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4ELŐSZÓ 
2013 júliusában az Európai Unió felvette a Hezbollahot (arabul: „Isten Pártja”) a 
terrorszervezetek listájára. A jó hír az volt, hogy ez azt jelentette, a 28 tagállam végre 
tett valamit – egyrészt a bolgár kormány ösztönzésére, amely az azt megelőző évben 
elszenvedője volt egy halálos Hezbollah támadásnak, másrészt a ciprusi kormányéra, 
amely korábban letartóztatott egy támadáshoz helyszíneket kereső Hezbollah tagot.

A rossz hír viszont az, hogy az EU elméleti megkülönböztetést tett a szervezeten belül,  
és csak a Hezbollah „katonai szárnyát” vette fel a terrorszervezetek listájára, a „politikai 
szárnyát” nem. Az EU azzal indokolta ezt a különbségtételt, hogy a Hezbollah része a 
libanoni kormánynak és egy általános tilalom veszélyeztetné a diplomáciai kapcsolatokat. 
Azonban ha közelebbről megnézzük, akkor láthatjuk, hogy ennek az érvelésnek nincs 
alapja, mivel a Hezbollah számos olyan országban van tiltólistán, amely országok továbbra 
is jó kapcsolatokat ápolnak a libanoni kormánnyal. A Hezbollah mint egész szervezet be 
lett tiltva az USA (1997)1, Kanada (2002)2, Hollandia (2004)3, az Öbölmenti Együttműködési 
Tanács (2016)4, az Arab Liga (2016)5, Izrael6, Nagy Britannia (2019)7, Argentína (2019), 
Paraguay (2019), Kolumbia (2020), Honduras (2020) és legújabban Németország8,  
Litvánia (2020) és Észtország (2020) által. Németország hosszú évek vitáit követően  
jutott arra az úttörő jelentőségű döntésre, hogy a terrorszervezet egészét tiltólistára 
tegye. A kormány lépése a Hezbollah minden tevékenységét megtiltja, beleértve 
valamennyi jelképének nyilvános helyen történő megjelenítését, valamint felhatalmazást  
ad a szervezet németországi vagyonának elkobzására. Az AJC örömmel fogadta ezt  
a régóta várt és nagy jelentőséggel bíró döntést.

Annak ellenére, hogy a Hezbollah évtizedek óta aktív, illetve messzemenő és kialakult 
struktúrával rendelkezik az Európai Unió területén, Brüsszel mindeddig mégsem vette 
fel a teljes szervezetet a terrorlistájára, mint ahogy nem helyezte semmiféle tilalom alá 
sem. A terrorszervezet az EU-n belüli hálózatát elsősorban arra használja, hogy anyagi 
támogatásokhoz jusson. Mindazonáltal az Európai Unión belül csak keveset tudnak az 
„Isten Pártja” tevékenységéről, habár a Hezbollah minden kétséget kizáróan megpróbálná 
megtámadni az Európában található izraeli és zsidó intézményeket, ha a szervezet és Izrael, 
illetve a zsidó állam és Irán között katonai konfrontációra kerülne sor.

Ebben a tájékoztatóban szeretnénk információval szolgálni a Hezbollah megalakulásával,  
az ideológiájával és az Európán belüli tevékenységeivel kapcsolatban. Kizárólag megfelelő 
háttérismeretek birtokában lehetséges a Hezbollahról megalapozott politikai vitát 
folytatni. Emellett arra is törekszünk, hogy rámutassunk, miért nem tükrözi a valóságot 
a Hezbollah szétválasztása politikai és katonai szárnyakra, valamint miért szükséges a 
Hezbollah egészét terrorszervezetté nyilvánítani. 

Az elmúlt években Európa szerepe a szervezet finanszírozásában még egyértelműbb 
lett, és Kelet-Közép-Európa érintettsége is bizonyítást nyert. 2013-ban a Hezbollah 
terrortámadást hajtott végre egy turistabuszon a bulgáriai Burgasban, míg 2012-ben  
Cipruson kísérelt meg támadásokat. Több lakásra és rejtekhelyre is fény derült 
Európán belül, ahol hatalmas mennyiségű robbanószert és vegyi anyagokat tároltak 
erős robbanószerkezetek gyártásához. 2015-ben Cipruson találtak egy raktárépületet, 
benne 8.3 tonna ammónium-nitráttal. Hat hónappal később négy rejtekhelyet sikerült 
Londonban felderíteni, melyek három tonnányit tartalmaztak ugyanabból az anyagból. 
Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a Hezbollah milliókra tesz szert a szervezett bűnözésen 
keresztül, majd pedig ez a pénz terrorcselekmények és háború finanszírozásába áramlik  
a Közel-Keleten.



5Az utóbbi időben a Hezbollah a korábbinál is erősebb szereplőjévé vált a szíriai 
polgárháborúnak. A teheráni kormány meghosszabbított karjaként háborús és emberiség 
elleni bűncselekményeket hajtott végre. Lehet, hogy a Hezbollah több ezer harcost 
veszített Szíriában, ugyanakkor a konfliktus során szert tett olyan készségekre és 
ismeretekre, melyeket hasznosíthat egy Izraellel való esetleges új konfrontációban. 
Végtére is semmi nem változott a Hezbollah elsődleges célját illetően: megsemmisíteni 
a zsidó államot. Nem csökkent az a veszély, amit a szervezet jelent, akár Európáról, akár 
a Közel-Keletről van szó. Ezért mi továbbra is amellett szólalunk fel, hogy Európában 
a Hezbollah kerüljön teljes mértékben betiltásra, és európai szinten legyen az egész 
szervezet terrorszervezetként nyilvántartva.

