , לסיכו

 : ה של כל אד בלי שו קשר לדת, שלה שלדעתי
 
 ; של חופששאיפה לחיי. 1
 ;שאיפה לכבוד. 2
 ;שאיפה לשוויו וביטחו כלכלי וסוציאלי. 3
 .שאיפה לשלטו. 4
 

. שהביאו להתפרצויות אלימות עזות, שאיפות אלה מהווי עילה לחיכו ותסכול
איי על מעמדו וכוחו של , אני חושבת שתהלי המהפכה של השיעי בהתפתחות

 .ימה והשימוש בטרורהפונדמנטליז הדתי ומכא תגובת האל
השיעי בלבנו בהשגת יעדי פוליטיי באמצעות טרור הצלחת של , לפיכ

 .מעודדת את השימוש בשיטה זו
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 נספחי

 
 

  שני עשר האמאמי 1נספח 
 
 

661שלט בשני ) האמא הראשו, לי הרביעי'הח(עלי  656; 
 
 ;)669 מת ב(חס אל

 
 ;)680 מת ב(חוסיי אל

 
 ;)713 מת ב(עאבדי זי אל

 
 ;)731מת ב(באקר מחמד אל

 
 ;)765מת ב(צאדק עפר אל'ג
 

 ;)799מת ב( 'מוסא אל כאט
 

 ;)818 מת ב(א 'ריצעלי אל
 

 ;)835 מת ב(ואד 'גמחמד אל
 

 ;)868 מת ב(האדי עלי אל
 
 ;)874מת ב(עסכרי חס אלאל

 
 .56)874נעל ב(מהדי מחמד אל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ,אביבתל, מוסא אל צאדר והשיעה של לבנו: עלהאמא הנ. פואד, מי'עג: מתו56

14' עמ, 1988, ע עובד 15. 
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 "גדודי ההתנגדות הלבנוניי "–ל "אמ " 2נספח  
 

תנועת ("כזרוע הצבאית של הארגו השיעי הלבנוני , 1975ל הוקמה בשנת "ארגו אמ
במטרה לשפר את מעמד השיעי בלבנו , צאדרבהנהגתו של מוסא אל") המקופחי

בראשית ). והמוסלמי הסוני, הדרוזי, השלטו היה מחולק בלבנו בי הנוצרי(
 .  דרכה נהנתה מסיוע של ארגוני הפלסטיני

 
ל התפתח בהדרגה לארגו פוליטי מרכזי של העדה השיעית בלבנו וריכזה "אמ"

 .בשורותיה צעירי שיעיי
 

, "ל"אמ"וארגו , צאדר במהל ביקור בלובנעל האמא מוסא אל, 1978באוגוסט 
שפגעו במעמד ובתפקוד , ריבויותנחש למחלוקות וי, שאיבד את המנהיג הכריזמטי

 .57של הארגו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
לכסיקו ופרשנות לרצועת הביטחו " , htm.lex/articles/il.org.mothers4.www: מתו57 

 ".בדרו לבנו
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58 

 
 
 
 
 

                                                 
לכסיקו ופרשנות לרצועת הביטחו בדרו " , htm.lex/articles/il.org.mothers4.www: מתו58

 ".לבנו
 

 ר"יו
 נביה ברי

 המדיני המשרד 

 ועד הפועל

 ביצוע מדיניות

 דרו לבנו

אחראי ביטחו  אחראי צבאי

 ל"חו הסברה

 בירות חבל  בקאע
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 "מפלגת האל "–" חזבאללה " 3נספח 

 
מתנדבי ומדריכי , נוסד על ידי קבוצה של אנשי דת שיעי, "חזבאללה"ארגו 

מסגרת , הפ במש הזמ, "משמרות המהפכה האיראני"במחנות האימוני של 
 .המאגדת בתוכה מספר ארגוני שיעי קיצוניי

 
וקיבל על עצמו את המצע , קיבל על עצמו את מרותו הישירה של חומייני, ארגו זה

 .האידיאולוגי המשות
 

קיימת יריבות קשה הנובעת מתחרות " ל"אמ"לבי ארגו " חזבאללה"בי ארגו 
 :יעית ומהבדלי מהותייפנימית על תמיכת האוכלוסייה הש

 
 . דוגל באדיקות דתית–" חזבאללה"
 
