עורכים :ד"ר הראל חורב ,הדס סופר שבתאי
כרך  ,2גיליון  ,9אוקטובר 2014
הילדים העשירים של טהראן:
חיי ראווה לצד ביקורת חברתית ברשתות החברתיות האיראניות
ד"ר רז צימט
במחצית חודש ספטמבר השיקה קבוצת צעירים איראנים חשבון אינסטגרם בשם" :הילדים העשירים של
טהראן" .החשבון ,שנפתח בהשראת חשבון "הילדים העשירים של אינסטגרם" הפעיל משנת  ,2012מאפשר
הצצה לחייהם של צעירים עשירים ברפובליקה האסלאמית .מאז נפתח החשבון ,שצבר עד כה למעלה מ88-
אלף עוקבים ,הוצבו בו עשרות תמונות המתעדות את הצעירים כשהם עורכים מסיבות בבתיהם המפוארים,
נוסעים במכוניות יוקרה אירופאיות ,משתכשכים בבריכות פרטיות ובג'קוזי ,לבושים במותגים ועונדים
תכשיטים יקרים .חשבון זה נועד ,לדברי יוזמיו ,להראות כי איראן אינה תמיד מקום רע כפי שנוהגים להציגה
במערב 1.במקביל לפתיחת חשבון האינסטגרם הושק דף זהה גם בפייסבוק.
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השקת חשבונות הצעירים העשירים של טהראן עוררה
תוך זמן קצר תגובות חריפות ברשתות החברתיות
ובאמצעי התקשורת המסורתיים באיראן .לטענת
הגולשים ,הצגת עושרם של הצעירים לעיני כל אינה
ראויה ואינה מוסרית ,במיוחד בשעה שרוב האזרחים
סובלים ממצוקות כלכליות חמורות .כמה גולשים
הדגישו כי אף שאין כל פסול הלכתי או מוסרי בצבירת
הון ,הרי שבהצגתו ברשתות החברתיות יש משום
התרברבות מנקרת עיניים .אחד הגולשים ציין ,כי
צעירים בעלי כבוד לא היו מתגאים ברכושם בפומבי

בשעה שבעירם חיים אנשים שכספם אינו מאפשר להם אפילו לקנות חלב לילדיהם 3.העיתונאי מוחמד אקא-
זאדה קרא בדף הפייסבוק שלו להחרים את כספי משפחות הצעירים ולשלוח אותם לעבוד במכרות ובמפעלים
לצד עובדים קשי-יום ,על מנת שיבינו שהחיים אינם כה טובים כשם שהם סבורים.