Ez a felhívás tökéletesen összhangban van az általánosan elfogadott európai értékekkel, 
az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságok Védelméről szóló Európai Egyezményben 
leírtaknak megfelelően. „Alapvető szabadságokban, amelyek az igazság és a béke 
alapjai a világon, és amelyek fenntartásának legjobb eszköze […] a hatékony politikai 
demokrácia.” Egy valódi politikai pártnak tiszteletben kell tartania ezeket az alapelveket. 
Nem szabadna felfegyvereznie a tagjait vagy más személyeket, illetve nem szabadna 
elkövetnie erőszakos cselekedeteket. A Hezbollah, amely elkövetett ilyen jogsértéseket, 
nem ismerhető el legitim politikai pártnak.

MI AZ A HEZBOLLAH?
A Hezbollah egy libanoni síita terrorista szervezet, amelyet Irán alapított 1982-ben  
a libanoni polgárháború alatt. Ezáltal az iráni mullah-rezsim exportálni kívánta az  
1979-ben Iránban kirobbant iszlám forradalmat, és más közel-keleti országokban  
is hasonló rezsimeket akart felállítani. 

Nem sokkal az alapítását követően a szervezet tagjai már nagy nyilvánosságot kapott 
támadásokat hajtottak végre, beleértve azt az öngyilkos bombamerényletet is, amely  
1983 októberében Bejrútban 241 amerikai tengerészgyalogos életét követelte9.  
A szervezet Hezbollah néven lépett a nyilvánosság elé, amikor 1985-ben közzétette 
a kiáltványát10. A következő években az Iráni Iszlám Köztársaság hathatós anyagi és 
pénzügyi támogatása következtében az „Isten Pártja” a libanoni polgárháború egyik 
legerősebb katonai csoportjává vált. A Hezbollah képes volt domináns pozícióba  
kerülni és azt ki is terjeszteni, különösen a Bekaa-völgy síita fellegváraiban és Bejrút  
déli kerületeiben – amely pozíciókat a mai napig tartja. 

A Hezbollah zászlaja



6A HEZBOLLAH EGY SZOKVÁNYOS 
POLITIKAI PÁRT?

Amikor 1989-ben a Taif-egyezmény lezárta a libanoni polgárháborút, a Hezbollah életébe 
új korszak köszöntött. Attól kezdve részt vett a választásokon, anélkül, hogy közben 
lemondott volna a katonai képességeiről. A Hezbollah azonban csupán taktikai okokból 
folyt bele a demokratikus folyamatokba; a szervezetnek továbbra is az volt a célja, hogy 
az iránihoz hasonló iszlám teokráciát hozzon létre. Az egyetlen dolog, ami megváltozott, 
az a stratégia, amellyel megpróbálja ezt a célt elérni. Az „Isten Pártjában” 1992 óta 
főtitkári posztot betöltő Hassan Nasrallah kijelentette:

„Mi nem akarunk erőszakkal és kényszerből iszlám államot létrehozni.  
Ehelyett inkább megvárjuk azt a napot, amikor nyíltan tudunk párbeszédet  
folytatni a polgártársainkkal és meggyőzzük őket arról, hogy az iszlám állam  
az egyetlen alternatíva.“ 11

A Hezbollah választásokon való részvétele elhiteti a nyugati megfigyelőkkel, hogy a 
szervezetet fel lehet osztani katonai és politikai szárnyakra. Ez a megtévesztés tükröződik 
abban a 2013-as EU döntésben, miszerint csak a Hezbollah katonai szárnyát vették fel 
a terrorista szervezetek közé, a politikait nem.12 Még maga a Hezbollah is vitatja ezt a 
megkülönböztetést és minden lehetőséget megragad annak nyilvánosság előtt történő 
kihangsúlyozására, hogy ők egy egységes szervezet.

Mindössze néhány évvel ezelőtt Naim Qassem, a Hezbollah főtitkárhelyettese  
a következőt mondta: 

„Nincsen sem katonai, sem politikai szárnyunk; nincsen egyfelől a Hezbollah,  
másfelől pedig az ellenállás pártja… A Hezbollah minden egyes eleme,  
a parancsnokainktól a tagjainkig, a különféle képességeinkkel együtt mind  
az ellenállás szolgálatában áll.“ 13

A szervezet felépítéséből szintén látható, mennyire mesterséges ez a megkülönböztetés: 
egyetlen egységes vezetés irányítja.14 Naim Qassem ezt meg is erősítette egy amerikai 
riporterrel keszült interjúja során:

„A Hezbollah vezetése egységes. Minden politikai, társadalmi és dzsihádista  
erőfeszítés ezen vezetés döntéseinek van alárendelve. Ugyanazok a vezetők  
irányítják a dzsihádista tevékenységeket az Izraellel szembeni küzdelemben, 
akik a parlamenti és kormányzati munkát is végzik.“ 15

A Hezbollah kevésre tartja a demokratikus folyamatokat. Ez akkor válik világossá, amikor 
úgy érzik, elveszthetik befolyásukat Libanonban; az „Isten Pártja” soha nem habozik 
erőszakkal megvédeni érdekeit. Amikor 2008 májusában a libanoni kormány megpróbált 
kiiktatni egy a Hezbollah által működtetett telefonhálózatot, és elbocsátani egy Hezbollah 
szimpatizánst, aki Bejrút repülőterén a biztonsági szolgálat vezetőjeként dolgozott,  
a terrorista csoport erőszakhoz folyamodott, napokon keresztül összecsapva a rivális 
szunnita milicistákkal.16 Amikor 2005-ben meggyilkolták Rafik Hariri korábbi libanoni 
miniszterelnököt, egy ENSZ törvényszék Hezbollah tagokat gyanusított elsősorban.17  
A vád szerint a gyilkosságot a szíriai rezsim nevében követték el, amely a Hezbollahot 
bízta meg a végrehajtással, érezve, hogy Hariri veszélyezteti a Libanonon belüli  
domináns pozícióját.18

