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ד"ר עמרי ניר, חוקר מוכשר ומרצה מוערך בתחומי לבנון 

האסלאם  ללימודי  החוג  של  מבשרו  בשר  היה  וסוריה, 

והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית בירושלים ולימד בו 

למעלה מעשור )2016-2007(. אולם מפעלו האקדמי נגדע 

באבחה אחת ב- 9 בדצמבר 2016 בעת שהוא ובנו הקטן 

עילי התדרדרו לתהום במהלך טיול קבוצתי בנחל צאלים 

שבנגב. חוברת ההנצחה מוקירה את זכרם של עמרי ועילי 

לדמותו  קווים  ותלמידים  עמיתים  באמצעות  ומשרטטת 

באהבה  מוקדשת  היא  עמרי.  של  והפדגוגית  המחקרית 

למשפחת ניר היקרה.

מאיר חטינה,        

ראש החוג 	 	 	 	 	



3 2

הספדים
הנהלת האוניברסיטה, עמיתים, תלמידים
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ט"ו בכסלו תשע"ז                                                                                    
15 בדצמבר 2016                                                                                       

גב' ניר, שירי היקרה,

שלום רב,

לא יכולתי להגיע ללוויה ולימי השבעה אליכם. רק הבוקר שבתי מחו"ל אבל הבשורה המרה  

ת   ל צ על מותם של עומרי ועילי הגיעה לכל מקום. המופת של עמרי ושלך עניינם אחד - ה

אותו.  להכיר  זכיתי  ולא  שהתרחקתי  זמן  זה  עמרי,  לימד  שבו  החוג  בוגר  שאני  הגם   . ם י י ח

מה  וכל  העברית.  האוניברסיטה  של  עמרי  על  דברים  לרשום  כדי  חבריו  עזרת  את  ביקשתי 

שרשום כאן מפיהם ומכתבם:

ניר ז"ל היה מבין החוקרים היחידים בארץ שהתמחה בהיסטוריה ובפוליטיקה של  ד"ר עמרי 

וידענות רבה  סוריה ולבנון ובשיעה בעולם הערבי. במחקריו ובפרסומיו הפגין עמרי בקיאות 

לחברה  הקשורים  נושאים  היסטורית  ובפרספקטיבה  חד  באיזמל  לנתח  מרשימה  יכולת  תוך 

כוחות בתוכה, בדגש על העדה  ולהתחקות אחר מאבקי  הלבנונית השסועה מבחינת עדתית 

השיעית ותנועת חזבאללה. הוא גם השכיל לשזור את הנעשה בפוליטיקה הסורית והלבנונית 

עם המערכת הבין-ערבית ועם הסכסוך הערבי-ישראלי.

את האיכויות המחקריות והדידקטיות שצבר עמרי בנושאים אלה הוא הביא אל כיתות הלימוד 

והעתיר על תלמידיו הרבים בעבר ובהווה ידע רב, עניין וסקרנות אינטלקטואלית.  

עמרי לימד בחוג ללימודי האסלאם והמזה"ת באוניברסיטה העברית כעשור שנים, מאז 2007. 

שמו יצא לפניו כמרצה קפדן, חרוץ ומצוין. הוא השלים משבצת חשובה וחסרה בתוכנית המחקר 

היו  מוסמך,  בתואר  גם  אך  בוגר  בתואר  בעיקר  שלימד,  ההוראה  קורסי  החוג.  של  וההוראה 

מגוונים ואטרקטיביים: "סוריה המודרנית", "לבנון המודרנית: דת, עדות ופוליטיקה", "השיעים 

של לבנון: מכרבלא לנצראללה"; "סוגית ליבה בפוליטיקה הלבנונית", "השיעים בעולם הערבי", 

"מנהיגים ומנהיגות במזה"ת המודרני", ועוד.       

בשיעוריו הפגין עמרי חריצות ומצוינות. הוא היה מורה מסור ונערץ על תלמידיו הרבים בעבר 

ובהווה. כיתות הלימוד היו מלאות עד אפס מקום. משובי ההוראה היו מעולים ועקביים לאורך 

השנים. ברובם הוצבו עמרי ושיעוריו בין הראשונים בדרוג המרצים וקורסי ההוראה של החוג. 

עיון במקצת ממשאלי ההערכה חושף מרצה משכמו ומעלה ובעל כריזמה. תלמידים שיבחו 

קוהרנטי",  "באופן  העיניים",  "בגובה  הנלמד  החומר  העברת  ואת  הגבוהה  ההוראה  רמה  את 

"לבנון המודרנית" משנת תשע"ה,  על הקורס  ובעניין". במשוב הערכה  בהנאה  ו"במקצועיות, 

ציין אחד התלמידים כי "האווירה בקורס הייתה רצינית מאוד, אך עם זאת חוויתית, מאתגרת 

והומוריסטית". מאפיין בולט שעבר כחוט השני במשאלי ההוראה הייתה הבקשה של סטודנטים 

רבים מהנהלת החוג להגדיל את מכסת הנרשמים לכיתה ולפעול למען הוספת קורסים נוספים 

ומפרים מטעם המרצה. 

לדוגמה  ואכפתיות.  מסירות  גם  כך  ההוראה.  במשובי  בולטת  כיוון  קריאת  הייתה  מצוינות 

מהתלמידים  אחד  כתב  תשע"ד,  משנת  המודרנית"  "סוריה  ב'  שנה  בסמינר  הערכה  במשאל 

כי המרצה "זמין במייל ועונה על שאלות בצורה מהירה, יעילה וברורה. מעבר לכך הוא נמצא 

כל שאלה שיש לתלמידים שזה  על  ולענות  לעזור  מוכן  ותמיד  באופן קבוע  בשעות הקבלה 

הקורסים  על המרצה המצוין עמרי,  מעין אלה  זה סמינריון". שבחים  כי  במיוחד  עוזר,  מאוד 

שופעי הידע והעניין שהעביר, והזמינות והאכפתיות שהפגין כלפי התלמידים, חזרו על עצמם 

בתדירות גבוהה גם הלאה. 

המצוינות והמסירות שהפגין עמרי בשיעוריו באוניברסיטה העברית בירושלים, היו גם נחלת 

אוניברסיטאות אחרות בארץ שבהן לימד. תרומתו האקדמית הייתה רבה וממנה יצאו נשכרים 

תלמידים רבים. 

מאמרים  של  ופרסום  מחקרית  כתיבה  על  לשקוד  עמרי  המשיך  ומגוונת,  רבה  הוראה  לצד 

וספרים. סמוך למותו הטראגי יצא ספרו השני באנגלית על המנהיגות השיעית בלבנון 1920-

1970, והוא שקד על השלמת ספר נוסף, אך זה נגדע באיבו. 

ד"ר עמרי ניר ז"ל היה מורה נערץ וחוקר מוערך, אך גם אב מסור ואוהב למשפחתו ולילדיו. החוג 

ללימודי האסלאם והמזה"ת, הפקולטה למדעי הרוח והנהלת האוניברסיטה העברית מבכים את 

מותם הטראגי של עמרי והבן עילי ומחזקים את ידי המשפחה בשעה קשה זאת. 

 

יהי זכרם ברוך.

בכבוד רב,

 מנחם בן-ששון
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 י"ד בכסלו תשע"ז                                                                                   
14 בדצמבר 2016                                                                                       

	פרופ'	מאיר	חטינה
ראש החוג,

תלמידים ומורים יקרים,

אנו מבכים לא פעם את מותם של מורים, חוקרים ועמיתים שנפטרו בגיל מבוגר או בשיבה 

טובה, ושהותירו מאחוריהם שובל ארוך של עושר מחקרי ואקדמי. לא כן הוא המקרה של ד"ר 

עמרי ניר בן ה- 50 שנספה ביחד עם בנו הקטן עילי בן ה- 10 בעת שטיילו בנחל צאלים בנגב 

אור ליום שישי, ט' בכסלו תשע"ז, 9 בדצמבר 2016; אב ובנו שבסך הכול יצאו לטייל ולהתבשם 

מהנוף המדברי המרהיב שניבט ממרומי הנחל, אך התדרדרו ממנו אל פי התהום, אל מותם. הם 

הובאו יחד למנוחת עולמים שלושה ימים אחר כך. 

האסון הוא גדול והצער הוא עמוק על חיים שנגדעו בטרם עת. אין בידינו מזור או נחמה עבור 

המשפחה הכואבת. ליבנו עם שירי ושני ילדיה נעמה ונדב, שמי ייתן ותתקיים בהם ברכתו של 

ֵרא  ָעִרים, ְוִיקָּ ל-ָרע, ְיָבֵרְך ֶאת-ַהנְּ ְלָאְך ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמכָּ יעקב אבינו בפרשת ויחי בספר בראשית: "ַהמַּ

ֶקֶרב ָהָאֶרץ". ם ֲאבַֹתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק; ְוִיְדּגּו ָלרֹב, בְּ ִמי, ְושֵׁ ָבֶהם שְׁ

עמרי היה חוקר מוערך ומורה נערץ. מאז אישור הדוקטורט שלו ב- 2002 שעסק בהמשכיות 

ושינוי בקהילה השיעית בלבנון,1  הוא הזדקר כמומחה מוביל להיסטוריה והפוליטיקה של סוריה 

ולבנון ובשיעה בעולם הערבי. הוא הפגין בקיאות רבה ויכולת מרשימה במיפוי וניתוח שסעים 

עדתיים ומאבקי כוחות פוליטיים. הוא גם היה מצויד בפרספקטיבה מרחבית והשכיל לשזור את 

המתרחש בסוריה ולבנון עם המערכת הבין-ערבית ועם הסכסוך הערבי-ישראלי. נושאים אלה 

הם מתחומי הליבה של תוכנית המחקר וההוראה של כל חוג ללימודי אסלאם ומזרח תיכון. אין 

ספק כי עמרי תרם רבות להעשרת תחומים אלה גם במסגרת החוג שלנו באוניברסיטה העברית. 

אישיות  זכינו לעבוד במשך למעלה מעשור שנים עם  החוג  ואני בתפקידנו בראשות  קודמיי 

נעימה, מסורה ואכפתית כלפי סביבתה. הוא היה בשר מבשרו של החוג. במוקד מעייניו עמדו 

תלמידיו הרבים. שיעוריו היו רווי ידע, מעוררי השראה וכריזמה, ואין תמה כי משכו סטודנטים 

י"ב בכסלו תשע"ז                                                                                    
12 בדצמבר 2016                                                                                       

לכבוד 
הגב' שירי ניר 

רחוב לגונה 9          

כפר ויתקין

גב' ניר היקרה,

בצער רב ובכאב גדול  שמענו על מותם הטראגי של בעלך ד"ר עמרי ניר ז"ל ובנכם עילי ניר ז"ל. 

ד"ר עמרי ניר ז"ל שימש כמרצה בפקולטה למדעי הרוח מזה עשור שנים ויותר ואייש משבצת 

סוריה  תחומי  על  בדגש  והמזה"ת,  האסלאם  ללימודי  החוג  של  הלימודים  בתוכנית  חשובה 

ולבנון והשיעה המודרנית. בכיתותיו המלאות עד אפס מקום הוא התבלט כמורה, קפדן, מסור 

ומצטיין: נערץ על ידי תלמידיו הרבים, וחוקר מוערך על-ידי עמיתיו בחוג ובקהילת המזרחנות 

הישראלית .   

ד"ר עמרי ניר ז"ל בתחומי המחקר וההוראה שלו היה מעמודי התווך של החוג ללימודי האסלאם 

והמזרח התיכון. תרומתו הרבה לחוג, לפקולטה ולאוניברסיטה לא תסולא בפז.  

אנא קבלי בשמי ובשם כל המורים והעובדים בפקולטה למדעי הרוח את תנחומינו הכנים לך 

ולכל בני  המשפחה. 

יהי זכרם ברוך.

בכבוד רב,

פרופ' דרור ורמן

דיקן

.Omri Nir, Nabih Berri and Lebanese Politics (New York: Palgrave Macmillan, 2011( :1  החיבור פורסם כספר
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י"ג בכסלו תשע"ז                                                                                                    

12 בדצמבר 2016

	פרופ'	אלי	פודה,
 מרצה בכיר בחוג ונשיא האגודה ללימודי 

המזרח התיכון והאסלאם )אילמ"א(

אף אחד לא מכין אותך לכתוב נאומי הספד, בוודאי לא במקרים טרגיים כאלה. אני לא חושב 

שיש כאן מישהו או מישהי שיכול לקלוט באמת את עוצמתה של הטרגדיה שהתרחשה כאן. 

אנחנו אולי קוראים על מקרים כאלה בספרים, שומעים על כך באמצעי התקשורת, אבל לא 

ממש חווים בעצמנו; אב ובנו, שבסך הכול הלכו לטיול משותף ביחד, עם עוד קבוצת חברים 

מהכפר, אבל לא חזרו.

עמרי  העברית, שם  באוניברסיטה  התיכון  והמזרח  האסלאם  ללימודי  החוג  את  אייצג  בדברי 

היה חלק ממנה. מעבר  ועמרי  עומד בראשה  )אילמ"א(, שאני  וכן האגודה המקצועית  לימד; 

לתפקידים הפורמאליים האלה, הייתי גם עמית וחבר שלו. הכרתי את עמרי שנים רבות. הבאתי 

אותו לחוג שלנו ללמד ב-2007, כאשר שימשתי ראש החוג. 

עמרי היה איש נפלא; אני יודע שעם מותם של אנשים נוהגים לדבר בשבחם, לעיתים עד כדי 

הגזמה, כי כך זה מקובל ונהוג. לא זה המקרה; עמרי היה באמת איש נפלא; ידיד אמיתי שניתן 

לסמוך עליו, אחראי ומסור. מהיום הראשון שהכרתי אותו הוא התחבב עלי; חם, מאיר פנים; 

 - כהן  ציפי  גם  ופחות.  פחות  כיום  מוצא  שאתה  תכונות   - כנות  פתיחות,  ישירות,  בו  הייתה 

המחייכות  העיניים  את  זוכרות   - הנוכחית  המזכירה   - אירינה  וגם  בעבר,  החוג  המזכירה של 

של עמרי בשעת בוקר מוקדמת. הוא תמיד דאג לצאת מוקדם מכפר ויתקין כדי לא להיתקע 

בפקקים ולא לאחר או לפספס שיעור. גם בתקופה ששבר רגל והתקשה להלך, חזר במהירות 

שיא למלא את תפקידיו בהוראה.