4

ביקורת הגולשים הופנתה גם כלפי האופן שבו השיגו ,לכאורה ,הורי הצעירים את הונם .לטענת המבקרים,
צברו המתעשרים החדשים את הונם בזכות קירבה לבכירים בשלטון ,השתמטות מתשלום מיסים וניצול
המשבר הכלכלי והסנקציות הכלכליות שהוטלו על איראן לצורך הפקת רווחים על חשבון כלל אזרחי המדינה.
אחד הגולשים כתב כי רבים מהורי הצעירים העשירים הם בכירים במשרדי ממשלה ובמוסדות ממשלתיים
המוצצים את כספי עובדיהם על מנת שילדיהם יוכלו להתרברב בעושרם 5.עורכי דף הפייסבוק הפופולארי
"ז'אנר" כתבו כי התעשרות לכשעצמה איננה דבר רע ,אלא שבאיראן היא מתאפשרת אך ורק באמצעות דרכים
לא-כשרות :עושר המושג בזכות יחסי הון-שלטון ,זיוף מסמכים כדי להשתלט על תקציבי פרויקטים ,הזרמת
הון לדובאי ולתורכיה במקום השקעתו באיראן ,ספסרות בקרקעות ובמטבע חוץ והשתמטות ממיסים.
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חלק מהגולשים לא הסתפקו בביקורת כנגד הצעירים ,והפנו את טענותיהם גם כלפי שלטונות איראן
המעלימים עין ממעשיהם הבלתי-חוקיים ,לכאורה ,של בעלי ההון ואינם פועלים לצמצום הפערים החברתיים
המתרחבים .אחד הגולשים טען כי הבעיה אינה טמונה בכך שיש אזרחים בעלי הון רב ,אלא בכך שיש אזרחים
הנאלצים למכור את כלייתם על מנת לפרנס את משפחותיהם 7.העיתונאי נאדר פתורה-צ'י הזכיר ברשומה
שפרסם בדף הפייסבוק שלו את פרשת הוצאתם להורג של שני נערים שהואשמו בביצוע שוד מזוין בטהראן
לפני כשנתיים .במשפט טען אחד הנאשמים כי נאלץ לבצע את השוד על מנת להבטיח טיפול רפואי עבור אמו
החולה .פתורה-צ'י תקף בחריפות את הצעירים שפרסמו את תמונותיהם ברשתות החברתיות ,ברמזו לכך
שהמעשים שאפשרו להוריהם להתעשר חמורים בהרבה מגניבת אותם  70אלף תומאן שבגינה הוצאו הנערים
להורג 8.דף פייסבוק המזוהה עם מתנגדי המשטר התייחס להתעלמות השלטונות מפעילות הצעירים העשירים
ברשתות החברתיות ,שיש בה משום הפצת תרבות מערבית .זאת ,לעומת העונש החמור של מאסר ו 99-מלקות
שהוטל לאחרונה על שבעה צעירים שצילמו קליפ מחווה לשיר " "Happyשל הזמר האמריקאי פארל
וויליאמס ,מעשה שעורר ביקורת מצד גורמים שמרנים באיראן .התעלמות זו נובעת ,לטענת עורכי הדף ,מן
העובדה שבמקרה הנוכחי מדובר בילדיהם של אנשי דת ובכירי ממשל.
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בצל הביקורת הציבורית סביב פתיחת חשבון האינסטגרם של הצעירים העשירים חסמו שלטונות איראן ב9-
באוקטובר את הגישה לדף זה ,אך בכך לא תמו תגובות המחאה שעורר .בראשית אוקטובר השיקו גולשים
איראנים חשבון באינסטגרם ודף פייסבוק בשם" :הילדים
העניים של איראן" ,המשמשים להעלאת תמונות המתעדות
את חיי העוני בהם שרויים אזרחים איראנים רבים,
ובמיוחד ילדים 10.תמונות דומות העלו גולשים גם ברשת
הטוויטר ,תוך שימוש בתגית  poorkidsofiran#במטרה
לעורר מודעות למצוקותיהם של אזרחים רבים.