A szervezetnek amiatt sincs lelkiismeret furdalása, ha egész országok szenvednek miatta. 
2006-ban a Hezbollah megtámadott egy izraeli katonai őrjáratot a határ mentén, ezzel 
egy 30 napos háborúba taszítva Libanont, amely emberek ezreinek, főként civilek életét 
követelte Libanonban és Izraelben egyaránt.



7A HEZBOLLAH ÉS IRÁN
A politikai és katonai komponensek mellett a Hezbollah szociális intézmények komoly 
hálózatát is irányítja Libanonban, melyeket támogatásszerzésre használ, különösen a síita 
lakosság körében. A szervezet például többek között ingyenes iskolákat és kórházakat 
működtet. 

Azonban csak Irán pénzügyi és anyagi segítségének köszönhetően képes ilyen szociális  
juttatásokat nyújtani és fenntartani a katonai erejét. A szakértők azt feltételezik, hogy  
a terrorista csoport évente akár 700 millió amerikai dollárt is kaphat Teheránból.19

2016 februárjában az „Isten Pártjának” egyik képviselője a következőképpen jellemezte a 
két fél viszonyát: 

„A Hezbollah több, mint Irán szövetségese. A kapcsolat inkább egy apa és  
fia közötti viszonyra hasonlít.“ 20

A Hezbollah továbbra is nyíltan támogatja az iszlám jogtudósok uralmát, ahogyan az 
Iránban is történik. Célja egy olyan totalitárius kormány létrehozása Libanonban, amelyen 
belül a síita papság dönt a politikáról.21

A szíriai háborúban betöltött szerepe további bizonyíték arra vonatkozóan, hogy  
a Hezbollah Teherán első és legfontosabb meghosszabbított karjaként működik.  
A terrorista szervezet már 2012 nyarán beavatkozott a szomszédos országon belüli 
konfliktusba Asszad rezsimjének oldalán; 2013-tól kezdődően pedig a Hezbollah  
nyíltan részt vett a nagyobb katonai műveletekben is.

A Hezbollah céljai a konfliktus kapcsán egyszerre politikaiak és katonaiak. Az elsődleges 
politikai célkitűzése a rezsim hatalmon maradása Damaszkuszban. Ha Asszad uralmát 
megdöntenék, akkor a libanoni székhelyű Hezbollah mind politikailag, mind pedig 
földrajzilag elszigetelődne. Ez szoros összefüggésben van a szervezet katonai céljával  
is: a Szírián keresztül futó ellátási útvonal fenntartása, amely lehetővé teszi a Hezbollah 
számára, hogy Iránból megkapja a fegyvereinek és kulcsfontosságú alapanyagainak nagy 
részét.
 
Ez a Szírián keresztüli ellátási útvonal biztosítja Irán számára az összeköttetést 
ahhoz, hogy felfegyverezze a Hezbollahot elsősorban rakétákkal. Az izraeli kormány 
feltételezései szerint a Hezbollah jelenleg legalább 150,000 rakétával rendelkezik22 és 
ennek az arzenálnak egy része Izrael-szerte képes célpontokat elérni egészen Eilatig.23

Szíriában a Hezbollah értékes ismeretekre és harctéri tapasztalatra tett szert a következő 
konfliktusukhoz. A szakértők kiemelik, hogy a szíriai tapasztalatok alapján a Hezbollah 
máris átalakította a stratégiai elképzeléseit.24



8A HEZBOLLAH ANTISZEMITIZMUSA
Az Iránnal való közeli szervezeti és személyes kapcsolatok következtében a teheráni 
rezsim erősen befolyásolja a Hezbollah ideológiáját is. Az Iszlám Köztársasághoz 
hasonlóan elfogadja a hagyományos és modern antiszemitizmus egyes elemeit, és  
a zsidók kiiktatásának szükségességét hirdeti.

A végső célja ennek az ideológiának a zsidó állam megsemmisítése. Hassan Nasrallah 
ezt ki is emelte egy interjúban: „Mi egy iszlám mozgalom vagyunk és tisztelünk minden 
olyan kormányt, amely támogatja az iszlámot és harcol az izraeli ellenséggel, ami a 
mi fő célkitűzésünk is.” Ennek a fennmaradásért vívott küzdelemnek az igazolását 
megtalálhatjuk a Hezbollah 1985-ös kiáltványában: „Ez az ellenség jelenti a legnagyobb 
veszélyt a jövő generációi és az országaink sorsa szempontjából […].”25 Izrael valamennyi 
muszlim létét fenyegető veszélyként van beállítva, és ezért a Hezbollah mindennemű 
tárgyalást, megbeszélést vagy békeszerződést elutasít vele. A politikai dokumentum így 
folytatja: 

„A mi harcunk ezért nem fog véget érni addig, amíg ez az entitás nem kerül  
felszámolásra. Nem ismertünk el semmilyen egyezményt [Izraellel], vagy  
békeszerződést [...]. Határozottan elítélünk az Izraellel való tárgyalásokra  
vonatkozó mindennemű tervet.“ 26