עמרי היה מומחה ללבנון ולשיעה. לכאורה זו מדינה קטנה, אבל הכי מסובכת בעולם הערבי. 

הוא היה ידען ענק בתחומו; לדעתי, הוא היה מס' 1 בארץ בהבנת הפסיפס המורכב של החברה 

הלבנונית. כאשר לא ידעתי או הבנתי משהו המתרחש בלבנון )וזה קרה הרבה(, התייעצתי אתו. 

תמיד הייתה לו תשובה בדוקה וארוכה. לא היה זה מקרי שהיה כה מבוקש באמצעי התקשורת. 

רבים. ממש  ומאמרים  ספרים  שני  פרסם  הוא  רהוטה.  ובצורה  ענייני  באופן  דיבר  תמיד  הוא 

בימים אלה אמור היה לחגוג את פרסום ספרו השני על המנהיגות השיעית בלבנון. הוא גם היה 

קרוב לסיום ספרו השלישי, שעוסק בשיעה בלבנון באופן כללי ומסכם את שני העשורים של 

לימודיו בנושא. אני מקווה שהמשפחה תמצא מספיק תעצומות נפש לפרסם את הספר הזה. 

הוא ניתח באזמל מדויק את ההתרחשויות בלבנון; אהבתי במיוחד את אחד המאמרים אשר 

כותרתו תפסה את המהות של השינוי; הוא קרא לזה "הלבנוניזציה של חזבאללה וההתחזבלות 

רבים. אלה שנותרו מחוץ לשערי כיתותיו התדפקו על דלתות מזכירות החוג בדרישה, ולעיתים 

בתחינה, לאפשר להם להיכנס לשיעוריו. משובי ההוראה היו בהתאם ודרגו אותו תמיד, אבל 

תמיד, ברשימה המובילה של מורי החוג. סוד קסמו היה בהעברת החומר הנלמד בחן ו"בגובה 

הרחב השכיל  הציבור  גם  בקרב שומעיו.  הצית  האינטלקטואלית שהוא  ובסקרנות  העיניים", 

מהופעותיו התדירות והרהוטות של עמרי באמצעי התקשורת השונים. הוא היה מרואיין מבוקש. 

המצוינות האקדמית של עמרי אינה דבר מובן מאליו. מדובר במרצה שנאלץ לכתת את רגליו 

בין מחלקות שונות בארץ כדי לשאת בעול הפרנסה של משפחתו. ההוראה הצפופה שחקה 

צעירים  חוקרים  "העשור האבוד" של  נמנה עם  הוא  ונפשית.  פיזית  במובן מסוים את עמרי, 

ומוכשרים שלא מצאו מקום של קבע באקדמיה הישראלית, וחבל!  

והוא המשיך להשתתף בכנסים אקדמיים, לכתוב  אולם, הניצוץ המחקרי של עמרי לא כבה, 

ולפרסם. סמוך למותו הטראגי יצא ספרו השני באנגלית על המנהיגות השיעית בלבנון 1920- 

2.1970  הוא שקד על ספר נוסף, אך לא זכה לראות בהשלמתו. 

עמרי היה נכס עבור החוג ועבור מחלקות דומות בארץ שבהן הועסק. מותו בטרם עת היא אבידה 

אישית בראש ובראשונה לבני משפחתו. זוהי גם אבידה מקצועית לקהילה האקדמית ללימודי 

האסלאם והמזרח התיכון. בקרבנו מהלכים כיום רק מתי מעט מבין החוקרים שעוסקים בענייני 

צעירים  חוקרים  של  המשך  דור  על  גם  להצביע  קשה  די  בפנסיה.  כבר  ורובם  ולבנון,  סוריה 

מאמצים  והשקעת  רצינית  למחשבה  אותנו  שמחייב  מה  המושכות,  את  שייטלו  ומוכשרים 

באיתור והכשרה של דור כזה. 

בעת הזאת קשה אמנם לדבר על דור המשך בתחומי העניין שחקר ולימד עמרי, אך כן ניתן 

נדבכים  שלושה  על  נשענת  זאת  מורשת  מותו.  לאחר  שהותיר  מורשת  על  בוודאות  לדבר 

זהו  לתלמידים.  קץ  לבלי  עד  ומסירות  מצוינות מחקרית,  אינטלקטואלית,  סקרנות  עיקריים: 

גם המצפן שצריך להדריך אותנו, חוקרים ומורים, אחרת נחטא לשליחותנו. יהי זכרו של עמרי 

ברוך ונצור בליבותינו.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                  

                                                               

2 Omri Nir, Lebanese Shi'ite Leadership, 1920-1970s: Personalities, Allegiances, and Feuds  
 (London: Palgrave Macmillan, 2016). 
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 The Lebanonization of Hizballah and the"  - טוב  יותר  נשמע  זה  )באנגלית  לבנון"  של 

 1 .)"Hizballization of Lebanon

ותמיד היה ביקוש לשיעוריו.  היו מלאות  ואהוב על תלמידיו. כיתותיו  נפלא  עמרי היה מורה 

הערכות התלמידים כללו שבחים שאינם מוכרים במקומותינו: קיבצתי עבורכם כמה ציטוטים: 

1( "קורס מדהים. לחלוטין הקורס הכי טוב שלקחתי הסמסטר.. המרצה פשוט מעולה, מפגין ידע 

רב בתחום ומעביר את השיעורים בעניין רב". 2( "מרצה מעולה, בקיא בנושא בצורה מעולה!! 

שיעור מהנה ומעניין, ברמה גבוהה מאוד!! פשוט תענוג ללמוד אצלו". 3( ד"ר ניר הוא המרצה 

שאני הכי מעריך באוניברסיטה הזו. מרצה שהוא תכלס, מקצוען, ידע אין סופי על לבנון, והכי 

חשוב מדבר עם הסטודנטים בגובה העיניים". 4( המורה פשוט אלוף מכל הבחינות...האווירה 

בקורס הייתה רצינית מאוד, אך עם זאת חווייתית, מאתגרת והומוריסטית"; 5( "מרצה מרתק 

ונעים מזג. מרצה בגובה העיניים ומעורר המון עניין בשיעורים. כן ירבו מרצים כאלה". האם יש 

צורך  להמשיך?

לאורך השנים נפגשנו לא אחת במסדרונות, בכנסים בחו"ל, ואחת הפעמים הייתה כאשר בא 

לניחום אבלים כאשר אבא שלי נפטר. הוא בא מוקדם בבוקר ולא היה אף אחד, אז הלכנו לטייל 

לאורך החוף בהרצליה. אני זוכר שהוא סיפר לי על תלאותיו באקדמיה, ואני מנסה לראות את 

החיים דרך העיניים שלו. הוא חש תסכול רב; הוא סיפר לי על המחיר הכבד מבחינה אישית 

באוניברסיטה.  תקנית  משרה  בדמות  לשלווה  זכה  שטרם  כך  על  משלמים  ומשפחתו  שהוא 

נאלץ לכתת  הוא  זה,  הייתה מסמלת עבורו את ההכרה בהישגיו האקדמיים. במקום  קבלתה 

רגליו בין מוסדות שונים - ארבעה רק השנה )האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בן-גוריון, 

אוניברסיטת תל אביב ומכללת אחווה(. כל אחד מעריך את כישוריו ואת יכולת ההוראה שלו, 

אבל אף אחד לא מוכן – או יכול – להעניק לו את חוף המבטחים בדמות תקן המוביל לקביעות. 

תמיד עודדתי אותו להמשיך ולנסות ולא להתייאש. ואכן, הוא לא התייאש. הוא ניגש למכרז 

המתנהל עתה באוניברסיטה העברית; והוא ניגש גם למכרז שהתנהל במרכז שלם. הוא לא היה 

הוא  ולא באוניברסיטה, אבל  הזה משום שמדובר במכללה  )תרתי משמע( עם המהלך  שלם 

עשה זאת. ואכן, נודע לי כי הוא עלה לשלב האחרון שם. יכול להיות שהוא עמד בפני פריצת 

דרך. לעולם לא נוכל לדעת. וגם זו טרגדיה.

עמרי היה בעל אישיות מיוחדת וייחודית; אבל הסיפור שלו הוא, בזעיר אנפין, הסיפור העגום 

של מערכת ההשכלה הגבוהה בארץ. צר לי, עמרי, שנאלצת לעבור את הוויה דולורוזה הזו של 

חיי האקדמיה, אבל הותרת את חותמך על מאות ואלפי התלמידים שלימדת ובמחקרים הרבים 

שכתבת. אני מבטיח לך כי האגודה המקצועית שאני עומד בראשה תעשה כל מאמץ לשמר את 

זכרך בתוך הקהילה האקדמית.

יהי זכרו ברוך!

כ' בשבט תשע"ז
6 בפברואר 2017

	גב'	אירינה	בוצ'בר-ציגלמן,
מזכירת החוג לשעבר

אני תמיד אזכור את עמרי כי הוא באמת היה משהו מיוחד. אחד הדברים הבולטים אצלו היה 

האכפתיות כלפי אחרים. עמרי היה נכנס למזכירות כל פעם אחרי השיעור שלו רק כדי להגיד 

שלום ולהתעניין שהכל בסדר. בשבילי זה באמת היה יוצא דופן כי מעט מאוד מורים נכנסים 

למזכירות כאשר הם לא זקוקים לשירותי. ועמרי באופן קבוע בכל יום רביעי היה נכנס, ואם לא 

היו אנשים, אז היינו גם מספיקים קצת לדבר. 

הוא  העברית,  באוניברסיטה  ללמד  התחיל  הוא  כאשר  ללמוד.  וגם  ללמד  אהב  באמת  עמרי 

)נקודות הזכות( שעמרי  הנ"ז  התבקש להעביר שני קורסים בתואר מוסמך. עם הזמן, מספר 

לבנון  ובמקום קורסי מוסמך, עמרי התבקש ללמד סמינר על  נ"ז בלבד  ל-4  לימד הצטמצם 

לתלמידי שנה ב' בבוגר. עמרי לא היה מרוצה שמספר הנ"ז שלימד הופחת וכי התבקש ללמד 

תלמידי בוגר. למרות הקושי הוא הסכים להגיע פעם בשבוע בבוקר וללמד תלמידים שיודעים 

עדיין מעט מאוד על אסלאם ומזרח תיכון. והנכונות הזו תמיד ללכת לקראת אחרים ולעזור 

אפיינה מאוד את עמרי. 

מהר מאוד, השמועה פשטה בקרב תלמידי בוגר שיש מרצה שחייבים ללמוד אצלו כי אחרת 

זה פספוס. וכך הסמינר על לבנון הפך להיות הקורס המבוקש ביותר בתואר. התלמידים היו 

מאוד יצירתיים בנימוקיהם כדי שנסכים לפתוח עבורם עוד מקומות בכיתה. עם הזמן, עמרי 

גם התבקש ללמד לסירוגין גם סמינר על סוריה. הוא השיב שהוא מומחה ללבנון ולא לסוריה. 

אך בסוף השתכנע כי גם ראשי חוגים וגם התלמידים האמינו בו אמונה שלמה שכל מה שהוא 

לוקח על עצמו לעשות הוא יעשה אותו על הצד הטוב ביותר. ואכן כך היה. התלמידים הגיעו 

למזכירות לספר על המורה הנפלא ששווה היה לקום מוקדם בבוקר ולהתייצב בכיתה בשמונה 

וחצי. הם סיפרו אך הם עושים מאמצים כדי לא לפספס אף שיעור ואפילו לא דקה ובשיעורים 

תמיד  איחורים.  היו  לא  וכמעט  בזמן  החלו  והשיעורים  נוכחות מלאה  היתה  תמיד  עמרי  של 

עמרי פתח את השיעור בכמה דקות אקטואליה ובכך משך את התלמידים אל התחום ואליו 

כי נתן להם את מה שהם הכי רוצים בתואר: כמה שיותר אקטואליה והכי מזרח תיכון מודרני 

שאפשר. תמיד היה נעים לשמוע את ההתלהבות שלהם כשהם באו למזכירות וסיפרו. עמרי 

דאג לתלמידים ורצה שיצליחו. 

מהמרצים  פעולה  שיתוף  צריך  כראוי,  תתפקד  הרוח  במדעי  גדול  הכי  החוג  שמזכירות  כדי 

נבדקו  בזמן, העבודות  ציונים  עליי את העבודה; תמיד מסר  ועמרי תמיד הקל  ומהתלמידים 

ביסודיות ונכתבו הערות וכך לא היה צורך מצד התלמידים לערער כי משהו לא מובן. 

1  Omri Nir, "From Hizballah's Lebanonization to Lebanon's Hizballization: An Analysis of the Pro-
cess of Lebanonization," Hizballah Project, The Institute for Policy and Strategy, Inter Disciplinary 
Center, March 2009. (29 pages).
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הרוח,  מדעי  של  הפתוח  היום  של  שיווק  מצוות  חלק  להיות   2015 בשנת  התבקשתי  כאשר 

המשימה שלי היתה לעצב הזמנה. חיפשתי רעיון לאיזה משפט שיתאים לבטא את חשיבות 

הלימודים והתשוקה לידע וביקשתי מכל מורי החוג לחשוב אם הם מכירים משפט מתאים. 

היחיד הענה לבקשתי היה עמרי. וכמו תמיד, סייע לי באופן מושלם! "בני האדם מקבלים את 

ידיעותיהם, את השקפותיהם, ואת יתרונותיהם אם בדרך לימוד והוראה והרצאה, ואם בדרך של 

חיקוי וספיגת דעה במישרין מן המורה" )אבן ח'לדון(. זהו משפט המבטא נאמנה את האופן 

שבו עמרי לימד ואיך התלמידים באמת למדו. 