אמצעי התקשורת הממסדיים גינו אף הם את פעילות הצעירים העשירים ברשתות החברתיות .האתר
"תאבנאכ" מתח ביקורת על שתיקת השלטונות לנוכח התכנים שהועלו על-ידי הצעירים לרשת ותהה האם היא
נובעת מכך שהמשטרה הבינה שיכולתה להתמודד עם התכנים המופצים באינטרנט הולכת ופוחתת מדי יום,
או שמא מן העובדה שמדובר בצעירים המשתייכים למעמד הגבוה 11.היומון הרפורמיסטי "אבתכאר" יצא
במתקפה חריפה כנגד האופן בו צברו משפחות הצעירים את כספם .במאמר מערכת שכותרתו" :מאיפה
הבאתם )את הכסף(?" נטען כי בעוד שבעבר התאפשרה צבירת הון באיראן בדרכים כלכליות הגיוניות
ומקובלות ,הרי שבשנים האחרונות – ובמיוחד בתקופת כהונתו של הנשיא אחמדינז'אד – הופיע באיראן מעמד
חדש של בעלי הון שהרוויחו את הונם באמצעות שחיתות ,ספקולציות וספסרות .המאמר השווה את בעלי ההון
הללו לאוליגרכים הרוסים שהתעשרו לאחר התמוטטות ברית-המועצות וטען כי ניצלו את המצב הכלכלי
באיראן להפקת רווחים בשעה שרבים מבני מעמד הביניים ירדו אל מתחת לקו העוני בעקבות המשבר
ומדיניות הממשלה.
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התגובות לפרסום תמונותיהם של הצעירים העשירים ברשתות החברתיות משקפות תסכול גובר מצד אזרחי
איראן לנוכח התרחבות הפערים החברתיים בארצם והופעתם של מתעשרים חדשים על רקע המשבר הכלכלי
הפוקד בשנים האחרונות את איראן .חלק מהביקורת מופנית כלפי אורח החיים הבזבזני ותרבות הצריכה
הראוותנית שאימצו לעצמם בני המעמד העליון בשעה שרבים מבני ארצם סובלים ממצוקות חריפות .אחד
הגולשים בטוויטר היטיב לסכם את תחושת התסכול בציוץ שהעלה בעקבות סערת "הילדים העשירים של
טהראן" ובו כתב" :לאחר  35שנים של מלחמה ומהפכה הגענו לאותה נקודה בה היינו ב] 1979-השנה בה
התחוללה המהפכה האסלאמית[!  99%מעושרה של איראן שניתן לה על-ידי האל נמצא בידי אחוז אחד
מהחברה".
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בין דאע''ש לכורדים :הדילמה הקשה של טורקיה
חי איתן כהן ינרוג'ק
מלחמת האזרחים בסוריה והמשבר בעיראק ממשיכים להשפיע על סדר היום הטורקי .האירועים האחרונים,
ובהם נפילת דיפלומטים טורקים בשבי דאע"ש בעיר מוצול שבעיראק ,התקדמות כוחות דאע"ש לעבר
כורדיסטאן הסורית )רוז'אבא( תוך כדי לחימה קשה בעיר הכורדית קובאני והשפעתם של אלו על תהליך
השלום מבית בין אנקרה לכורדים ,עמדו במרכז שיח הרשתות החברתיות בטורקיה בחודש האחרון.
ב 11-ביוני הזדעזעה טורקיה לגלות שארבעים ותשעה עובדי השגרירות הטורקית בעיראק נפלו בשבי דאע"ש.
בעקבות המשבר תבעו מתנגדי הממשלה את פיטורי שר החוץ דאז ,דאווטאולו 14,אולם האחרון צלח את
המהמורה ואף יצא ממנה מחוזק ,לאחר שמונה לראשות הממשלה במקום ארדואן 15ואף הצליח ,בתיווך
שבטים מאזור מוצול ,להביא לשחרור השבויים ב 21-בספטמבר .כצפוי ,הישג זה של דאוטאולו סומן
בתקשורת הממסדית וברשתות החברתיות כאחת כהצלחה אדירה .תומכי הממשלה שיבחו את אנשי מטה
ההצלה בכנותם את המהלך "מבצע מתוצרת טורקיה" ) – (Made in Turkeyקרי ,טורקיה ,כמעצמה אזורית,
צלחה את המשבר מבלי שנזקקה לסיוע חיצוני .הממשלה הטורקית הצטרפה לתומכים ברשתות ,בהדגישה כי
מבצע החילוץ הוכיח את כוחה של 'טורקיה החדשה' )על מונח זה ראו הגיליון האחרון של ביהייב( 16.עם זאת,