Ugyanakkor a zsidó állam megsemmisítése nem az egyetlen célja a Hezbollahnak.  
A terrorista szervezet emellett saját bevallása szerint globális és egzisztenciális 
 konfliktusban áll valamennyi zsidóval. 1997-ben Nasrallah egyértelműen kijelentette, hogy:

„Ha átkutatnánk a világot lelki, ideológiai és vallási értelemben gyávább, alacsonyabb  
rendű és gyengébb egyének után, nem találnánk rosszabbat a zsidóknál – és nem azt 
mondtam, hogy izraeliek: ismernünk kell az ellenségünket.“ 27

A Hezbollah egy 1992-es korábbi nyilatkozatban egyértelművé tette a javaslatát a 
konfliktus megoldására vonatkozóan: 

„Ez egy nyílt háború egészen Izrael felszámolásáig és amíg az utolsó zsidó  
a Földön meg nem hal.“ 28

Nasrallah ismételten kihangsúlyozta ezt a célt 2002-ben, a következőt mondva:  
„Ha mind összegyűlnek Izraelben, akkor nem kell vadásznunk rájuk szerte a világon.”29

Ez nem csupán retorika. A Hezbollahnak zsidó intézmények ellen elkövetett támadásai 
mutatják, hogy globális szinten igyekeznek megvalósítani ezt a célkitűzést.
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10A HEZBOLLAH EURÓPÁBAN
A Hezbollah tevékenysége nem korlátozódik Libanonra és a Közel-Keletre. A szervezet 
követők kiterjedt hálózatával rendelkezik Észak-Amerikában, Dél-Amerikában, Afrikában 
és Európában, így pedig rövid időn belül képes terrorista támadásokat végrehajtani  
a világon bárhol. A szervezet síita szent harcosai már hajtottak végre ilyen akciókat 
az iráni rezsim nevében vagy azzal együttműködve. Talán vannak, akik emlékeznek  
a Buenos Aires-i támadásokra 1992-ben az Izraeli Nagykövetség, 1994-ben pedig a  
Zsidó Közösségi Központ ellen. Az ezeknél a támadásoknál tapasztalt globális hatókör 
volt az egyik oka annak, hogy George Tenet, a CIA akkori igazgatója a Hezbollahot 
veszélyesebbnek minősítette az Al Qaeda-nál.30 Ez az értékelés továbbra is megállja 
a helyét, a szervezet ráadásul az elmúlt években képes volt kibővíteni és megerősíteni 
hálózatát. Jelenleg a Hezbollah elsősorban ezeket és egyéb, a szervezett bűnözéshez 
köthető hálózatait – mint például a drogkereskedelem vagy a pénzmosás – használja  
a tevékenységei finanszírozására.31

Kétségkívül Németország volt a Hezbollah európai tevékenységeinek központja. Jelenléte 
egészen az 1980-as évekig nyúlik vissza, amikor rengeteg libanoni síita menekült ide a 
hazájukban dúló polgárháború elől. A menekültek között voltak Hezbollah szimpatizánsok 
és tagok is. 

Az utóbbi időben a Hezbollah Németországon belüli támogatóinak és tagjainak a  
száma stagnált ugyan, de magas maradt. A Német Szövetségi Alkotmányvédelmi  
Hivatal jelentése szerint a szervezetnek országszerte 1,050 tagja és követője van32,  
a fókuszpont pedig Berlin (250 ember).33

Németországban a terrorista szervezet támogatói és tagjai nagyjából harminc mecset 
egyesülettel állnak kapcsolatban. A tények azt mutatják, hogy a katonai és politikai 
szárnyak közötti megkülönböztetés semmilyen szempontból nem tükrözi a valóságot, 
sőt, a biztonsági ügynökségek számára még nehezebbé teszi a szervezettel szembeni 
vizsgálódást.

Ezzel kapcsolatban Matthew Levitt terrorizmus-szakértő megjegyezte:

„A helyzet iróniája az, hogy a terrorista szervezetként való megnevezésnek  
a Hezbollah „katonai szárnyára” való korlátozásával az EU sikeresen aláásta azt  
a képességét, hogy le tudjon foglalni bármilyen pénzeszközt ezen vagyonelkobzási 
rendszer alapján. Nem valószínű, hogy a Hezbollah európai számláinak tulajdonosaként  
a „Hezbollah katonai szárnya” szerepel. Jogi értelemben Európában érinthetetlenek  
maradnak a Hezbollahhoz köthető mindazon pénzösszegek, melyek nem kapcsolódnak  
kifejezetten annak katonai szárnyához. Mivel a pénz egy helyettesíthető eszköz, a 
Hezbollah várhatóan tovább fogja folytatni a források gyűjtését Európában, csak éppen 
politikai és szociális tevékenységek címszó alatt. Egyáltalán nem fog nehézségbe 
ütközni a pénzeszközök kiszivattyúzása olyan kevésbé önzetlen célokra, mint a csoport 
milicista vagy terrorista tevékenységeinek finanszírozása.“ 34