בשנת 2013 פניתי לפרופ' מאיר חטינה עם רעיון לעשות יום עיון על בולי דואר מהמזרח התיכון. 

זו הייתה פנייה יוצאת דופן כי מי מתעסק ויודע היום על בולים? מאיר אוהב אתגרים והסכים. 

כאשר חשבנו על דוברים, ישר חשבנו על עמרי. כאשר כתבתי לעמרי על הרעיון והזמנתי אותו 

להרצות, כמובן שהוא שאל איך זה אפשרי, הרי הוא לא מבין כלום בבולים. הרגעתי אותו שכל 

הקשור לבולים אני אדאג והוא צריך להתאים את החומר שאביא לו לגבי לבנון. אחרי התלבטות 

לא ארוכה, עמרי הסכים והכין הרצאה כל כך שלמה ומשכנעת כאילו תחום הבולאות היה מוכר 

לו מזה זמן רב. במגזין "שובל" המוקדש לבולאות אחד מאספני הבולים שבאו ליום העיון, כתב 

מאמר סיכום על הרצאתו של עמרי.  וכך עמרי יזכר לא רק בקרב עמיתים ותלמידים אלא גם 

בקרב אספני בולים. 

הספיק  ומה  וכתב  חקר  מה  על  סיפר  הוא  שונים.  דברים  על  דיברנו  עמרי  עם  שלי  בשיחות 

דניאלה,  הבכורה,  בתי  את  ילדתי   2010 ביולי  המשפחה.  על  דיברנו  הרבה  הכי  אבל  לפרסם. 

ובנובמבר אותה שנה נולד לעמרי בן בשם נדב. זה בהחלט היה הנושא המרכזי בשיחותינו. עמרי 

סיפר שיש לו במשפחה אחות גדולה ואחות קטנה. הוא אמר שהוא כל כך שמח שיש לו אחות 

גדולה ושכל כך טוב שקודם נולדה לו בת ואמר לי שזה מזל שגם לי קודם נולדה בת. 

בשבוע האחרון לחייו, עמרי כהרגלו ביום רביעי מיד אחרי השיעור שלו שהסתיים בעשר פקד 

את המזכירות כדי לשאול מה שלומי ולבדוק שהכל בסדר. במקרה באותו יום הייתי באמצע 

שיחה עם אחד התלמידים וכך יצא שהספקתי רק להגיד שלום ומה שלומך. מי חשב שזו תהיה 

הפעם האחרונה שאראה אותו. 

אני גאה שיצא לי להכיר את עמרי. למדתי ממנו רבות על המסירות ועל אכפתיות. השכלתי 

ממנו גם על לבנון וסוריה כי כל כך היה מרתק לשמוע את עמרי מדבר על נושא שעליו אני לא 

יודעת כלום. בעצמי יכולתי להיווכח בכישורי המורה שלו כאשר הצליח להסביר לי נושא חדש 

באופן מובן ומעניין ומשך אותי להמשיך וללמוד עוד. 

אני בטוחה שהמורשת של עמרי תשאר לעוד הרבה מאוד זמן כי מורה ואדם כמוהו אי אפשר 

לשכוח.

י"ד בכסלו תשע"ז                                                                                                              
14 בדצמבר 2016                    

תלמידי	סמינר	לבנון,	תשע"ז

בכל יום רביעי בשעה 8:30 בבוקר היינו מתיישבים בכיתה, 25 סטודנטים ברי מזל שזכו במקום 

בסמינר לבנון של עמרי ניר. כמה שמענו על עמרי ניר, כמה סיפרו על המרצה האגדי שכולם 

אוהבים וכמה הכול היה נכון.

עמרי.  העביר  שאותם  הקורסים  וסביב  הסמינר  סביב  מסודרת  הייתה  כולנו  של  המערכת 

השיעורים של עמרי היו כל מה שציפינו לו ומעבר. מהשיעור הראשון עמרי שבה אותנו בקסמיו. 

אי אפשר היה שלא להידבק בתשוקה האדירה שלו לחומר הנלמד, לאהבתו להוראה ולחיבור 

המיוחד שלו עם הסטודנטים. כל שיעור היה נפתח בסקירה אקטואלית שעליה עמרי לא ויתר. 

הוא ראה בכך חשיבות עליונה לחבר אותנו לנעשה בלבנון כיום, אף על פי שזה לעתים בא על 

חשבון ההתקדמות בחומר.

בבדיחות של  השיעור  את  ותיבל  מבויש  בחיוך  בנו  מביט  היה  הוא  מיוחד,  קסם  היה  לעמרי 

והן מעמרי המרצה, ששם  הן מהחומר המעניין  סיפוק,  יוצאים מהשיעור מלאי  היינו  הגשש. 

אותנו במרכז. מדבר אלינו בגובה העיניים, מתעניין, נותן לשאול שאלות, מסקרן אותנו לדעת 

ולא משאיר אף שאלה ללא מענה. התשובות של עמרי לא היו סטנדרטיות. הוא לא היה מתחמק, 

תמיד היה נותן תשובה מקיפה, מורכבת ואף מוסיף על כל שאלה סיפורים אישיים תוך חיבור 

לעולמו הפרטי. 

"לילדים שלי אני קורא פלנגות" ככה לימד אותנו עמרי מי היו הפלנגות. את המשפט הזה אנחנו 

נזכור לאורך כל התואר וגם כשנסיים אותו. תמיד נדע מי היו הפלנגות בלבנון ומי הם הפלנגות 

של עמרי. 

נגמר.. אבל אני חייב לספר לכם סיפור..." כמה  זמן, הסמסטר עוד רגע  לנו  זמן, אין  לנו  "אין 

פעמים שמענו את המשפט הזה, ואחר-כך כמובן שמענו את הסיפור. הוא לא ויתר לנו על שום 

פרט, על שום סיפור הכי קטן, על פרטי ידע שהיו שמורים רק אצלו והוא בשמחה רצה לחלוק 

איתנו. גם כשידע שיש לנו מחצית מהזמן בעקבות קיצוצים תקציביים, לא חסך מאיתנו את 

המידע והסיפור שתרמו לחיבור ולאהבה שלנו לנעשה בלבנון.

הסיפור על הטיול לכפר בישראל שמדמה כפר שיעי בלבנון, על הכריכה של הספר, על הספר 

אותו הוא קרא אתמול בלילה ושיעמם אותו בטירוף, על החלומות שלו, על סוכנות הידיעות 

האיראנית שציטטה אותו – כל אלו הם הסיפורים הקטנים שהפכו את השיעורים עם עמרי לכה 

אישיים, מעניינים ומרתקים.

עמרי רצה להספיק כמה שיותר בשבילנו, במיוחד לאור הזמן הקצר של הסמינר. לא תיארנו 
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לעצמנו שהזמן הקצר, יהיה קצר מדיי. זכינו. זכינו בחודש וחצי של הרצאות מרתקות, של מפגש 

ולנו  הכול  הכיר  הכול,  ידע  ה-מומחה,  היה  הוא  האוניברסיטה.  בנוף  במינו  מיוחד  מרצה  עם 

הייתה הזכות ללמוד ממנו. וזה מעט, מעט מידי. בחודש וחצי עמרי נכנס לכולנו ללב, נגע בכל 

סטודנט וסטודנטית. היה קשוב ורגיש והכי חשוב היה בן אדם.

ולכל אחד  לא לאחר.  ביקש  בכיתה, עמרי תמיד  כולם   8:30 בזמן,  הגענו  כולנו  היום בשיעור 

ואחת עברה בראש התמונה של עמרי. אי אפשר שלא. אי אפשר לשכוח כזה בן אדם. כל פעם 

שפותחים את הסיכום של השיעור או את חומר הקריאה התמונה שלו כשהוא מחייך עולה 

לנגד עינינו. אפשר לשמוע אותו בכיתה, לראות אותו מהלך ימינה ושמאלה, אבל הוא לא שם. 

ולכולנו יש חור בלב. 

עמרי השאיר בנו חותם עמוק ועל כך אנחנו מכירים לו תודה. אנחנו נמשיך ללמוד בשקדנות 

ורצינות את החומר שהוא כל כך אהב, תרומתו האדירה לעולם האקדמי ולנו תישאר לעד. 

יהי זכרם של עמרי ועילי ניר ברוך!

כ' בכסלו תשע"ז

                                                                                   20 בדצמבר 2016

	ענת	בן	חיים,
תלמידתו של עמרי בחוג בשנים 2015-2016 

שירי, נעמה, נדב ושאר המשפחה

על עמרי שמעתי לראשונה בהיותי בחורה צעירה - שרק החליטה שהיא רוצה ללמוד מזרח 

תיכון באוניברסיטה העברית – מנחיק נבות, חברו של אבי. אדם בעל ניסיון חיים רב, אשר לא 

ממהר להכתיר אנשים כאידיאליים. אולם, מההתחלה הוא דיבר על עמרי אך ורק טובות וחילק 

לו מחמאות מקצועיות ואישיות רבות, ותיאר אותו כאדם האידיאלי. הדבר הצית את סקרנותי. 

לאחר מספר חודשים, מצאתי עצמי בשערי האוניברסיטה בירושלים. בד בבד עם העולם החדש 

והמופלא אשר נגלה בפניי, עולם האקדמיה, הרי שהביקורת על מרצים באוניברסיטה הצדיקה 

חובה בהגעתם  ידי  נתנו הרגשה של לצאת  או  לא מעניינים,  היו  רבים מהם  לא פעם:  עצמה 

בכדי  בשבוע  פעמיים  שלהם  השן  ממגדל  לרדת  שנאלצו  מנותקים  פשוט  היו  או  לשיעורים, 

לפגוש סטודנטים לשיעור פרונטאלי.

עמרי,  על  מתקדמים  משנתונים  מחבריי  שמעתי  ללימודים  א'  בשנה  כבר  שונה.  היה  עמרי 

על  ללבנון,  בנוגע  שלו  הלהיטות  על  שמעתי  כמה  שלו.  לסמינריון  להירשם  בי  הפצירו  והם 

סקירת האקטואליה על הנעשה בלבנון בכל תחילת שיעור, על האופי המיוחד, על החברמניות 

והצחוקים שבשיעורים, לצד הידע הבלתי נדלה. אז בשנה ב' נרשמתי לסמינר שלו, סמינר סוריה 

המודרנית. כאשר לא היה לי מקום בקורס, שהיה הכי מבוקש באותה שנה, ולדאבוני אף לא 

קיבלתי את הקורס בהגרלה, התחננתי בפני אירנה, מזכירת החוג, שתכניס אותי לכיתה. במזל, 

אירינה הסכימה. עוד לפני כן, שלחתי לעמרי מייל בו הסברתי לו כמה שמעתי עליו וכמה לא 

אסכים לוותר על מקום בקורס! ועמרי, בצניעותו הרבה, אמר שינסה לדבר עם אירנה אך שהוא 

לא בעל הבית. ובכל זאת הוא דיבר, ואולי זה מה שהבטיח את מקומי לבסוף בקורס.

מפה, איזה כיף לי, זכיתי ללמוד אצל עמרי. על הפן האקדמי של החומר הנלמד בקורס סוריה 

המודרנית לא אכביר במילים, לא שהוא לא חשוב, אולם, לא לשם כך אני כותבת מילים אלו. 

מובן שעמרי היה ידען מטורף על כל רבדיה השונים והמשונים של סוריה, על האינטריגות שבין 

ועל יחסיה עם המערכת הבין-ערבית והמערב. אולם, הדרך בה העביר עמרי את  העדות בה 

השיעורים, היא זו שנחקקה בקרבי ובקרב חבריי, לעד, והיא זו שתבטיח את הישארות החומר 

הנלמד בראשינו ובזיכרוננו לשנים רבות; ואילו את עמרי – קרבו לוודאי אזכור עד יומי האחרון. 

בדרך להלוויה בראשיתו של חודש דצמבר הקר, אני וחבריי נזכרנו בסיפורים רבים שעמרי חלק 

איתנו לאורך השנה שעברה, עת למדנו אצלנו. כולנו בכינו, וצחקנו כשנזכרנו בסיפורים הרבים 
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ובמי שהוא היה, ואז שוב בכינו. נזכרנו למשל, איך פעם סיפר כי בתו בכורתו נעמה מרחה לו לק, 

והוא בטעות שכח להוריד אותו ולא הבין מדוע עמיתיו הסתכלו עליו בגיחוך...אבל הוא, לא היה 

אכפת לו בכלל. או איך היה מפלפל את השיעורים בסיפורים על חוויות משירותו הצבאי בגבול 

יוצאים.  היו  אליהם  הספונטניים  והטיולים  להרשים  כדי  מביאים  שהיו  הבנות  לרבות  הצפון, 

עם יעל, בת כיתתי, שהייתה מדריכה בבי"ס שדה היה מחליף חוויות רבות על שבילי טיולים 

בצפון ואנחנו היינו גומאים את המידע בהנאה. ועם שגיא, היה מדבר על שחקני NBA שבאמת 

באמת רק שניהם שמעו עליהם! )אח"כ שגיא שילב את אהבתם המשותפת לכדורסל ולספורט 

בעבודתו(. וכמובן, גם עלינו לא פסחו חוויותיו כסטודנט במהלך היום, ומחלק בלוני גז בבוקרו 

המוקדם יותר של אותו יום. כשהיה מספר לנו על מנהיגים קשוחים ואכזריים בעולם הערבי, 

היה מתאר אותם ככאלו ש"לא היו צמחוניים, בואו נגיד ככה", וכולנו צחקנו. גם כשסיפר לנו 

איך סוכנות הידיעות הערבית ציטטה אותו צחקנו, וגם כאשר סיפר כי כשמחפשים "עמרי ניר" 

בערבית מקבלים את השיר של אום כולתום )אינתה עמרי(. עוד צחקנו לפני המבחן, כשרמז 

לנו שהוא מאוד אוהב שוקולד לבן ושאם נשאיר לו איזה "קינדר בואנו" לבן על השולחן מתחת 

למבחן הדבר לא יזיק.