את המחיר ששילמה הממשלה בתמורה לשחרור השבויים – שכלל לפי ה -טיימס הבריטי שחרור של מאה
ושמונים אסירים משורות דאע"ש ,חלקם אזרחים אירופיים – סירבה הממשלה הטורקית לחשוף .במקום
לדון בתנאי עסקת השחרור ,התמקדה התקשורת הטורקית המגויסת בתמונות המשוחררים ובפגישתם
המחודשת עם משפחותיהם.
ברם ,האיום שמציב דאע"ש לפתחה של טורקיה לא שׁכך עם תום פרשיית השבויים ,ויש בו אף כדי להשפיע על
יציבותה הפנימית .ביום בו שוחררו השבויים הטורקים פתח דאע"ש במתקפה על העיר הכורדית קובאני בגבול
טורקיה-סוריה ,המבודדת מיתר חבלי הכורדים בצפון סוריה .טורקיה רואה בישות הכורדית המתהווה
בסוריה איום ביטחוני ,בעיקר על רקע שיתוף הפעולה בין המחתרת הכורדית הטורקית )ה (PKK-ללוחמים
הכורדיים בסוריה )ה .(PYD-לפיכך ,עד כה היא העדיפה להימנע מנטילת חלק בעימות המזוין בין דאע"ש
לכורדים ,וזאת אף חרף הלחץ הבינלאומי המופעל עליה להצטרף לקואליציה העולמית נגד דאע"ש ,ולמרות
איומיו המתמידים של דאע"ש – באמצעות הרשתות
החברתיות – בפיגועי ראווה במרכזי אוכלוסין טורקים
תחת הסיסמא "לא לקואליציית הצלבנים" 17.הפחד מפני
פעולת טרור של דאע"ש מורגש כיום היטב בטורקיה ,כפי
שמעידה הסערה שעוררה תמונה שפורסמה בכלי
התקשורת ובה צעיר בחולצת הארגון ברכבת הקלה
באיסטנבול )בתמונה(.
המדיניות הניטראלית ,כביכול ,בה נוקטת טורקיה עוררה זעם רב בקרב אזרחיה הכורדים ,ודומה כי היא
מעמידה בסכנה את המשא ומתן הזהיר המתנהל מאז  2009בין ממשלת טורקיה וראשי ה PKK-השואפים
להגיע לפיתרון מדיני ולשים קץ לסכסוך המזוין .נוכח הפניית העורף של אנקרה לכורדים מעברו השני של
הגבול קראה לתומכיה המפלגה הכורדית ,ה) HDP-המקבלת הוראות ממנהיג ה PKK-עבדאללה אוג'אלאן(,
לצאת להפגין ברחובות ,וברשתות החברתיות דרשו הגולשים מהממשלה לחזק את הכוחות הלוחמים בדאע"ש
על ידי הזרמת תחמושת ומתן היתר לכוחות "פשמרגה" מצפון עיראק לחצות את ציר המעבר מכורדיסטאן
העיראקית לקובאני העובר בשטחה של טורקיה .התלהטות הרוחות ברשתות החברתיות גלשה עד מהרה
לרחובות ערי טורקיה 18,ובנוסף לעימותים עם כוחות הביטחון )בעקבותיהם נהרגו שלושים ותשעה אנשים(,
הציתו המפגינים משרדי ממשלה וסמלים המזוהים עמה כדגלי טורקיה ופסלי מייסד הרפובליקה אתאטורק
)בתמונה(.
זועמים על מעשים אלו הצטרפו גם כמאליסטים ולאומנים טורקים לשיח
הרשתות החברתיות .הם קראו "להגן על אתאטורק ועל לאום הטורקי" 19,מאז
מותו של אתאטורק נהוג לראות בטורקיה פסלים שונים של מייסד הרפובליקה
במרכזים רבים .הפסלים הללו לא נתפסים כיצירות אומנות אלא כסמלים של
השלטון החילוני ושל הכמאליזם .על כן שריפתם מבהירה מבחינת הכורדים כי
אינם חוששים מהמדינה ולא יהססו מלקרוא עליה תיגר במקרה של ניגוד

אינטרסים .לנוכח הפעולות הללו השמיעו הלאומנים הטורקים קריאות קיצוניות אף יותר ,כגון" :אל תפריעו,
תנו לדאע"ש לנקות את הכורדים" 20.תומכי הממשלה שהצטרפו לשיח הרשתי מתחו ביקורת על אלו
ה"מקלקלים את יצירת מופת )היא 'טורקיה החדשה'( של ארדואן" 21,וקראו לכוחות הביטחון לפעול נגד מפרי
הסדר 22.עם זאת יש לציין ,כי לצד הקריאות המתלהמות נשמעו גם קולות מתונים שקראו להרגעת הרוחות
23
והדגישו כי "הטורקים והכורדים אחים הם".
לסיכום ,הרוחות הסוערות ברשתות החברתיות וגלישתן לרחובות טורקיה מעידות על האתגרים הקשים מחוץ
ומבית הנצבים לפתחה של אנקרה .בינתיים ,טורקיה מנסה להוציא את המתוק מן העז ,ובמסגרת זו אף
חותרת להיפטר ממשטר אסד על ידי הכללתו ברשימת היעדים הצבאיים של הקואליציה הבינלאומית,
שדאע"ש סומן בו כמטרה עיקרית .בדרך זו תוכל אנקרה לדרוש מהלוחמים הכורדים להצטרף ל"צבא הסורי
החופשי" ולפזר את הישות האוטונומית הכורדית ברוז'אבא ,פתרון שיאפשר לה לכאורה לפעול מול כלל
האיומים הנוכחיים – קרי ,דאע"ש ,משטר אסד והכורדים שטורקיה איננה רוצה בעצמאותם כמדינה תחת
הנהגת מחתרת ה.PKK-