Évente egyszer a Hezbollah szimpatizánsai és tagjai megjelennek a nyilvánosság előtt 
a „Quds Nap” (arab nevén a „Jeruzsálem Nap”) részeként. Ezt az eseményt az iráni 
forradalom vezetője Khomeini Ayatollah indította útjára még 1979-ben. Azóta a Ramadán 
első péntekén világszerte demonstrációkra kerül sor, Izrael elpusztítására szólítva fel.  
Az 1980-as évektől kezdve Németországban is vannak Quds napi események”.
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VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSE 
2016 áprilisában újságok címoldalon számoltak be az AJC Ramer Institute által  
tett felfedezésekről: A Quds demonstrációk társszervezői együtt dolgoztak 
menekültekkel a „Refugee Club Impulse”-on (RCI) keresztül, amely 100,000 euró 
támogatást igényelt a berlini kormányzat, kulturális oktatás céljára létrehozott 
projektjének alapjából. Az AJC Berlin Ramer Institute fényképekkel bizonyította,  
hogy Hezbollah aktivisták is részt vettek a Quds demonstráción, nyíltan használva  
a Hezbollah emblémáját, amivel elárulták hovatartozásukat. Nem tudni biztosan,  
hogy a Hezbollah követői milyen mértékben próbálnak szisztematikusan beszervezni  
és befolyásolni menekülteket Európában. Ugyanakkor jogos az ok az aggodalomra,  
mivel a fiatal és egyedül érkező menekültek különösen ki vannak téve az iszlamisták  
toborzási kísérleteinek.35

A rendőrség már 1989-ben letartóztatott egy Hezbollah tagot, aki támadásokat akart 
végrehajtani Németországban. A terrorista információkat gyűjtött izraeli, zsidó és 
amerikai célpontokról, a biztonsági ügynökségek pedig terveket is találtak a lakásában 
bombák készítéséhez. A német közvélemény tekintélyes része a Hezbollahról és annak 
tevékenységéről csupán a Mykonos étteremben 1992 szeptember 17-én történt támadást 
követően szerzett tudomást, amikor is Hezbollah csapatok merényletet követtek el négy 
száműzött iráni-kurd politikus ellen Teherán megbízásából. 

A Berlini Fellebbviteli Bíróság az ítéletéhez annak idején a következő magyarázatot fűzte:

„A Hezbollahra nagyrészt úgy kell tekinteni, mint az iráni politika oldalhajtására. Irán 
hozta létre, és továbbra is kulcsszerepet játszik a finanszírozásában, felszerelésében 
és a tagok kiképzésében. Ezt persze nem önzetlenül teszi. Irán nemcsak arra használja 
a Hezbollahot, hogy az iszlám forradalmat továbbterjessze Libanonra is, hanem hogy 
katonai eszközökkel harcoljon az iráni iszlám rezsim ellenfeleivel.“ 36 

Ezen túlmenően a Hezbollah embereket is próbál toborozni Németországban  
a tevékenységeihez. A leghíresebb ügy valószínűleg Steven Smyrek esete. Az iszlám 
vallásra áttért német férfit az izraeli biztonsági szolgálat tartóztatta le a Ben Gurion 
repülőtéren 1997 novemberében, miután a Hezbollah Libanonba küldte fegyveres  
és robbanószerekkel kapcsolatos kiképzésre, majd azzal a feladattal bízta meg, hogy 
derítsen fel lehetséges helyszíneket Izrael elleni támadásokhoz.37 A tanúvallomása alapján 
a célja az volt, hogy öngyilkos merényletet hajtson végre Tel Avivban vagy Haifán.38

Vannak újabb példák is: 2008 július 16-án a 29 éves Khaled Kashkoush-t letartóztatták, 
amikor a Tel-Avivi Ben Gurion repülőtérre érkezett. Az arab-izraeli férfi egészen addig 
Göttingenben folytatott orvosi tanulmányokat. A biztonsági szolgálatok szerint az 
orvostanhallgatót a Hezbollah szervezte be és fizette azért, hogy információkat gyűjtsön 
németországi arab-izraeli diákokról és további szimpatizánsokat toborozzon. A feladata 
az lett volna, hogy munkát találjon egy izraeli kórházban és információkat szerezzen  
az ott kezelt biztonsági ügynökökről és katonákról.39
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TEVÉKENYSÉGEI EURÓPÁBAN 

1982 – 1992 
Európai és amerikai állampolgárok elrablása Libanonban: 96 ember fogva tartva, legalább 
nyolc halott.40

1983 
Amerikai és francia támaszpontok elleni támadás Bejrútban, 305 halott.41

1983 
Támadás a bejrúti Amerikai Nagykövetség ellen, 63 halott.42 

1985 
A TWA Athénból Rómába tartó 847-es számú járatának eltérítése, majd ezt követően 
a Földközi-tenger mentén több repülőtéren is leszállás a géppel, egy halott. A négy 
gépeltérítő közül az egyik a Hezbollah helyettes parancsnoka, Imad Mughnijeh43 volt.  
Az incidenst követően az Egyesült Államok felhelyezte őt a legjobban körözött terroristák 
FBI listájára. 

1985 
Támadás egy zsinagóga ellen Koppenhágában.44 

1985 – 86 
Tizenhárom robbantás Párizsban, melyeket egy a Hezbollahhoz köthető szervezet  
hajtott végre45, 13 halott, legalább 300 sebesült.46 

1989 
Egy kurd ellenzéki politikus meggyilkolása Bécsben Irán és Hezbollah tagok által.47 

1992 
Támadás a Berlin-Wilmersdorfban található Mykonos étteremben, amelyben négy  
iráni-kurd ellenzéki politikus életét vesztette; három svéd politikus röviddel a támadást 
megelőzően visszatért Svédországba, így nekik nem esett bajuk. Részben az akció 
egyik fő kitervelőjének, Youssef Aminnak a vallomására alapozva a Berlini Fellebbviteli 
Bíróság az 1997 augusztus 10-én kihirdetett ítéletében arra a következtetésre jutott, 
hogy a támadást Teherán rendelte el és a Hezbollah képviselői hajtották végre Berlinben. 
A bűncselekmény elkövetésével megvádolt személyeket 15 év elteltével, 2007-ben 
engedték ki a börtönből, majd kitoloncolták őket Iránba, ahol a „nemzet hőseinek” kijáró 
ünnepléssel fogadták őket.48 