 . 59 דוגל בייצוג פוליטי וחברתי של הציבור השיעי בלבנו–" ל"אמ"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
טחו בדרו לכסיקו ופרשנות לרצועת הבי" , htm.lex/articles/il.org.mothers4.www: מתו59

 ".לבנו
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60

 
 
 

                                                 
לכסיקו ופרשנות לרצועת הביטחו בדרו ",  htm.lex/articles/il.org.mothers4.www: מתו60

 ".לבנו
 
 

מנהיג
הרוחני

 

 משמרות המהפכה

נציגות צבאית של צבא (
משמרות המהפכה 
 )האירני נו בלבנו

המועצה לענייני 
  לבנון

 שגרירות אירן

 מנגנו הבטחו המיוחד

 ועצת בירותמ מועצת הדרום מועצת הבקעא

גו מתווה מדיניות (
ופעילות כולל 

בתוכו אנשי דת 
 )בכירי 

 אחראי לתכנוני פיגועי(
 )ותקיפת מוצבי
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  הצעות פתרו 4נספח 
 

 .יתוה על דעתי האיש, ברצוני לציי כי אמירות אלה ה תיאורטיות בלבד
  
וזה בא לידי ביטוי , לדעתי השיעי פעלו במלחמת בצורה מבולבלת .1

לדעתי נית היה . בהקצנה בעמדות שלה ובמיוחד בהקצנה בפעילות שלה
לפעול על מנת לערער במקצת את ביטחונ על ידי צמצו מרחב התמרו 

ו על ידי נסי, לפעול בכדי לגרו למשבר בהנהגת השיעי הקיצוניי, שלה
של הפעלת גורמי פחות קיצוניי לתיקו פנימי בחשיבה האסטרטגית אצל 

ובכ נית היה ליצור מצב של התמוטטות פנימית נוכח . השיעי הקיצוניי
בדר זו ג היו מאבדי את התמיכה של חלק . התסכול אשר יחושו

 .מהשיעי
 
יפות על ואשר תרבות עומדת בתק, מדינות המערב המיודדות ע לבנו .2

לא לספק , ילחצו על המשטר הלבנוני, דרישות של כבוד אנושי ואי אלימות
וא ימנעו מה לקבל ולהשיג נשק זה על , נשק לטרוריסטי שבי השיעי

בכ נית היה למנוע מה לפרוק את . ידי אמצעי של משטר חזק ואוכ
מטע השנאה של השיעי הטרוריסטי המשתמשי בשיטות שונות של 

 .השמדה
 
 , בתקשורת או על ידי כרוזי, יש להוקיע את תופעת הטרור מהשורש .3

 ....'וועידות וכו
 
המשקל ,  מהאוכלוסייה בלבנו10% רק 60 השיעי בלבנו היוו בשנות ה .4

וזאת בגלל , שלה הפ להיות יותר גדול מהגודל היחסי  שלה באוכלוסיה
לקרב אות , יה צרי כבר אזה, לדעתי. הקנאות הדתית שלה והשקפת

וזאת במקו להרחיק ה מתפקידי מיוחדי וה . ועל ידי כ למת אות
 .מעמדות מפתח בשלטו

 
אי אפשר היה לדבר על דיאלוג רציני בי הממשל , בזמ שהיו פעולות טרור .5

, א היו מפרסמי הצהרות בפומבי, אול.  מבצעי הטרורלבי הקיצוני 
, ות פעילויות שונות למע זכויות המעטי והלגיטימציה שלהוהיו מבוצע

 . התנגדויות המחאה היו נופלות מיידיתבמקרה זה למע השיעי בלבנו 
 
כי הכרת אופיי של השיעי היתה מביאה למיתו בהתנהגות , יתכ .6

 .האלימה
 
ו ביו שב. לסיכו אני חושבת שהשיעי טר עברו את תהלי הדמוקרטיה .7

, ויצליחו לשנות הרגלי חשיבה, יחליטו שדי ע הדיקטטורה הדתית
האסלא ובמיוחד השיעי יהיו . ושהתחו התרבותי יעלה על התחו הדתי

הרודנות , כלומר. פחות ופחות רצחניי ורק מחשבות חיוביות יעלו בראש
הדתית מגבירה את הטרור כי בלי דיקטטורה דתית יש אפשרות לטפח 

ולטפח את , להצליח פוליטית, לשנות הרגלי חשיבה, י לדתערכי הפוכ
 .ההשכלה והתרבות
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