ועבורי? עבורי עמרי היה מרצה לחיים, אדם צנוע, מהגווארדיה הישנה - כך היה נוהג לכנות את 

מנהיגי הבעת' הישנים, "אלו מהגווארדיה הישנה". עמרי היה עבורי דמות להיוועץ בה לאורך 

שנה ב' ללימודיי, וגם כאשר כבר הגשתי את הסמינריון, וגם לאחר שקיבלתי אותו בחזרה עם 

הערותיו החכמות של עמרי. 

למעשה, לפני מספר חודשים רציתי להיפגש עם עמרי. רציתי להיוועץ עמו על עתידי, בתור 

דמות שאני מאוד מעריכה גם בפן המקצועי, וגם בפן האנושי. למרות שחבריי אמרו לי "חכי עם 

השאלות לתואר שני, אנחנו בסך הכל התחלנו את שנה ג לתואר הראשון", לא רציתי לחכות. 

לפיכך, בנובמבר ישבתי עם עמרי כשעה במשרדו בשעת קבלה. איכשהו משיחה על עתידי, 

השיחה גלשה לכך שסיפרתי לו על אחיי שמתגוררים בחו"ל, על בן זוגי ותכניותינו לעתיד ועל 

מאווי המקצועיים הגדולים ביותר בעתיד. כך היה עמרי, מוציא מהאדם את שעל ליבו, בזכות 

הרעות המתפרצת שלו, הדיבור שלו בגובה העיניים והיכולת שלו לגרום לך לרצות לשתף איתו 

את מה שעובר לך בראש. 

עמרי ייעץ לי לגבי עתידי. אמרתי לו שאני וחברי הטוב מהתואר, איתי, רוצים להמשיך ללימודי 

M.A בתכנית מנהלים באוניברסיטת תל אביב, וסיבה גדולה מכך היא שראינו שהוא מעביר שם 

שני קורסים. אחד היה על מנהיגים ומנהיגות בעולם הערבי ואחד על לבנון, וכל כך התרגשתי 

ללמוד שוב אצל עמרי, והפעם ללמוד קצת על לבנון מעמרי. אך לעמרי היו תכניות שונות עבורי 

והוא סיפר לי מדוע כדאי לי לעשות תזה, לא לקצר דרכים, ואפילו להגיע לישיר לדוקטורט 

בארה"ב. הוא סיפר לי על החוויה שלו בארה"ב. הוא אמר שאם כבר תזה - אז כדאי לי לכתוב 

אותה אצל אחד מהשמות הגדולים והמוערכים )ואז זרק לי מספר שמות של חוקרים מוערכים(, 

ואני השבתי לו: "עמרי, חאלס להצטנע. כל השמות שאמרת, וגם השם עמרי ניר! יחיד מסוגו 

במחקרו, ביכולות הניתוח והקליטה שלו ובהערכת הסטודנטים כלפיו". כמובן שהוא חייך את 

החיוך המצטנע והמבויש שלו, הביט ישר למטה במבוכה ואמר שלא יעיד על עצמו. אבל אנחנו 

ידענו מי הוא, ידענו מהיום הראשון והדבר רק התחדד במוחנו ככל שזכינו להכיר את עמרי 

יותר ויותר. עמרי נתן לי טיפ חשוב והוא נשמע אולי בנאלי אבל עבורי, זה היה המשפט שהייתי 

צריכה לשמוע. ראשית, הוא שאל אותי איך אני מתמודדת עם אכזבה או עם כישלון בלימודים, 

כי הבחין שאני נוטה להיות פרפקציוניסטית בלימודיי, ואמר לי שגם אכזבות הן חלק מהחיים. 

הוא צדק. שנית, הוא אמר לי שסטודנטים טובים, אם ירצו לחזור לאקדמיה, גם אחרי 10 שנים, 

האקדמיה תשמח לקבלם בחזרה גם אם יעשו הפסקה של מספר שנים. למעשה, הוא הזכיר לי 

שבסוף יש להקשיב ללב, ועודד אותי שהדור שלי בלימודי מדעי הרוח הוא קצת פחות "הדור 

האבוד" מאשר הדור שלו. יש לציין שאת הפידבק שלו לקחתי ברצינות ונצרתי בליבי ובראשי, 

עוד טרם האסון שאירע כחודש לאחר מכן. 

בדלת  עומדת  בעודי  לי  קרא  עמרי  לפתע,  לה  שהתעופפה  כשעה  לאחר  מהחדר,  כשיצאתי 

ואמר לי: "אני אשמח שתשתפי אותי מה החלטת לבסוף, ובאיזו דרך בחרת ללכת". לצערי, לא 

אוכל לעדכן אותו בגלגול הזה, אבל מה שבטוח זה שההחלטות שאקבל בחיי קדימה יושפעו 

מאוד מהאדם, ממי שהיה ומהמילים שחלק עמי. אז כנראה שחלקים רבים בו למעשה נשארים 

אלפי  ואף  מאות  של  בקרבם  אלא  המשפחה,  בני  בקרב  רק  שלא  שתדעו  וחשוב  איתנו,  פה 

שסטודנטים  מהלב,  והמעריכות,  הכואבות  היפות,  המילים  כמות  אקדמיה.  ואנשי  סטודנטים 

כתבו עליו ברחבי הפייסבוק לאחר האסון, אנשים מכל מיני שנים ומכל מיני מוסדות, הן עדות 

קטנה לאדם הגדול שהיה. 

ברצוני להביע את צערי העמוק על אובדנכם המר של שתי הנשמות הענקיות השזורות בקרבכם. 

עמרי ועילי - שאין לי ספק, וגם ממה ששמעתי, היה ילד מיוחד במינו. המשפט הראשון שעמרי 

אמר לנו בשיעור הראשון עמו, היה שהוא תמיד יודע איך הקורסים שלו על סוריה מתחילים, 

אך הוא אף פעם לא יודע כיצד יסתיימו, ושהשיעור האחרון טרם נכתב. מבחינתי, גם סיפור חייו 

טרם נסתיים או נכתב, שכן מורשתו תהיה ארוכה ועשירה, כפי שמגיע לו, ואנו מבטיחים לקיים 

זאת.

חשוב לי להדגיש, שאם תרצו אי פעם לדבר, לשאול, לשמוע או לשתף, אני פה תמיד. תודה 

שחלקתם אותו איתנו, זכינו!
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י"ג בטבת תשע"ז                                                                                                        
11 בינואר 2017

	עפרי	מלצר
סטודנטית למשפטים ומזה"ת ותלמידה לשעבר של עמרי בסמינר לבנון, תשע"ה 

משפחת ניר היקרה,

הגעתי לסמינר של עמרי בעקבות המלצה של חברה ופינה חמה בלב לארץ הארזים, ולמרות 

שזה עשה לי קצת תסבוכת מערכתית בהמשך התואר, הסיבוך הזה היה שווה כל רגע מהקורס. 

גיליתי מרצה מוכשר, שבלי מאמץ מצליח לשבות את לב הסטודנטים ולגרום להם להתאהב 

כמוהו במושא המחקר שלו. 

השיעור היה קבוע בשעה 8:30 בבוקר, אחת השעות הקשות ביותר לסטודנטים, אך הנוכחות 

בכיתה הייתה יציבה וכל שבוע מחדש שמחתי לקום מוקדם כדי להגיע לקורס המעניין ביותר 

שהיה לי בתואר.

כל שיעור היה נפתח ב- "10 דקות" אקטואליה, שלרוב היו מתארכות לכמעט חצי מהשיעור, 

המפתח  דמויות  על  אנקדוטות  והאזור,  לבנון  של  יותר  הרחוקה  להיסטוריה  קישורים  עם 

שאותן הכיר כל כך לעומק, וניתוחים פנים-לבנוניים ואזוריים של ההתרחשויות, שריתקו אותנו 

לכיסאות במשך שעה וחצי כל שבוע. הידע הרחב של עמרי בלבנון בפרט ובמזרח התיכון בכלל, 

הניתוחים הפוליטיים שלו, ההבנה שלו את הזירה הלבנונית והאזורית במאה השנים האחרונות, 

וכמובן חוש ההומור שלו, השתלבו למארג מיוחד במינו שאפיין את ההרצאות של עמרי ואת 

הקסם שלו. 

הקורסים של עמרי היו המבוקשים ביותר, ולא רק בגלל הידע והכישרון שציינתי, אלא במידה 

רבה בזכות האישיות המיוחדת שלו – אדם נעים הליכות, פשוט וצנוע, שמדבר בגובה העיניים 

ולא לוקח את עצמו ברצינות רבה מדי. כל זאת כמובן לצד מצוינות אקדמית ודרישות גבוהות 

מהסטודנטים. הוא היה מעין חריג בנוף האקדמי המעט פלצני של האוניברסיטה העברית, ואף 

שיתף אותנו על רקע השביתה של ארגון מו"ח )מורי החוץ( בתסכולים שלו כמרצה מן החוץ 

וכ"פליט העשור האבוד", על אף שכל שנה מחדש היה מקבל את הציונים הגבוהים ביותר בסקרי 

הערכת ההוראה. דבר זה נגע לליבי ואף גרם לי להעריך אותו עוד יותר, על הכנות והפתיחות 

שלו איתנו, הסטודנטים.

האהבה הגדולה שלו למשפחה ניכרה גם בשיעורים. הייתה עימנו בקורס סטודנטית בשם נעמה, 

ומיד כשהוא שמע את השם הוא אמר עם חיוך קטן על הפנים וניצוץ בעיניים שזהו שמה של 

בתו. בהמשך השנה, תוך כדי אחד הסיפורים הקטנים על המחקר שלו, הוא גם שיתף אותנו 

בסיפור ההיכרות שלו עם שירי אשתו, ושוב יכולנו לראות את האהבה הגדולה בעיניו. 

י"ד בכסלו תשע"ז                                                                                                        
25 בדצמבר 2017

	גיתית	הרפז,
סטודנטית בסמינר לבנון, תשע"ז

הפסיקו  לא  השונים  התקשורת  אמצעי   )2016 בדצמבר   9  ( האסון  התרחש  שבו  שישי  מיום 

לסקר את הסיפור ההרואי של ד"ר עמרי ניר ז"ל. לכל הדעות עמרי היה גיבור אבל מעבר לכל 

הוא היה אדם, אדם נפלא.

זכיתי לבלות במחיצתו של עמרי במשך חמישה שבועות. חמישה שבועות שגרמו לי לפתח 

רגשות הערכה והערצה לאיש שעמד מולי בבוקרו של כל יום רביעי ודיבר בהתלהבות אין קץ 

על הנושא האהוב עליו, לבנון. גמעתי בשקיקה מכל מוצא פיו עד שבאחת הפעמים הביט בי 

ואמר: 'אני לא יודע אם את מקלידה עיוור או שאת סתם מתקתקת על המקלדת'. כזה היה עמרי, 

בעל חוש הומור.

בכל שיעור עמרי דאג לספר לנו עשרות סיפורים כדי שחלילה לא נשתעמם. אבל איך אפשר 

להשתעמם מעמרי תגידו לי? מעמרי שתמיד טרח לדבר אלינו בגובה העיניים, מעמרי שרק רצה 

להעניק לנו כמה שיותר.

עמרי היה ידען גדול בתחומו, אם לא הידען הגדול ביותר, ואני, כסטודנטית צעירה נמלאתי כבוד 

על שזכיתי לספוג ולו מעט מהידע העצום שלו.

לונדון  של  לתוכנית  העניק  אותו  האחרון  בריאיון  אותנו  שיתף  עמרי  השיעורים  באחד 

להיות  זה עתיד  ידע שאכן  לא  נאמרו הדברים אף אחד מאיתנו  בו  רגע  וקירשנבאום. באותו 

הריאיון האחרון שלו.

והיום, כמו בכל יום רביעי, הגעתי לכיתה בציפייה לראות אותו ישוב בכיסא המרצה. אך הכיסא 

היה ריק וההבנה החלה לחלחל – עמרי איננו.

יותר  "אני לא רוצה שתדעו  כי  ישנים בתואנה  יותר לקרוא מאמרים  יבקש מאיתנו  עמרי לא 

ממני".  

עמרי לא יספר לנו יותר על הספרים שקרא לפני השינה ועזרו לו לישון כל כך טוב כי הם פשוט 

היו "שעמום נוראי".

עמרי לא יגער בנו יותר על שאיחרנו לכיתה בעודו אומר: "אני יוצא מהבית ב-6:00 בבוקר כדי 

להגיע בזמן".

עמרי, חיכינו לך היום ב-8:30 בבוקר והפעם אתה זה שמאחר.
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מאז שסיימתי את הקורס, כל פעם שאני נתקלת בחדשות מלבנון אני קצת מתלהבת, ותמיד 

חושבת על מה היה לעמרי להגיד על זה. כך היה באוקטובר האחרון, כאשר לאחר תלאות רבות 

נבחר ללבנון נשיא חדש, וכשקראתי את הדיווחים הייתה בי דקירת קנאה כלפי הסטודנטים 

של השנה, שזוכים לשמוע את הניתוחים המבריקים שלו בנושא הזה, ובכלל. כמה סמלי שנושא 

זה, שעמרי עקב אחריו לעומק בשנים האחרונות, מהווה את הפרסום האחרון שלו, וכמה שזה 

בלתי נתפס שכאן זה נעצר. 

כשפתחתי את החדשות לאחר האירוע הנורא וגיליתי את פרצופו המוכר של עמרי מתנוסס 

בכל הידיעות, היה לי קשה לעכל את הבשורה המרה, ואני לא יכולה לתאר לעצמי מה עבר 

עליכם, המשפחה, באותם ימים ומאז. אני יכולה רק לשמוח שבסיום השנה הספקתי להודות 

לעמרי על מה שהקורס היווה עבורי ולהביע את הערכתי העצומה כלפיו, והיה לי חשוב לשתף 

גם אתכם, המשפחה שלו, בכמה שהוא היה משמעותי עבורנו הסטודנטים, וכמה למדנו ממנו, 

גם כמרצה וגם כאדם.