1992 
Támadás a Buenos-Aires-i Izraeli Nagykövetség ellen, 29 halott és 242 sebesült.49

1994 
Támadás az AMIA Zsidó Közösségi Központ ellen Buenos Aires-ben, nyolcvan halott  
és több mint 300 sebesült. A támadásért a Hezbollah egy fiókszervezete, az Ansar Allah 
vállalta a felelősséget. Miután a nyomozás nagyon elhúzódott, Nestor Kirchner argentin 
elnök 2005-ben újranyitotta azt. Végül vádemelések történtek a Hezbollah egyes 
képviselői, a korábbi iráni elnök Rafsanjani Ayatollah, valamint az iráni kormány néhány 
korábbi és jelenlegi tagja ellen. Az argentin hatóságok ezen túlmenően letartóztatási 
parancsokat is kiadtak.50
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1994 júliusában a Hezbollah felrobbantotta Izrael londoni nagykövetségét, megsebesítve 
húsz embert.51

2005 
A korábbi libanoni miniszterelnök, Rafic al-Hariri meghal február 14-én. 2011-ben az ENSZ 
egy különleges törvényszékének vizsgálata nyomán letartóztatási parancsot adtak ki a 
Hezbollah gyanúsítottnak tekintett négy tagja ellen.52

2011 
Meghiúsult támadás Isztambulban az izraeli nagykövet ellen. A török hatóságok 
bizonyítottnak tekintik, hogy a Hezbollah állt a támadás mögött.53 

2012 
Tervezett támadás Azerbajdzsánban az izraeli nagykövet54, illetve a helyi zsidó iskola 
igazgatója és rabbija ellen.55 

2012 
Megkísérelt merénylet Ehud Barak akkori izraeli védelmi miniszter ellen Szingapúrban, 
amit a biztonsági ügynökségek meghiúsítottak.56

2012 
Sikertelen támadás a Tbilisziben lévő Izraeli Nagykövetség tagjai ellen.57 További 
megelőzött vagy sikertelen támadások izraeli célpontok ellen Cipruson, Thaiföldön  
és Indiában.58 

2012 
Öngyilkos merénylet a bulgáriai Burgas városában, öt izraeli állampolgár és egy helyi 
buszsofőr meghalt.59 

2013 
Dánia kiutasít egy Hezbollah tagot, aki látszólag minden ok nélkül volt az országban.60 

2015 
Letartóztatnak egy Hezbollah tagot Cipruson. A pincéjében 8.5 tonna folyékony 
ammónium-nitrátot találtak, amely a robbanószer előállítás egyik alapvető összetevője.61 

2015 
Londonban a nyomozók letartóztatnak egy Hezbollah tagot, aki több mint 3 tonna 
ammónium-nitrátot tárolt. Az ügy csak 2019-ben került nyilvánosságra.62
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A fent részletezett okokból a Hezbollah komoly veszélyt jelent az egész Európai Unió 
belső biztonságára nézve. Az is nyilvánvaló, hogy az EU megkülönböztetése a Hezbollah 
„politikai” és „katonai” szárnya között fikción alapul, és nem tükrözi a Hezbollah valódi 
szervezeti felépítését. 

Ehhez David Harris, az AJC vezérigazgatója a következő megjegyzést fűzte:

„Vajon nem érkezett el az ideje, hogy az EU befejezze azt a munkát, amit elkezdett 
a Hezbollahhal kapcsolatban, 2013-as döntésével? Ez a fontos lépés jelentősen 
visszavetné a Hezbollah képességét, hogy Európán belül szabadon tevékenykedjen, 
hiszen felhatalmazná a nemzeti kormányokat arra, hogy felszámolják a csoport 
szervezkedését és pénzgyűjtési törekvéseit az EU határain belül.“ 

„A terrorizmus mindannyiunk számára fenyegetést jelent. A válaszreakciónknak 
tisztánlátónak, határozottnak és megingathatatlannak kell lennie. A Hezbollah az, 
aminek mondja magát – egy doktriner, erőszakos csoport, amelynek a gyökerei a síita 
iszlámban eredeznek. Semmilyen ennek az ellenkezőjét állító erőfeszítés nem fog 
sikerrel járni. Nem hihetjük, hogy meg fognak változni csak azért, mert mi készek 
vagyunk megtalálni velük az arany középutat, és különösen azért nem, mert alku 
tárgyát nem képezhető hitről és hitvallásról van szó.“

A Hezbollah azonnali és komoly veszélyt jelent a zsidók életére az Európai Unióban, ezért 
az EU-nak sürgősen cselekednie kell. Különösen a történtek fényében felfoghatatlan, 
hogy egy zsidók meggyilkolására nyíltan felszólító szervezet még nem került betiltásra. 
Ennélfogva mi felhívjuk a politikailag felelős pozícióban lévő személyeket, hogy vonják  
le végre a szükséges következtetéseket és a Hezbollahot teljes egészében tiltsák 
be. Ezzel nemcsak a belső biztonságot növelnék, de egyben egy nélkülözhetetlen 
lépés is lenne az európai zsidók életének megóvása felé. A kormányoknak nyomást 
kellene gyakorolniuk annak érdekében, hogy a teljes Hezbollah felkerüljön a terrorista 
szervezetek Uniós listájára.