הרשתות החברתיות כפלטפורמה למחאה פוליטית:
לבנון לקראת הבחירות הקרבות לפרלמנט
מיכאל ברק
סלידה ,חשדנות ומורת רוח עמוקה מאפיינים את תחושותיהם של אקטיביסטים לבנונים צעירים רבים כלפי
הממסד הפוליטי בלבנון ,כפי שמעיד הלך הרוחות ברשתות החברתיות מאז סוף אוגוסט .הגורם הישיר לכך
הוא כוונת הפרלמנט הלבנוני לדחות בשנית את מועד הבחירות לפרלמנט שנקבעו לנובמבר  .2014בפעם
הראשונה נדחו הבחירות במאי  ,2013אז האריך לעצמו הפרלמנט באופן שרירותי את הקדנציה בשבעה עשר
חודשים נוספים ,בין היתר ,בנימוק של שיקולי ביטחון לאומי .אלא שהפעם כבר עורר המהלך סערה פוליטית
בהצטרפו לשורה של מחדלים המיוחסים לפרלמנט בשנה האחרונה ,ובהם כישלונו למנות נשיא חדש במקום
הנשיא מישל סלימאן שסיים את כהונתו ב 25-במאי .2014
צעירים לבנוניים פרו-דמוקרטיים רבים – נוצרים,
שיעיים וסוניים ,בעיקר מאזור ביירות ,צור ,טריפולי
ואף בעלבכּ ,כולם בשנות העשרים והשלושים
לחייהם – פתחו מאז סוף אוגוסט השנה קבוצות
דיון בפייסבוק ובטוויטר במטרה להעמיד את
ההתנגדות לדחיית הבחירות בראש סדר היום
הציבורי .כאות מחאה הוסיפו רבים מהם את
הכתובית "לא להארכה" )לא לל-תמדיד( תחת תמונת הפרופיל ,וחלקם אף שלחו בדואר עגבנייה ועליה סיסמה

זו ל 128-נציגי הפרלמנט )בתמונה( 24.התאגדות צעירים בשם "התנועה האזרחית לגביית דין וחשבון" )אל-
חראכ אל-מדני לל-מחסאבה( ) 25,(The Civil Movement for Accountabilityפתחה גם היא דפי פייסבוק

בהם קראה לאזרחים להפגין מול בניין הפרלמנט ב 28-באוגוסט 26וב 11-בספטמבר 27.כבמקרים רבים אחרים
מאז פרוץ 'האביב הערבי' נענו לקריאה מקוונת זו צעירים רבים שיצאו לרחובות ביירות מצוידים בדגלים
ובמצלמות 28.קבוצת צעירים נוספת בשם "למען הרפובליקה" השיקה גם כן אתר מיוחד לקידום הסוגיה.
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עיקר טענתם של הצעירים כנגד הפוליטיקאים מתמקדת בדרדור המדינה לשפל כלכלי חסר תקדים .כפי
שהיטיב לבטא אחד הגולשים" :אין חשמל ,אין מים ,אין זפת ברחובות ,אין ביטחון ,אין דמוקרטיה ואין
רפואה ...אבל יש לנו מפלגות ,חברי פרלמנט ופוליטיקאים שמקללים זה את זה כעת ולמען המדינה!!! השבח
לאל 30."...גולשים אחרים הביעו מורת רוח מכך ש"לבנון הייתה יכולה להפוך לשוויצריה של המזרח ,אולם
הודות לכם ]הפוליטיקאים[ היא התדרדרה לשפל המדרגה" ,והוסיפו כי לו היו הפוליטיקאים "משתמשים
בכספים לבניית המולדת ,הרי שלבנון הייתה הופכת למדינה הטובה ביותר במזרח התיכון" .גולש נוסף הבהיר
כי אין בכוונת בני דורו לשבת בחיבוק ידיים מול העוולות במדינה" :אנחנו בני דור שנות ה [...] 80-70 -ראינו
כיצד הפכתם ממנהיגי מלחמה למנהיגים חנוטים בחליפות ] [...איננו פתאים ואיננו מתכוונים לשתוק" .את אי
האמון במערכת הפוליטית סיכמה היטב גולשת שייחלה לכך ש"בבחירות הבאות ייבחרו נציגים שייצגו אותנו
ולא ]יפעלו[ כנגדנו".
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מחאת הצעירים זוכה לתמיכה מצד כמה
אנשי ציבור וידוענים לבנונים ,אך לא בקרב
הפוליטיקאים .חברי פרלמנט רבים ,כגון
חבר המפלגה הסוציאליסטית הפרוגרסיבית
)בהנהגת וליד ג'נבלאט( ,עלאא אל-דין תרו,
הביעו חשש שמא כניסה למערכת בחירות בתקופה רגישה זו של עלולה לסכן את יציבות המדינה נוכח איום
הטרור הגובר מצד דאע"ש 32.חבר הפרלמנט הנוצרי ד"ר פאדי כרם )מפלגת "הכוחות הלבנוניים"( נימק גם
הוא את הצורך להאריך את הקדנציה בחשש מפני וואקום שלטוני שאליו עלולה להיקלע לבנון.
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התגברות איומי הטרור משטח סוריה ,חדירת פעילי דעא"ש אל תוך לבנון ,וחטיפת חיילים לבנוניים ורציחתם
במהלך חודש ספטמבר ,סיפקו "תחמושת" והגבירו את קולות המחאה של הצעירים נגד הפרלמנט על אוזלת
היד במלחמה נגד הטרור .צעירים שיעים הדגישו כי ההוצאה להורג של חיילים לבנוניים "הינה ההוכחה
הגדולה ביותר לכישלון הפרלמנט בהגנה על צבא לבנון ואזרחיה מפני הטרור" .לשיטתם ,חזבאללה הוא כיום
גורם הכוח היחיד המסוגל להתמודד עם איומי הטרור ,וכך ,לדוגמה ,ציין צעיר שיעי כי "נצראללה הוא
התקווה היחידה עבור לבנון ,הוא היחיד המסוגל למנוע מלחמת אזרחים בלבנון ולהציל את החיילים".