משתתפת בצערכם ומאחלת רק טוב.

כ' בשבט תשע"ז                                                                                                        
6 בפברואר 2016

	אוהד	חמו
איש תקשורת ובוגר החוג, 

לא רבים מהמרצים שאני זוכר בבהירות ובעיקר באהבה מהתואר שלי כמו את עמרי. וזו לא 

קלישאה. באמת שלא. השיעורים שלו היו חגיגה לאוהבי המזרח התיכון. 

כמו ילד ממושמע, אך גם שמח, התייצבתי לקראת כל שיעור עם ציפייה ללמוד ולהחכים. אלא 

שהרבה מעבר לעניין שעורר בי הלימוד עם עמרי – נהניתי מהמפגש עם אדם מקסים. מקצועי 

וידען ועם זאת צנוע מאוד, לעולם מאיר פנים ודמות מעוררת רצון להתקרב ולהכיר אותה טוב 

יותר. 

התואר,  את  שסיימתי  אחרי  הרבה  גם  המקצועיים,  בחיי  אבל  למישהו,  סיפרתי  אם  בספק 

כשנדרשתי אי אלו פעמים לדבר בפורומים שונים על לבנון, הטלפון הראשון היה לעמרי. ותמיד 

וכל פעם  ידע לספר ולהאיר את הנושא באור מעניין ומלמד.  ידען אמיתי. הוא  סבלן, ותמיד 

מחדש התרגשתי מרוחב הלב ומהנדיבות שלו. 

יהי זכרו ברוך!
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כתבה	מפי	האתון,	20	בדצמבר	2016	

עמרי ז"ל ועמיתים בכנס לכבוד הגעתו של פרופ' משה מעוז 

לגבורות, שהתקיים במכון טרומן, 11 בינואר 2016
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ארוע לזכרו של עמרי
 במושב מיוחד שנערך ב- 18 בינואר 2017 

 בקמפוס הר הצופים 
 התקבצו עמיתים ותלמידים 

 ובנוכחות בני המשפחה ושרטטו קווים 
 לדמותו המחקרית והאקדמית של עמרי ז"ל.

 להלן נוסח דבריהם
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	פרופ'	אייל	זיסר,	
סגן רקטור, אוניברסיטת תל אביב

מלחמת האזרחים העקובה מדם אשר פרצה בסוריה ב- 2011 דחקה באחת את לבנון ממוקד 

נותרה  לבנון  כי  העובדה המפתיעה כשלעצמה  הרחב.  בעולם  גם  כמו  בישראל  הלב  תשומת 

כמובן  סייעה  לא  השכנה,  בסוריה  המלחמה  מוראות  למרות  זעזועים,  נטולת  וכמעט  יציבה 

לשמר את מקומה של לבנון במוקד השיח הציבורי והתקשורתי בישראל המחפש, מעצם טיבו, 

אחר סנסציות, אקשן ודם.

ובכל זאת, לאותו קובץ של משוגעים לדבר, עליהם נמנה עמרי ניר, לבנון נותרה מושא מאלף 

חיי  את  מי שהקדיש  בעבור  גם  ולחדש  להפתיע  חדלה  ללא הפסקה שאינה  מדינה  למחקר, 

הבוגרים ללימוד ולחקר מדינה זו.

נשיא חדש ללבנון, מישל עאון, שמנפץ  נבחר רק לאחרונה, בסוף אוקטובר 2016,  כך למשל 

את המוסכמה שרווחה בקרב רבים כי אינו בחיר וכי סיכויו להתמנות לתפקיד אפסיים. דווקא 

ידידיו משכבר הימים, דוגמת מנהיגה של תנועת אמ"ל, נביה ברי, נמנעו מלתמוך בו ואילו יריביו 

המושבעים, הבאים בעיקר מקרב העדה המרונית, דווקא אלו התגייסו למענו, הגם שביקשו בכך 

לחסום יריבים אחרים שלהם, שנואים או מאיימים יותר. אך הסתיימה סאגת הבחירות לנשיאות 

זו  סאגה  של  במוקדה  הלבנוני.  לפרלמנט  הקרבות  הבחירות  שעניינה  חדשה  סאגה  והחלה 

עומדת השאלה האם לקיים בחירות אלו על פי שיטת הבחירות האזוריות המבוססות על עקרון 

בשיטת  ולקיימן  מהפך  לחולל  שמא  או   )1960 שנת  של  הבחירות  חוק  )במתכונת  העדתיות 

הבחירות היחסיות. שיטה זו תעניק יתרון מסוים למועמדים הנוצרים-מרונים, אבל תעניק קרוב 

לוודאי את הניצחון המכריע לבני העדה השיעית, ובראשם לאנשי ארגון חזבאללה.

לבנון אינה עוצרת לרגע וגם לא באור אדום, תובעת ממי שלומד וחוקר אותה ההתמסרות מלאה, 

היכרות מעמיקה ותובנות עומק, שבכולן ניחן עמרי ושבכולן שיתף גם אחרים, בין אם עמיתיו, 

תלמידיו ושומעיו או צופיו בערוצי הטלוויזיה השונים. כל שנותר לנו לתמוה הוא אפוא מה היה 

וכיצד היה מעריך ומשקלל את המהפכים  נוכח ההתפתחויות הדרמטיות בלבנון  אומר עמרי 

שהתחוללו בה ומה הייתה תחזיתו באשר לדרך שבה עתידה לנוע במדינה זו בשנים הבאות.

ממעוף  קצרה  בהתייחסות  שנשא,  לציבור  ההרצאות  את  וגם  שעוריו,  את  לפתוח  נהג  עמרי 

הציפור, אבל בעיניו החודרות של הנץ, לנעשה בלבנון. משום כך, מצאתי לנכון ללכת בדרכו 

ולפתוח את דבריי אלו לזכרו בהתייחסות למושאי המחקר שלו, ובעצם לגיבוריו להם הקדיש 

את חיו הבוגרים.

מובנות  בחירות  היו  לא  שלושתן  האקדמיים.  בחייו  עמרי  עשה  משמעותיות  בחירות  שלוש 

מאליהן ויש בהן כדי להצביע על הדרך הייחודית בה בחר. זאת, כמובן, לצד בחירה משמעותית 

לא פחות שעניינה הקדשת חיו הבוגרים למחקר האקדמי. שהרי החלטה על כתיבת עבודת גמר 

אותך  כ"חתונה קתולית", הקושרת  כמוהם  דוקטור,  עבודת  כתיבת  יותר,  ומאוחר  שני  לתואר 

גם הרחק  ימות השנה, במשרד, בכיתה, אבל  אורך  ולכל  ובלילה  ביום  למושאי המחקר שלך, 

עוזבות  ואינן  אותך  מלוות  המחקריות  והדילמות  השאלות  על  המחשבות  לחופשה.  בנסיעה 

אותך לרגע, והן שקובעות את סדר יומך ומשפיעות על מהלך חייך. ומעבר לאלו, ראוי להזכיר 

את כתיבת העבודה, חיבור שאותו מתחילים במחשבה שמדובר לכל היותר בעבודה סמינריונית 

מורחבת, אבל מהר מאוד מבינים כי מדובר בדרך חיים.

בחירותיו של עמרי בעבודות התואר השני והשלישי היו כאמור שלוש: הבחירה הראשונה הייתה 

לבחור בלבנון כמדינה שלה יקדיש מכאן ואילך את חיו האקדמיים, ולמעשה את חיו הבוגרים. 

הבחירה השנייה הייתה לבחור בעדה השיעית בלבנון כמושא המחקר שלו, והבחירה השלישית, 

לבחור בארגון אמ"ל כמי שבו ימקד את העניין המחקרי שלו. היו אלו כאמור שלוש בחירות 

שאינן מובנות מאליהן.

בעולם המזרחנות הישראלי אבל גם בעולם הרחב נתפסה לבנון, ובוודאי בידי מי שאינו אמון 

המצויה  מדינה,  וחשיבות.  עניין  וחסרת  שולית  קטנה,  כמדינה  שלה,  והדינמיות  החיוניות  על 

הרחק מהמרכז והמוקד שבו נקבעה דרכו של המזרח התיכון, בין אם איסטנבול ובין אם קהיר, 

בגדאד וכיום טהראן או אנקרה וריאד. אחרי הכל אין מדובר במצרים, האחות הערבית הגדולה, 

שנתנה את הטון בכלל ההתפתחויות התרבותיות והמדיניות באזור במאתיים השנה האחרונות, 

ואפילו לא בדמשק השכנה, שתוארה תמיד כמפתח לשליטה במזרח התיכון. ובכל זאת, עמרי 

בחר בה, מודע למשמעות הבחירה ולאתגר הטמון בה, הולך שבי אחר החיוניות שלה. אין פלא 

כי אף לבנונים רבים טוענים כי רק חוקרים ישראלים הבאים ממדינה מלאת חיוניות ויצר, על 

שלל הדרמות הפוליטיות שהיא מייצרת, רק חוקרים ישראלים שכאלו יוכלו להבין על בוריה את 

המערכת הפוליטית והחברתית בלבנון.

הבחירה השנייה של עמרי הייתה להתמקד בשיעים בלבנון. כיום מרכזיותה של העדה השיעית 

בלבנון והיותה כח מוביל החותר להגמוניה במדינה, הוא עניין שאינו נתון במחלוקת. אבל בשעה 

זו של השיעים לא  שעמרי עשה את צעדיו הראשונים בחקר לבנון ובחקר השיעים, מרכזיות 

הייתה מובנית מאליה. שהרי בני עדה זו נחשבו תמיד לנעדרי משקל וחשיבות וכמי שמצויים 

בשוליה של החברה הלבנונית ואינם מהווים גורם בעל משקל, לא כל שכן גורם משפיע, במערכת 

הפוליטית של מדינה זו.

ולבסוף, הבחירה השלישית, העיסוק בארגון אמל, ארגון חשוב ובעל משמעות, אבל נעדר כוח 

צבאי ובעיקר נעדר נוכחות תקשורתית ביחד למתחרה העולה, חזבאללה. חולשותיו של אמל, 

אבל גם נקודות העוצמה שלו, היותו אלטרנטיבה שיעית המציעה זהות לבנונית ואפילו חילונית 

ודוחה את ההגמוניה האיראנית, היו ידועות וברורות כבר מראשית הדרך. אגב, גם כיום לאחר 

מה שנתפס כניצחונו הבלתי מעורער של חזבאללה במאבק להגמוניה בעדה השיעית ובדרכו 

לניצחון דומה בהגמוניה על לבנון כולה, גם כיום מוסיף ארגון אמל להינות מתמיכה משמעותית 

ואולי את הרוב השקט  ניכרים  ובודאי שבדרום לבנון, מייצג חלקים  בקר בני העדה השיעית, 

אמל  ארגון  כי  אבל אפשר שהעריך  יהיה,  לדעת שכך  היה  יכול  לא  עמרי  זו.  עדה  בני  בקרב 
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את המציאות השיעית  יותר  טוב  בהוויה השיעית, משקפים  עמוק  נטועים  בראשו  ברי  ונביה 

ואת המאוויים של בני עדה זו. ולפיכך, המילה האחרונה עדיין לא נאמרה במאבקי הכח בלבנון 

ובקרב העדה השיעית במדינה.

תמיד תהיתי מה הביא את עמרי לבחור בלבנון ובשיעים. יש להניח כי לכך הביאו אותן שנים 

מעצבות בחיו במהלכן גדל כנער באזור הצפון המאוים ומותקף תדיר משטח לבנון. אגב, היו 

אלו הפלסטינים שהפליאו מכותיהם בצפונה של ישראל באותן שנים מעצבות בחיו של עמרי. 

אף מלחמת לבנון הראשונה, שהייתה מן הסתם חוויה משמעותית בעבור עמרי, כמו בעבור דור 

שלם של צעירים ישראלים של שנות ה- 80, אף מלחמה זו עימתה את ישראל עם סוריה ועם 

הארגונים הפלסטיניים. אחרי הכול את השיעים איש לא הזכיר באותה עת ובודאי שלא הביא 

כלל בחשבון. אבל עד מהרה ובתוך כעשור הפכו אלו לשליטיו של דרום לבנון ושל הגבול עם 

ישראל, נושאים פניהם לעבר בירות, ובה בעת קורצים באיום לעברה של ישראל.

אבל כל זה עוד לא היה ברור בעת שעמרי עשה את בחירותיו בלבנון, בשיעים ובארגון אמל. 

ולכן, אפשר שדווקא הסקרנות ושמא ההזדהות עם מי שנתפס תמיד כאנדרדוג של הפוליטיקה 

וכנגד כל הסיכויים הפך את הקערה על פיה היא שהניעה אותו לעשות את  ועתה  הלבנונית 

הבחירה המשמעותית כל כך של חייו. 

מאז נדבק עמרי בחיידק בלבנוני הוא לא הרפה לרגע ממדינה זו שכה אהב, מן העדה השיעית 

על גיבוריה, מפליא לנתח באזמל חד, רגיש אבל מעמיק חדור, את התהפוכות שידעה מדינה 

זו וידעו גיבוריה. מדובר בהתמסרות אין קץ, במעקב שיטתי יומם ולילה אחר אתרי החדשות 

ואתרי האינטרנט המעניקים הצצה לשאון ושטף החיים הבלתי פוסק של השכנה מצפון, וכך 

בלא הפסקה ובלא להסיר לרגע את האצבע מדופק החיים בלבנוני.

עמרי ראה תמיד לנגד עיניו לא רק את עולמם של חוקרי האקדמיה המכובדים בארץ ובעולם, 

אלא גם ובעיקר את התלמידים העושים את צעדיהם הראשונים באוניברסיטה, ומעבר להם, את 

הציבור הישראלי שלו ביקש להסביר ולפרש את המתחולל בארץ הארזים. תלמידיו, מאזיניו 

ושומעיו הרבים בקרב הציבור הישראלי השיבו לו חום ואהבה, מעריכים את החלטתו למקד 

עצמו בהם ולשמש בעבורם שגרירה של לבנון בדעת הקהל בישראל ובעולם האקדמיה.