Ez többek között azért is indokolt, mert a szervezet továbbra is gyűjthet adományokat 
Európában, feltéve, hogy azt a „politikai szárnyának” égisze alatt teszi, ami megnehezíti  
a Hezbollahhal szembeni hatékony fellépést a biztonsági ügynökségek számára.
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16A HEZBOLLAHOT JOBB SZÍNBEN 
FELTÜNTETŐ HAMIS ÁLLÍTÁSOK

A következő részben olyan állításokat szeretnénk bemutatni, amelyek széles körben 
elterjedtek a Hezbollahról, valamint néhány, ezeket cáfoló tényt, részletet és érvet 
vázolunk fel. 

1. ÁLLÍTÁS
„A Hezbollah nem tekinthető az iráni rezsim kiterjesztésének. Sőt, megpróbálta 
távol tartani magát az iráni védnökségtől annak érdekében, hogy növelje a hazai 
legitimitását azon pártok szemében, akik Teherán kiszolgálóját látják benne.“ 

RÖVID VÁLASZ
A Hezbollah Irán meghosszabított karjaként működik.

A TÉNYEK 
Irán és a Hezbollah kölcsönös viszonyban áll egymással. Irán támogatja a Hezbollah 
regionális és nemzetközi tevékenységét, míg a Hezbollah segít előmozdítani Irán 
érdekeit. Iránnak a szervezetbe történő befektetései tovább növekedtek az elmúlt 
években azáltal, hogy a Hezbollah átalakult egyfajta hibrid terrorista szervezetté, amely 
jóléti rendszert működtet és politikai párttal is rendelkezik a katonai-terrorista szárnya 
mellett. Habár az évek során megpróbálta leplezni a valódi kapcsolatát Iránnal, a vezetői 
számos nyilatkozata és egyéb publikációk egyaránt tanúskodtak ezeknek a kötelékeknek a 
mélységéről. 

A LEGFONTOSABB RÉSZLETEK 
Az Irán és a Hezbollah közötti kapcsolatot kölcsönösségen alapuló rendszerként 
lehet jellemezni. Habár a Hezbollah először iráni irányítás és mentorálás alatt működött 
még az 1980-as években, az 1990-es években elkezdett önállósodni, hogy Libanon 
helyreállított politikai rendszerében legitim szereplőként mutatkozzon. 

Az iszlám-síita közös nevezővel rendelkező patrónus-védenc viszony alapját az iráni 
legfelsőbb vallási hatóság adja. Az iráni rezsim az alapításától kezdve finanszírozza a 
Hezbollahot és hatalmas összegeket fektet a szervezet képességeinek fejlesztésébe és 
megerősítésébe, melyek az 1990-as évek évi 70-100 millió dolláros becsült összegéről 
2017-re megközelítőleg évi 700 millió dollárra növekedtek. Ezen felül Irán különböző 
fegyverekkel is ellátja a Hezbollahot, elsősorban a damaszkuszi repülőtéren keresztül. 
1982 óta a Hezbollah működési infrastruktúrája szinte kizárólag iráni támogatással jött 
létre, némi szíriai politikai és katonai segítség mellett. Irán szemszögéből a Hezbollah 
egy olyan kar, amely terrorista cselekményeket hajt végre, Irán érdekeit valósítja meg 
és harcol Izrael ellen. Muszáj kihangsúlyozni, hogy Irán segítette és a mai napig segíti 
a Hezbollah globális terrorista infrastruktúrájának kiépítését az iráni biztonsági 
szolgálatok ügynökei és a Forradalmi Gárda által világszerte, nagykövetségeken 
keresztül. A Hezbollah stratégiai eszköz Irán számára.

A Hezbollah ügynökei – iráni irányítás alatt – minden olyan helyen aktívak, ahol 
Iránnak érdekeltségei vannak. Így például Jemenben, Irakban, Szíriában és a palesztin 
területeken. A területi befolyásuk kiterjesztésében a Forradalmi Gárdát a Hezbollah 
3800-as számú egysége segíti, amelyre rábízták a Libanonon kívüli szervezetek 
kiképzését és tanácsolását.
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Forradalmi Gárda és a Hezbollah hútikat képeznek ki. Ehhez hasonlóan az Iráni 
Forradalmi erők Irán határain kívüli tevékenységéért felelős Quds Erők parancsnoka, 
Qassem Suleimani az eredetileg Irakban tevékenykedő Kata’ib milíciát Szíriába küldte. 
A milícia vezetője, Abu Mahdi al-Muhandis 2018-ban még meg is köszönte Iránnak, 
hogy támogatta őket fegyverekkel és pénzzel, valamint a Hezbollahnak, hogy kiképezte 
a harcosaikat. (Mind Suleimani, mind Muhandis életét vesztette 2020 januárjában egy 
amerikai dróntámadás során.)

A Libanonban és a Közel-Keleten 2005 óta végbement változások, úgy mint a korábbi 
miniszterelnök Rafic Hariri meggyilkolása, a második libanoni háború, a nukleáris 
megállapodás és az „Arab Tavasz” eseményei csak elmélyítették Irán irányítását  
a Hezbollah felett és csökkentették a csoport függetlenségét. Libanoni szereplőből  
a Hezbollah regionális és nemzetközi tényezővé vált, amely Irán nevében cselekszik. 
Kívülről nézve a Hezbollah továbbra is kapcsolódik a libanoni rendszerhez és igyekszik 
leplezni az Iránnal való valódi viszonyát. Vezető Hezbollah személyiségek és egyéb 
publikációk igazolták azonban, hogy a szervezet milyen mélyen össze van fonódva 
Iránnal.