34

בתגובה להאשמות שכאלו ציין חבר הפרלמנט ,ד"ר פאדי כרם ,כי הן צבא לבנון והן הנוצרים במדינה מסוגלים
להגן על ביטחון האזרחים ,ואין הם זקוקים לחזבאללה המייצג אך ורק את האינטרסים הצרים של איראן.
את האצבע המאשימה יש להפנות לטענתו דווקא לחזבאללה המשתתף בלחימה בסוריה35.לסיכום ,הרשתות
החברתיות מהוות פלטפורמה מרכזית עבור צעירי לבנון לבטא את מורת רוחם מהתנהלותה של המערכת
הפוליטית ,הן בשיח הרשתי והן בפעולות המחאה המתארגנות ברשת .לשיח הרשתי הזה – המבטא אי-שביעות
רצון מיכולתם של חברי הפרלמנט לטפל בבעיותיה של המדינה ,ובראשן הכלכלה ואיומי הטרור – ישנם הדים
גם באמצעים אחרים המעידים על כך שהשיח הרשתי איננו מנותק מהלוך הרוחות הרחב ב"רחוב" .כך עולה,
לדוגמה ,מתוצאות סקר שערכה בספטמבר "האגודה הלבנונית לבחירות דמוקרטיות" ) Lebanese

 ולפיהן רמת שביעות הרצון של האזרחים מתפקוד מוסדות,(Association for Democratic Elections
 כך, המבטאת,30-20  מחאה זו מצביעה גם על תמורה שחווים צעירים בגילאים.המדינה נמצאת במגמת ירידה
 תוך הבטחת, רצון להתרחק במידה כזו או אחרת מגבולות החלוקה העדתית המסורתית של לבנון,נראה
 לעת.קיומה של מערכת ממשל דמוקרטית תקינה הדואגת לרווחתם של כלל האזרחים ולקידומה של לבנון
. קשה לאמוד את ממדי תופעה זו אולם ניכר כי היא איננה מבוטלת ומחלחלת בקרב צעירים מכל העדות,עתה
במקביל לתחושת הניכור הגוברת והאכזבה מהפרלמנט עולה בהתמדה קרנו של ארגון חזבאללה בקרב צעירים
שיעיים התולים בו את תקוותיהם ומאמינים כי הוא גורם הכוח היחיד במערכת הלבנונית המסוגל להגן על
 חשוב לציין כי אזרחים ומדינאיים רבים, יחד עם זאת.ביטחונם האישי ולחלץ את לבנון מהמשבר אליו נקלעה
.בלבנון רואים דווקא במעורבות חזבאללה במלחמה בסוריה גורם ישיר לדרדורה של לבנון אל פי תהום
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