דרכו של עמרי, כמו דרכם של גיבוריו השיעים בלבנון, הייתה דרך לא קלה. אבל למרות הקשיים 

הוא התמיד בדרכו ולא ויתר. ספריו ומחקריו אודות דרכם של השיעים בלבנון מאז הקמתה 

של מדינה זו בספטמבר 1920 ועד לימינו אלו, הפכו אותו לחוקר מוערך ומוכר בארץ ובעולם, 

לבר-סמכא בענייניהם של השיעים בלבנון, ולמי שעמיתים, תלמידים וגם הציבור והתקשורת 

בישראל מצפים למוצא פיו כדי שיבהיר ויפרש להם את שמתרחש במדינה זו ובקרב השיעים 

החיים בה.

אוניברסיטה  בכל  ומעריצים  תלמידים  של  חברים,  של  גדול  מעגל  סביבו  להקים  זכה  עמרי 

ומכללה בה לימד, וגם ברחבי העולם ואפילו בלבנון, גם מקרב בני העדה השיעית ואפילו מקרב 

ארגון חזבאללה, שלא תמיד קיבל בהבנה את העניין של עמרי בשיעים, קל וחומר את העניין 

שגילה בארגון המתחרה והיריב, ארגון אמל.

תלמיד  כולנו  איבדנו  בנו,  על  להגן  כדי  חייו  את  שהקריב  בעת  עמרי  של  הטראגי  מותו  עם 

יחסר  עמרי  תלמידיו.  כל  על  אהוב  ומורה  מוערך,  חוקר  ומסור,  מחויב  וחבר  עמית  מבטיח, 

לכולנו, לתלמידיו ולעמיתיו, לכל מי שזכו להכיר אותו ללמוד ממנו או לשמוע את הרצאותיו 

ולקרוא במחקריו. אבל עבודתו המחקרית תוסיף להמשיך ולהאיר את הדרך לדורות רבים של 

תלמידים וחוקרים.

יהיה זכרו ברוך!
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	ד"ר	יוסרי	ח'יזראן,	
האוניברסיטה העברית בירושלים,

ההיכרות שלי עם עמרי ניר ז"ל התחילה ב- 2008, כשהייתי בארה"ב במסגרת פוסט-דוקטורט. 

הבחנתי  שעמרי פרסם מאמר על תפקידה של העדה השיעית במלחמת האזרחים הלבנונית 

הראשונה ב- 1958. כתבתי לעמרי וביקשתי ממנו לשלוח אליי את המאמר ואכן עמרי נענה 

– שעמרי הקדיש לה את פועלו המחקרי - לתחילת  וכך נהייתה העדה השיעית בלבנון  מייד 

הקשר עם עמרי. מבחינתי עמרי היה המומחה לענייני אמל וכל אימת שנתקלתי בשאלה על 

הנושא הייתי פונה אליו. 

לפני חודשים מספר ראיינתי את מר משה ארנס, שר הביטחון לשעבר, במסגרת הפרויקט שלי 

על ישראל וברית המיעוטים, ובמהלך השיחה אמר מר ארנס כי הוא נפגש עם בכיר באמל בשנת 

1983, אולם לא זכר את שם האיש. מייד כתבתי לעמר ושאלתיו, לא מפתיע כי הוא ידע במי 

מדובר ושלח אליי ביוגרפיה קצרה ותיאור מגעיו של האיש עם בכירים ישראלים בשנות ה-80. 

זו הייתה ההתקשרות האחרונה עם עמרי לפני האירוע הטרגי. 

אני רואה את החידוש במחקריו של עמרי בארבעה היבטים מרכזיים: ראשית, מילוי החסר בכול 

ונביה ברי  הנוגע לחקר תולדות השיעה בלבנון. מחקרו המקורי והחדשני של עמרי על אמל 

)2011( מוסיף נדבך מרכזי במחקר על השיעה בעת החדשה. שנית, התמקדות בתפקיד המכונן 

של האליטה בעיצוב השיח ודפוסי ההתנהגות של ההמון. השיעה בלבנון ממחישה עד מאוד 

נקודה זו, כלומר עד כמה אליטה כריזמטית הצליחה לעצב את פני ההיסטוריה של בני  קהילתה. 

בחוגי  השיעה  חקר  כי  העובדה  אף  על  מאוזנת.  בגישה  ניחנים  עמרי  של  כתביו  שלישית, 

האקדמיה הלך והתפתח מאז שנות ה- 80 לאחר עליית המגמות הרדיקליות מבית היוצר של 

חזבאללה, הרי שעמרי הקדיש את מחקרו לתנועת אמל שתמיד נתפסה בראי המשקיף מבחוץ 

כיותר לבנונית. רביעית, עמרי הצליח להראות במחקריו את המורכבות שמייחדת את העדה 

כדוגמת  הלבנונית,  השיעה  של  המקרה  שהרי  הזהות,  בשאלת  הנוגע  בכול  בעיקר  השיעית, 

מיעוטים אחרים, היא מודל לערבוב של זהויות. 

איבדנו חוקר חשוב ומפרה שפתח אפיקים חדשים בחקר לבנון המודרנית. יהי זכרו ברוך! 

	ד"ר	אלישבע	מכליס,
מכון טרומן באוניברסיטה העברית,

נפגשים  היינו  שם.  כמרצים  שמשנו  ששנינו  בעת  אביב  תל  באוניברסיטת  עמרי  את  הכרתי 

בפורומים משותפים וגם משוחחים רבות במסדרונות של גילמן. חלקתי עם עמרי את החיבה 

שלו לשיעים ובמיוחד לשיעים בעולם הערבי, שבשלב זה לא קיבלו את הפוקוס המחקרי הראוי 

להם.

עוד בימיו בבית הספר שדה חרמון, קודם ללימודיו באוניברסיטה, אולי גמלה כבר בליבו של 

עמרי ההחלטה להתעמק בלבנון. 

החרמון או בכינויו בערבית ג'בל אל-שיח', הוא מקום החיבור בין ישראל, סוריה ולבנון. ההר 

המגיע לגובה של 2800 מ', הוא לא רק מקום עם חשיבות אסטרטגית רבה, אלא גם מקור מים 

חשוב, ארך פלגי מים, ונקודת ציון קדושה כבר משחר ההיסטוריה. המשפחה של עמרי היא גם 

במקור מהצפון, מנהריה, כך שבאופן אישי לעמרי היה קשר עם גבולה הצפוני של ישראל, עוד 

בשנות ילדותו

בין  חיבר  הוא  הרבים שאהב.  הדברים  בין  סינתזה  ליצור  ביכולת  וגם  עצום,  בידע  ניחן  עמרי 

מורשת הטיולים ואהבת הארץ, לבין הרצון להתעמק ולהבין את השכנים מצפון, על מורשתם, 

הפוליטיקה והדת שלהם.

לאחר מותו של עמרי, קיבלתי בירושה את הסטודנטים שלו לתואר שני באוניברסיטת תל אביב 

כדי להדריך אותם בכתיבת עבודות סמינריוניות. רציתי לחלוק איתכם סיפור אחד שמעיד על 

אופי העבודה הייחודי של עמרי. אחד הסטודנטים שלו ביקש שאני אאשרר את נושא העבודה 

שהופיע ברשימת הנושאים שעמרי חילק. הנושא הוא: ענף הספורט בלבנון, ובאופן ספציפי עד 

וכיצד המתיחות העדתית בלבנון  כמה המעורבות של חיזבאללה חלחלה גם לתחום הספורט 

משפיעה על ענף הספורט במדינה? אני לא חושבת שמרצה אחר היה חושב על נושא כל כך 

מקורי ואיך למשוך את הסטודנטים שלו להתעמק בלבנון בדרך של חיבור בין פוליטיקה, דת 

וספורט.

יש כאן שוב סינתזה בין כמה אהבות של עמרי: האהבה לספורט ובייחוד לכדורסל, העניין הרב 

בלבנון על עדותיה ותנועותיה, וגם החיבור האנושי הכול כך משמעותי שעמרי הצליח ליצור 

אצל כל אחד שהכיר אותו,  והפך אותו למרצה כה מוערך.

חשוב  צוהר  עמרי  פתח   2011 ב-  שפורסם   Nabih Berri and Lebanese Politics בספרו 

להבנתה של תנועת אמל ומנהיגה נביה ברי. ברי שימש גם יו"ר הפרלמנט הלבנוני. אמל הייתה 

ההתארגנות הפוליטית המשמעותית הראשונה של שיעים בלבנון. הארגון נוסד על ידי מוסא 

צדר בראשית שנות ה- 70. הבחירה של עמרי להתמקד באישיות אחת, נביה ברי, מעידה על 
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תהליכים  להבנת  מפתח  הוא  האנושי  שהגורם  שלו  ההבנה  ועל  עמרי,  של  המחקרי  העומק 

פוליטיים וחברתיים באזור.

לצד ההתעמקות שלו בתרומה הייחודית של נביה ברי, הספר גם כולל ניתוח מעמיק של השינויים 

הסוציו-פוליטיים שחלו בקרב הקהילה השיעית בלבנון במרוצת המאה העשרים. יש להדגיש 

כי עמרי הרחיב את הדיון על ההיבט הסוציו-פוליטי גם בפרסומים נוספים שלו, האחרון שבהם 

 Lebanese Shi‘i Leadership 1920s-1970s: Personalities, Alliances :שיצא סמוך למותו

and Feuds (2016)1

ספרו של עמרי על נביה ברי עוסק במאבקי הכוח בין ההנהגה המסורתית של השיעים בלבנון 

הפנים-עדתי  במאבק  הזרה  המעורבות  על  מדבר  הוא  מקרבם.  שצמחה  החדשה  למנהיגות 

להקריא  הפנים-שיעית. אבקש  האידיאולוגי של התחרות  וגם מנתח את הממד  והבין-עדתי, 

לכם כמה קטעים מספרו. בעמוד 161 בספר התייחס עמרי לסוגיה של צבא לבנון, וכיצד נביה 

ברי הבין את החשיבות של גורם זה בתוך לבנון. וכך אומר ברי:

I’ll welcome the new army commander even if he is a Maronite, as long as he will 
be national and bring about the liberation of the South from Israeli occupation, 
I’ll even accept a solely Maronite army if it would liberate the South.

עמרי מספק לנו כאן הבנה טובה לגבי החשיבות שהקנה ברי לחיזוקו של צבא לבנון. בהבנתו 

של ברי, נקודת מפתח בשמירה על הריבונות והעצמאות של לבנון הוא לבנות צבא חזק הכפוף 

לממשלה הלבנונית שיכלול חיילים מכל העדות בלבנון. 

הציטוט היפה הזה שמביא עמרי מספק לנו זווית קצת אחרת ממה שאנחנו רגילים אליה, כדי 

לבחון את התפיסות של האוכלוסייה השיעית בלבנון. זאת, בשונה מהפרדיגמה הרווחת כיום, 

המתמקדת בחזבאללה כנציגה של הקהילה השיעית במדינה ועומדת על המתח הבין-עדתי. 

נביה ברי מדגיש דווקא את החשיבות של הצבא ככוח לבנוני מאחד. 

בעבודתו המחקרית של עמרי אנחנו רואים שהוא שואל שאלות ומנסה להאיר את המחקר על 

לבנון באור חדש. אני רוצה להתייחס לעוד ציטוט מעניין מספרו של עמרי, לגבי ההתייחסות 

של נביה ברי לאיראן: 

For us the Islamic republic of Iran is a source of pride… because it reflected 
our national aspirations and our national goals… Its stand regarding the unity 
of Lebanon and the defense of the south, its belief in the Palestinian cause, 
its struggle against all forms of exploitation and colonialism, its struggle for 
the rights of the weak (mustaz’afin) and even the use of the word deprived 
(mahrumin) more than once.. all that causes us to long from the Iranian 
Revolution like a lighthouse that lighted our Middle East.

דרך קולו של נביה ברי, מציג עמרי כאן תפיסה ייחודית של הקשר השיעי-לבנוני לאיראן. איראן 

מוצגת כאן כמעצמה לאומית עם אג'נדה חברתית ראויה לחיקוי. הדגש איננו על הזווית הפאן-

אסלאמית או הפאן-שיעית של הרפובליקה האסלאמית, אלא על המוטיב הלאומי והחברתי. 

אבקש לסיים בציטוט אחרון של ברי שמביא עמרי בספרו בהתייחסותו לבחירות לפרלמנט של 

:2009

When you make a coalition, you must give me my rights. Let’s use business 
as an example. If you have 100 dollars and I have 50 dollars, we can form a 
business together but you must give me a third of the power. If you don’t want 
to do that, you can go into business by yourself and I will compete with you. The 
government wants Hizballah, Amal, and the Christian parties led by General 
‘Aoun to be with them in the government, but it does not want to give us our 
rightful share of power.

עמרי כאן מחייה את דמותו של נביה ברי באמצעות ציטוט ציורי זה. אנו מקבלים כאן הבנה 

לגמישות הפוליטית של ברי, ליכולת התמרון שלו וגם ליכולת ההתמקחות שלו. תכונות אלו 

אנחנו  ועוד,  זאת  הצבעונית.  דמותו  על  וגם  ברי  של  המשפטית  הכשרתו  על  אולי  מעידות 

מקבלים כאן גם הבנה רחבה יותר על לבנון ועל  התרבות הפוליטית והעסקית שלה של בריתות, 

תמרונים ועמידה על המקח. 

בהקדמה לספרו של עמרי, עומד בארי רובין על הייחודיות של נביה ברי ועל התרומה המחקרית 

של הספר. רובין מסביר כי  החשיבות של הספר היא כפולה: הספר מספק הבנה טובה למאבק 

הבינעדתי בלבנון, על תמיכתן של מעצמות מבחוץ בכוחות היריבים בלבנון. הספר גם שופך 

אור על תנועת אמל כתנועה המתחרה בחזבאללה. באופן רחב יותר, הספר פותח צוהר להבנת 

החיבור  של  החשיבות  כי  מסכם  רובין  באזור.  ואסלאמיסטיים  לאומיים  גורמים  בין  המאבק 

איננה בהכרח בהבנת עוצמתו ואישיותו של נביה ברי, אלא בהבנת כישלונו אל מול ההשתלטות 

של חזבאללה על הפוליטיקה הלבנונית בכלל ועל האוכלוסייה השיעית בפרט.

אני מבקשת להציע זווית נוספת. הספר מספר את כישלונו של נביה ברי. אבל צריך להסתכל 

לבין  אמל  בין  כאן  מתאר  שעמרי  המאבק  היסטורית.  בפרספקטיבה  פוליטיים  תהליכים  על 

עצמה  בלבנון  להכרעה  הגיע  טרם  האסלאמיסטי  לנרטיב  הלאומי  הנרטיב  בין  או  חזבאללה, 

וגם באזור. חזבאללה עצמה עברה שינויים ותהליכי לבנוניזציה. מדינות לאום אכן מתפרקות 

באזור, ובכלל זה סוריה, עיראק, לוב ומדינות נוספות. בה בעת, לא ניתן עדיין לסגור את הגולל 

על הסיפור הערבי והלאומי במזרח התיכון. העוצמה של האליטות הצבאיות/ביטחוניות, יכולת 

התמרון של התנועות האסלאמיסטיות והשסע הסוני-שיעי יכולים לייצר הבנות חדשות ביחס 

לסוגיה הלאומית.

אני מקווה שסטודנטים וחוקרים ימשיכו להחכים מהתובנות של עמרי ביחס ללבנון.

יהי זכרו ברוך!
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	ד"ר	שאול	ינאי,
אוניברסיטת חיפה והפורום לחשיבה אזורית,

 

תל  לאוניברסיטת  הגענו  שנינו  תל-אביב.  באוניברסיטת  הלימודים  במהלך  הכרתי  עמרי  את 

אביב כי רצינו לללמוד על המזרח התיכון המודרני. שנינו עבדנו קשה כדי לממן את התשוקה 

ללימודים. עמרי באספקת בלוני גז ואני כסבל בהקמה ופירוק הופעות. באחד הבקרים נפגשנו 

באוניברסיטה ושמתי לב לכך שעמרי היה מותש מחוסר שינה. הוא סיפר לי כמה הוא מתקשה 

לשלב את עבודתו עם לימודיו, קושי שהיה מובן לי. באותה עת כבר עבדתי גם כעוזר מחקר 

במרכז דיין וידעתי כי חיים גל, האחראי על ארכיון העיתונים של המרכז מחפש עוזר. הפגשתי 

בין השניים ועמרי המיר עבודה בסחיבת בלוני גז בעבודה בסידור אינסופי של הארכיון. ההבדל, 

לדבריו, בהומור היבש האופייני כול כך שלו,  היה כי "הפעם הוא נושא על כתפיו את משא 

ההיסטוריה העיתונאית של כלל המזרח התיכון".

באיראן".  האסלאמית  המהפכה  "ילדי  בהומור  מכנה  שאני  מה  מסויימת  במידה  היינו  שנינו 

מהפכה שקידמה לחזית המחקר הן את איראן ואת השיעים ברחבי המזרח התיכון. שנינו ביחד, 

בלבנון  עמרי  השיעים;  על  השני  בתואר  המחקר  עבודת  את  לכתוב  בחרנו  לחוד,  אחד  וכול 

ואני במפרץ הפרסי. אולי הבחירה הזו נבעה כי בעצמנו מוצאנו היה מהפריפריה. אני כתבתי 

בהנחייתם של פרופסור יוסי קוסטינר ז"ל ופרופסור דויד מנשרי, יבדל לחיים ארוכים, ועמרי 

בהנחיית פרופסור איתמר רבינוביץ ופרופסור אייל זיסר.

להבין  בניסיון  סוני  בעולם הערבי  בקרב המיעוטים השיעים  בחנו את השינויים שחלו  שנינו 

את הסיבות מדוע השיעים כשלו במידה רבה בניסיונותיהם להשתלב בתהליכי בינוי המדינות 

ברחבי מזרח התיכון וכיצד כשלון זה השליך על יחסי השיעים עם המדינות בהן חיו.

השיעית  הקהילה  של  בטרנספורמציה  המתמקד  שני  חוט  מעין  עובר  עמרי  של  במחקריו 

הלבנונית ממיעוט מקופח ומדוכא לשחקן בעל עמדת כוח והשפעה. עמרי לא הסכים עם התזה 

הרווחת כי הדומיננטיות השיעית הנוכחית בלבנון מקורם רק, או בעיקר, השלכה של המהפכה 

האסלאמית באיראן. עמרי עיצב פרדיגמה חדשה אשר הוכיחה כי במידה רבה הקהילה השיעית 

הלבנונית נטלה את גורלה לידיה בחתירתה המתמדת לזכות בשוויון זכויות כלכלי-פוליטי מול 

שאר העדות בלבנון.  ספרו על נביה ברי )Nabih Berri and Lebanese Politics, 2011( מנתח 

זה. מבין  את תהליכי השינוי של השיעים בלבנון באמצעות הביוגרפיה הפוליטית של מנהיג 

מחקריו הרבים של עמרי בחרתי, רק בגלל הזמן הקצר שעומד לרשותי, להתמקד במאמרו: 

  ."The Lebanese Shi‘a as a Political Community"

התזה של עמרי במאמר זה היתה כי בחינה כוללת של הפוליטיקה השיעית בלבנון חושפת שלוש 

הלבנונית.  הפוליטית  בזירה  השיעים  של  הפוליטי  במעמד  השינוי  הראשונה,  מפתח:  סוגיות 

הזועמה,  מהנהגת  השיעית  הקהילה  בתוך  הפוליטית  ההנהגה  או  בעוצמה,  התזוזה  השנייה, 

המשפחות הפיאודליות הגדולות, אל זו של השמאל הלבנוני, לעיתים הרדיקלי ומאוחר יותר 

לפולטיקאים דתיים. השלישית, הדילמה הפוליטית בין שלוש זהויות; לבנונית, ערבית ושיעית.

במחקרי על השיעה המפרץ הפרסי, אשר התמקד במחצית השניה של המאה העשרים, כתבתי 

דברים דומים, מבלי כמובן לתאם זאת עם עמרי. כתבתי כי השיעים במדינות השבטיות במדינות 

כמו ערב הסעודית, כוית ובחרין, עמדו בפני תהליכי שינוי ודילמות דומות כאשר ניסו להשתלב 

.)state formation( בתהליכי בניית מדינה

היחס המנוכר לקהילות המיעוט השיעיות נובע ממסורת היסטורית ארוכה של חשדנות, עוינות 

יותר החלה  ואפילו רדיפות פיסיות. אולם כאשר החלו מדינות אלו לאמץ דפוסים מודרניים 

הערכה מחודשת ביחסיהן אל השיעים. בכל אחת מהמדינות האלו התאפיינה מערכת היחסים 

עם השיעים  בצביון מקומי שונה, ובתוצאות אחרות בכל אחת מהן. המשותף לכולן היה חוסר 

נבע  זה  וכלכלי מלא. חוסר רצון מובהק  זכויות פוליטי, חברתי  רצונן להעניק לשיעים שוויון 

מהמבנה הפוליטי-חברתי של מדינות אלה ומהאנטגוניזם הדתי ארוך השנים בין סונים לשיעים. 

היה  האיראנית,  למהפכה  עד  לפחות  המיוחל,  השוויון  להשגת  השיעים  של  מאבקם  גם 

בעיקרו מאבק של מיעוטים המעוניינים להשתלב בחברות בהן חיו ולא להיבדל מהן. תהליכי 

כלפי  המפלה  המסורתי  היחס  מעוצמת  הפחיתו  השבטית,  החברה  במבנה  המודרניזציה 

גם הדתיות,  ובמקרה של ערב הסעודית  והחברתיות,  זאת האליטות הפוליטיות  השיעים. עם 

לא היו מוכנות לראות בשיעים כשווים. טעמיהן, מלבד במקרה של ערב הסעודית, נבעו יותר 

מחוסר רצונן לחלוק בפריבילגיות שלהן עם השיעים מאשר מהמחלוקת הכיתתית הטהורה. 

האליטות הסוניות חששו מפני הפחתת התלות של משפחות השלטון בהן באמצעות כריתת 

ברית עם המיעוט השיעי. 

עבור השיעים במפרץ, בעיקר בני המעמד המשכיל החדש, הפניה לאידיאולוגיות חילוניות החל 

לשוויון חברתי-כלכלי  את השאיפות המסורתיות  50 של המאה העשרים, תאמה  ה-  משנות 

ופוליטי, בדומה ללבנון. אולם אידיאולוגיות אלו נדחו על ידי מרבית השיעים במפרץ. לכך היתה 

סיבה מרכזית, אותה הסביר גם עמרי בקונטקסט הלבנוני: מרבית השיעים היו מסורתיים הנתונים 

להשפעת הממסד הדתי השיעי אשר התנגד ללאומיות ערבית רדיקלית, בנוסח הנאצריזם או 

המרקסיזם של הבעת'. דחיית האידיאולוגיות המודרניות לא רק שלא פגעה במעמד השיעים, 

אלא במובנים מסוימים אף חיזקה אותו. המונרכיות המפרציות, אשר חששו שגורלן יהיה דומה 

העלול  גיס חמישי  בבחינת  אינם  כי השיעים  הבינו  ובלוב,  במצרים  בעיראק,  כמו  למונרכיות 

לחבור לאויבים חיצוניים נגדם. הן גמלו לשיעים בהענקת הזכות לבחור ולהיבחר בכווית בשנות 

ניהוליות בתעשיית הנפט הסעודית על פני  60, בהעדפתם בקבלה לעבודה ומתן משרות  ה- 

מצרים, פלסטינים וסורים אשר נחשבו כסוכני הרדיקליזם הערבי. בתחילת שנות ה- 70, הוכיחו 

השיעים של בחרין נאמנות למדינה לאחר נסיגת הבריטים. במשאל עם, דחה רוב השיעים את 

התביעה האיראנית לריבונות על המדינה. אולם תקוותיהם לשוויון מלא לאחר הוכחת נאמנותם 

והולידו  מבעבר,  פחותות  בעוצמות  אם  גם  נמשכו,  והקיפוח  האפליה  התממשו.  לא  למדינה, 
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אכזבה וזעם בעקר בקרב הדור הצעיר אשר דרש את שילובם המלא על בסיס הזהות האזרחית 

המשותפת עם הסונים.  

פוליטי-מהפכני  בתהליך  להשתתף  לשיעים  דופן  יוצאת  הזדמנות  העניקה  באיראן  המהפכה 

יצירת מודעות פוליטית-דתית חדשה  לשינוי מעמדם. אחת מתוצאותיה של המהפכה היתה 

בקרב הקהילות השיעיות במפרץ הפרסי ומחוצה לו. שתי הנחות עומדות בבסיס הבנת ההשפעה 

שהיתה למהפכה האיראנית על הקהילות השיעיות. ההנחה הראשונה גורסת כי האידיאולוגיה 

יצרה כלי ביטוי פוליטי חדש, דרכו ביטאו השיעים את רצונם לשנות  האסלאמית האיראנית 

באופן מהותי את מעמדם החברתי והפוליטי, כולל שימוש באמצעים מהפכניים. ההנחה השניה 

טוענת כי השיעים ראו במהפכה הזדמנות לחדש את דרישותיהם לצדק חברתי ושוויון מעמדי, 

ידי הפעלת לחץ על המשטרים הקיימים. שתי  אולם לא באמצעות תהליך מהפכני אלא על 

הנחות אלו שונות זו מזו: בעוד שההנחה הראשונה מובילה לשאיפה למהפכה, מצביעה ההנחה 

ההבדלים  כנראה  הקיימים.  הפוליטיים  המבנים  בתוך  מהותיות  לרפורמות  רצון  על  השניה 

נעוצים בכך שחלק מהשיעים, היותר רדיקלים, האמינו כי מאבקיהם הקודמים להשגת שוויון 

נחלו כשלון ואילו אלו שהתנגדו למהפכה ביקשו להמשיך את התהליך ההדרגתי להשגת אותו 

שוויון מיוחל. 

עמרי הצביע על דילמה דומה ומיקד אותה במאבק בתוך הקהילה השיעית הלבנונית בין אמל 

והחיזבאללה. עמרי כתב כי  "ההשלכות של הקונפליקט הפנים שיעי הן משמעותיות מאחר 

והדילמה היא בין נאמנות ללבנון למדינה השיעית, איראן".

האסלאמית  המהפכה  בהשראת  ה-80  שנות  תחילת  של  העממיות  המחאות  הפרסי  במפרץ 

כשלו בהשגת המטרות הלוקאליות והובילו להקמתן של קבוצות שיעיות אלימות, בהשראה 

ערב")מנט'מת  האי  בחצי  האסלאמית  המהפכה  ארגון  כמו,  ללבנון.  בדומה  איראניים,  ומימון 

שיעי-סעודי  אסלאמי  מהפכני  ארגון  אל-ערביה(,  אל-ג'זירה  פי  אל-אסלאמיה  אל-ת'אורה 

שאחת ממפקדותיו שכנה בטהראן. קבוצות אלו הרתיעו את מרבית השיעים מאחר והם הניחו 

מעבר  שלהם.  את  מאשר  יותר  האיראניים  האינטרסים  לקידום  נועדה  השיעית  האלימות  כי 

ויפעלו לביטול חלק מהישגיהם  זרים  יראו בהם משרתי אינטרסים  לכך הם חששו שהסונים 

בגלל  גם  יותר ממקביליו המפרציים,  הצליח  חזבאללה  ארגון  בלבנון,  והפוליטיים.  הכלכליים 

הנסיבות המיוחדות של מדינה שהיתה נתונה במלחמת אזרחים ובפלישה צבאית של ישראל.

המסקנות אליהן הגעתי היו כי באמצעים של מחאה המונית השיגו השיעים במפרץ יותר שוויון 

ופחות קיפוח מאשר על ידי אלימות. אולם כל עוד המבנה החברתי והפוליטי במדינות המפרץ 

שואב חלק ניכר מהלגיטימיות לקיומו מערכים דתיים ושבטיים, ממשיכים להתקיים הגורמים 

אשר הובילו להתפרצויות המחאות החברתיות והכיתתיות השיעיות.  

הפולטיקה  של  כוללת  בחינה  כי  כתב  עמרי  יחד.  גם  ושונות  דומות  היו  עמרי  של  המסקנות 

השיעית בלבנון חושפת כי השיעים לא אימצו באופן מלא אף אידיאלוגיה פוליטית. מרביתם 

חיפשו, ואולי עדיין מחפשים, את הפלטפורמה האידיאולוגית המתאימה ביותר להשגת השוויון 

הפוליטי-חברתי המיוחל. בשנות ה-70 של המאה העשרים תמכו מרבית האקטיביסטים השיעים 

בתנועה הקומוניסטית, באמל בתחילת שנות ה-80, וחיזבאללה מתחילת שנות ה-90. במהלך 

של 15 שנים הם שינו את תמיכתם הפוליטית מתנועה חילונית מהשמאל לתנועה אסלאמית 

רדיקלית, המשותף לכול המהפכים האלו היה סירובם להשאר כמיעוט דתי מקופח באופן נצחי.

בכתיבתו  ממייסדיו.  אחד  שהייתי  אזורית,  לחשיבה  לפורום  דעה  מאמרי  מספר  כתב  עמרי 

לפורום הוא השכיל לשלב שני תחומים שונים: הבנה מעמיקה של לבנון בכלל והשיעה בפרט 

לאירוע  מקצועיים  הלא  הקוראים  את  שחיבר  קצר  למאמר  הזו  ההבנה  את  לתמצת  ויכולת 

אקטואלי כזה או אחר בלבנון. שילוב זה לא קל למומחים ברמתו של עמרי אך כמו דברים רבים 

הוא השכיל לתווך באופן מעניין את התמחותו לקהלים חדשים ורחבים.

עמוקה  טרגדיה  הוא  מותו  ולמדניים.  מעמיקים  היו  השיעים  על  עמרי  של  מחקריו  לסיכום, 

התיכון  במזרח  השיעית  הההיסטוריה  ולחוקרי  בכלל  המחקר  ולקהילת  לחבריו  למשפחתו, 

בכלל. הוא יחסר לכולנו.

 



39 38

 בני משפחה, מורים ותלמידים 
באירוע לזכרו של עמרי
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פרסום ייחודי:

לבנון מבעד לבולים
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ראיון אחרון

כבוד	אחרון:	ד"ר	עמרי	ניר	בטור	שכתב	ל"ציר	הזמן"	
שבוע	לפני	מותו	

בחירת	נשיא	חדש	ללבנון,	בראי	דילמת	ההישרדות	
של	הנוצרים-מרונים	/	ד"ר עמרי ניר, החוג ללימודי 

האסלאם והמזרח התיכון

כשבועיים לפני מותו של ד"ר עמרי ניר זכרו לברכה, צוות "ציר הזמן" יצר עמו קשר על מנת 

שיכתוב טור לעיתון בנושא המחקר שלו. לשמחתנו הוא נעתר לבקשה וכיבד אותנו בטור מרתק 

של  המיוחדת  ממשנתו  מעט  לפרסם  הזכות  לנו  יש  החדש.  לבנון  נשיא  של  לבחירתו  בנוגע 

האיש, ומכמות הידע שהייתה ברשותו. אנו גאים להציג בפניכם את מה שכעבור ימים אחדים 

התברר כטקסט האחרון שנכתב על ידו ושפורסם.

ידי  בסוף אוקטובר האחרון נבחר מישל עון לכהונה בת שש שנים כנשיא לבנון. בחירתו על 

הפרלמנט הלבנוני שמה קץ לתקופה בת כשנתיים וחצי בהן משרת הנשיאות לא אוישה, בשל 

היעדר הסכמה על מועמד מתאים. משרת הנשיא שמורה בלבנון לבן העדה הנוצרית-מרונית 

לפי הסכמה בין-עדתית משנת 1943, ועל כן המאבק על הנשיאות התנהל בין מועמדים בני עדה 

זו בלבד. המאבק חשף את הפיצול בקרב ההנהגה המרונית הפוליטית – פיצול שמגלם בתוכו 

יריבויות ומשקעים אישיים לצד יריבויות פוליטיות, אך גם משקף את דילמת המרונים בנוגע 

לדרך הישרדותם כעדה קטנה והולכת.

המרונים התיישבו בצפון הר-הלבנון כתוצאה מרדיפות במאה החמישית לספירה. תחת הכיבוש 

אוטונומיה, במסגרת מה שנקרא  זכה למידה רבה של  1516, הר-הלבנון  ב-  העות'מאני, החל 

 – צרפת  עם  במערב:  קשריהם  את  המרונים  חיזקו  זו  בתקופה  )אל-אמארה(.  "האמירות"  אז 

שהעניקה להם חסות, בעיקר מאינטרסים כלכליים באמצע המאה השש-עשרה; ועם הכנסייה 

הקתולית ברומא – איתה התאחדה הכנסייה המרונית באמצע המאה השמונה-עשרה, בעיקר 

חלו  דרוזית,  הגמוניה  תחת  הנסיכות  נוהלה  בהם  שנה  חמישים  כמאתיים  לאחר  הגנה.  לשם 

שינויים פוליטיים ודמוגרפיים בהר, שהפכו את המרונים לדומיננטיים. השינויים הובילו למתח 

בין המרונים לדרוזים, שהדרדר בהדרגה לעימות אלים באמצע המאה התשע-עשרה. 

בעקבות טבח שערכו הדרוזים ביריביהם בשנת 1860, התערבו מעצמות אירופה בנעשה בהר-

לעדות  מחולק  הפוליטי  הכוח  בה  ייחודית  פוליטית  מסגרת  ויצרו  המרונים,  לטובת  הלבנון 

האוטונומי,  )המחוז  "המתצרפיה"  המכונה  זו,  מסגרת  באוכלוסייה.  היחסי  גודלן  לפי  הדתיות 

1915-1861(, קיבעה את ההגמוניה המרונית ויצרה זיקה ישירה בין המרונים לבין השטח שנקרא 

– אך למעשה כלל את שטחי הר-הלבנון בלבד. על בסיס ההגמוניה המרונית בהר,  אז לבנון 

המרונים  לדרישות  הראשונה,  העולם  הלבנט במלחמת  על שטחי  צרפת, שהשתלטה  נעתרה 



47 46

והכריזה על הקמת מדינה לבנונית נפרדת מסוריה. לבנון המודרנית כללה בנוסף להר גם את 

הדמוגרפית  ההגמוניה  את  שביטלה  מוסלמית  אוכלוסייה  חיה  שם  אותו,  המקיפים  האזורים 

צרפתית  חסות  תחת  הגדולה"  "לבנון   1920 ב-  הוקמה  זאת,  למרות  בהר.  למרונים  שהייתה 

והגמוניה מרונית, שנמשכה עד פרוץ מלחמת האזרחים בשנת 1975. כתוצאה מכך, ללבנון היו 

מאפיינים מערביים רבים, תרבותיים ופוליטיים, בשונה ממדינות ערביות אחרות.

)בתמונה: מישל עון, נשיא לבנון החדש(

הפוליטיות  האסכולות  את  המרונים  הכתיבו  הצרפתית,  והחסות  הפוליטית  ההגמוניה  בזכות 

גושים  שני  חצו  המנדט  סיום  לקראת   .1946-1920 בשנים  הצרפתי  המנדט  בתקופת  בלבנון 

אמיל  בהנהגת  הלאומי",  "הגוש  לבנון:  של  עתידה  סביב שאלת  המרוני  הציבור  את  מרכזיים 

אדה, שראה בלבנון בית לאומי למרונים ומדינת חסות צרפתית, בעלת אוריינטציה מערבית; 

עם  הבנה  וחיפש  הצרפתית  לחסות  שהתנגד  אל-ח'ורי,  בשארה  בהנהגת  התחוקתי",  וה"גוש 

ממחצית  פחות  מעט  אז  היוו  המוסלמיות  העדות  עצמאית.  תהפוך  שלבנון  כדי  המוסלמים 

כיבוש  ובעולם הערבי.  רוב מוחלט במדינות המקיפות אותה  "לבנון הגדולה", אך  אוכלוסיית 

צרפת בידי גרמניה הנאצית ביוני 1940 הוביל לחשש כבד בלבנון מפני השלכות מדיניות המנדט 

הצרפתי תחת ממשלת וישי, שהוקמה בצרפת הכבושה ותמכה במדינות הציר. הלבנונים הבינו 

בעקבות  רק  אפשרית  הייתה  וזו  עצמאות,  קבלת  באמצעות  רק  מהאיום  להשתחרר  שיוכלו 

"הגוש התחוקתי" בקרב  הבנות בין-עדתיות. התוצאה הפוליטית הייתה חיזוק משמעותי של 

המרונים, ובהמשך לסדרת הבנות בעל-פה בין מנהיגי שתי העדות הגדולות, הנוצרים-מרונים 

והמוסלמים-סונים, שאפשרו את עצמאות לבנון ב- 1943. ההבנות, המכונות בלבנון "האמנה 

הלאומית", כללו גם את חלוקת התפקידים הבכירים במערכת הפוליטית בין העדות המרכזיות, 

בהם שמירת תפקיד הנשיא לבן העדה המרונית.

והגנה מערביים, מלווה את המרונים  לבין חסות  עם המוסלמים  הבנות  בין העדפת  הדילמה 

מאז ועד היום ומשתקפת היטב בעשור האחרון, מאז המפץ הפוליטי שפיצל את לבנון לשני 

למעורבות  ומתנגד  במזה"ת  האיראני-סורי  בציר  התומך  במארס" שמו,   8" שיעי,  גוש  גושים: 

ידי המערב.  וגוש סוני, "14 במארס", המתנגד לציר האיראני-סורי ונתמך על  המערב בלבנון; 

כשני-שלישים מקרב  של  גדול  רוב  לתמיכת  האחרון  בעשור  זוכה  עון,  מישל  החדש,  הנשיא 

המרונים של לבנון למרות שקשר עצמו לגוש "8 במארס" השיעי, המתנגד למעורבות המערב 

בלבנון. בתגובה לביקורת שהושמעה כלפיו על שנכנס לברית עם חיזבאללה השיעי ומחנהו, 

בסתירה למסורת של קשרי המרונים עם המערב, טען עון שזו דרכם של המרונים להבטיח את 

עתידם בלבנון. "עלינו לקשור את גורלנו עם הגורם שעתיד להיות הגמוני בלבנון", אמר, והוסיף 

שההסכם שחתם עם חיזבאללה, מחייב את השיעים לקיומה של לבנון פלורליסטית רב-עדתית 

וימנע בעתיד את הפיכתה למדינת הלכה אסלאמית.

עמדתו זו של מישל עון ודבקותו בהסכם שחתם עם חיזבאללה, מהווה גורם מרכזי לתמיכה 

המסיבית של בני העדה המרונית בו ובמפלגתו בעשור האחרון. על בסיס תמיכה זו התעקש 

שהוא עצמו, ורק הוא, ראוי לכהן כנשיא. למעשה עון מנע כל אפשרות לבחור מועמד אחר, 

על  להצבעה  שזומנו  הפרלמנט  ישיבות  של  פעמים(   46( ונשנות  חוזרות  החרמות  באמצעות 

בחירת נשיא, ובכך נמנע מספר מינימלי של חברי פרלמנט הדרוש לפי החוקה לקיום ההצבעה. 

יש לשער שחלק מהתמיכה במישל עון מבוססת על סיבות נוספות: היותו מפקד הצבא בעבר, 

ריכוזי  והיותו  העקשני,  אופיו  "המיוחסות",  המרוניות  המשפחות  לאחת  בן  שאינו  העובדה 

לשאלת  בנוגע  הדומיננטי  המרוני  כמנהיג  עמדתו  בחשיבות  להוריד  כדי  בכך  אין  וכריזמטי. 

ההישרדות בעתיד.

קצרה היריעה לנתח כאן את המאבק לבחירת נשיא ללבנון מאז סיים את כהונתו במאי 2014 

הנשיא הקודם, מישל סלימאן. היה זה מאבק רווי משקעי עבר בין הפוליטיקאים המרונים עצמם, 

הפוליטית  לסוגיה  מעבר  האזוריים.  ופטרוניהם  בלבנון  הפוליטיים  הגושים  בין  גם  ובמקביל 

והמרכיבים האישיים שסביב בחירת מישל עון לנשיא, מגלמת בחירתו מעין חזרה על הבחירה 

של המרונים בתקופת המנדט הצרפתי. אז בחרו רובם בבשארה אל-ח'ורי, שחיפש הבנות עם 

ולהבטיח בכך את עתיד המיעוט המרוני   – – הגורם שנתפש הגמוני באזור  המוסלמים-סונים 

בלבנון. באופן דומה תומכים כיום רוב המרונים בעון, למרות הברית שלו עם השיעים מתנגדי 

בחירתם  הצד  מן  למתבונן  בלבנון.  הגמונים  להיות  סלולה  שדרכם  כמי  שנתפשים  המערב, 

של המרונים לקשור את גורלם עם גורם מקומי חזק ולא עם המערב, נראית הגיונית למרות 

הקשרים ההיסטוריים. בעין ישראלית לא נעים כמובן לראות שבחירת המרונים מעצימה את 

מעמד החיזבאללה. אולם בראיה היסטורית, נשאלת השאלה האם גם דרכו של המיעוט היהודי 

להבטיח את עתידו במזרח התיכון היא בברית כלשהי עם הגורם הדומיננטי באזור, במקרה זה 

הסונים? ההקבלה למרונים איננה מדויקת ולו בגלל ראייתם של האחרונים את עצמם כערבים, 

ובכל זאת, קשה להימנע מלהקדיש מחשבה לדמיון בחלקים מסוימים של הדילמה. 