  2016-ban a Hezbollah főtitkára először ismerte be, hogy a szervezet költségvetése, 
bevételei, kiadásai, élelmiszerszállítmányai és fegyverei mind Iránhoz köthetőek.  
Egy kis létszámú közönségnek tartott beszédében, melyet felvettek és kiszivárogtattak 
az iráni médiának, Nasrallah bevallotta, hogy a szervezet Irán Legfelsőbb Vezetője 
szolgálatában álló katonának tekinti magát. A Hezbollah a felvételt hamisítványnak 
nevezte.

  Ehhez hasonlóan Nasrallah helyettese, Sheikh Naim Qassem 2009-ben úgy fogalmazott,  
hogy Khamenei, Irán Legfelsőbb Vezetője „határozza meg az általános irányelveket 
számunkra, melyek feloldoznak minket a bűnök alól és melyek legitimációt biztosítanak 
nekünk.” Qassem kiemelte, hogy a Hezbollah nem indíthat műveleteket Izrael ellen 
Irán főpapjának vallásos jóváhagyása nélkül. 

  A „Hezbollah Programban”, melyet 1985-ben adtak ki és soha nem módosítottak, 
a szervezet így foglalta össze az identitását: „Mi az umma (muszlim közösség) 
fiai vagyunk –Isten pártjáé (Hezb Allah), amelynek élcsapata Isten akaratából 
győzedelmeskedett Iránban. Ott az élcsapatnak sikerült lerakni egy olyan iszlám állam 
alapjait, amely központi szerepet játszik a világban. Egyetlen vezető utasításainak 
engedelmeskedünk, aki bölcs és igazságos, az oktatónknak és jogtudósunknak (faqih), 
aki teljesíti az összes szükséges feltételt: Ruhollah Musawi Khomeini-nek. Isten óvja őt!” 
Khomeini halála óta a faqih Khamenei Ayatollah.

Emellett Irán vagy iráni szervezetek leányvállalatainak tulajdonában vannak különböző 
Hezbollah intézmények. Például a Mártírok Alapítványa egy iráni intézmény, amelyet 
Khomeini imám hozott létre a mártírhalált halt emberek családjának támogatására. Ennek 
a libanoni ága a Hezbollah mártírjainak családjait segíti. Ezeket az Egyesült Államok 
Pénzügyminisztériuma a terrorizmust támogató szervezetek között tartja számon.

Az elmúlt időszakban számos iráni és Hezbollah ügynököt tartóztattak le európai 
földön, ami szintén a kettő közötti szoros kötelékről árulkodik. Többek között a francia 
rendőrség Grande-Synthe városában, Észak-Franciaországban tartott házkutatásokat a 
Hezbollahhoz köthető „Zahra Központ” nevő síita szervezet székhelyén és a vezetőinek 
lakásán. A Központ úgy tűnik, hogy logisztikai támogatást nyújtott iráni műveletekhez 
Franciaországon belül, ám a hatóságok most bezárták.



182. ÁLLÍTÁS
„Azok a csoportok, melyek terrorista fenyegetést jelentenek a Közel-Keleten,  
nem feltétlenül jelentenek veszélyt az EU-ban. Ami a Közel-Keleten történik,  
az a Közel-Keleten is marad. A menekültválság egy teljesen más történet.“ 

RÖVID VÁLASZ 
A Hezbollah létrehozott egy terrorista infrastruktúrát Európában és terrorista 
támadásokat hajt végre nem európai célpontok ellen európai földön! 

A TÉNYEK
A Közel-Keleten végbemenő eseményeknek globális hatásuk van. Még azokban  
az esetekben is, amikor a terrorista szervezetek nem támadják közvetlenül  
a „gazda” országokat, európai földön történő bármilyen akció vagy annak segítése 
nagymértékben veszélyezteti a kontinens egészét. A potenciális terrorista  
támadások mellett a szélsőségesek kockázatot jelentenek az európai társadalom 
kulturális kohéziójára is.

A HEZBOLLAH TERRORISTA FENYEGETÉSEI EURÓPÁBAN
  Fizikai fenyegetés: A globalizáció és az országok közötti könnyű áthaladás lehetővé 
tette a terrorista szervezetek – köztük a Hezbollah – számára, hogy kiterjesszék a 
tevékenységük körét. A Hezbollah terrorista támadást hajtott végre egy turistabuszon a 
bulgáriai Burgasban, és támadásokat kísérelt meg Cipruson is 2012-ben. Az elmúlt években 
számos olyan lakásra vagy búvóhelyre derült fény Európán belül, ahol hatalmas mennyiségű 
robbanószereket és kémiai anyagokat tároltak pusztító erejű robbanószerkezetek 
gyártásához. 2015-ben Cipruson egy raktárt találtak, benne 8.3 tonna ammónium-nitráttal. 
Hat hónappal később négy rejtekhelyet sikerült felderíteni Londonban, melyek három 
tonnányit tartalmaztak ugyanabból az anyagból.

  Részvétel a fegyverkereskedelemben: A Hezbollah részt vesz fegyverkereskedelmi 
tevékenységekben is európai földön. 2014-ben például Csehországban letartóztattak 
egy Ali Fayad nevű Hezbollah fegyverkereskedőt. A letartóztatást követően Hezbollah 
ügynökök Libanonban elraboltak több cseh állampolgárt, akiket Fayad kiengedéséért 
cserébe engedtek csak szabadon.

  A Hezbollah bűnözői és finanszírozási hálózata: A szervezet jogellenes 
finanszírozásának nagy része valójában kábítószer kereskedelemből, tiltott anyagok 
kereskedelméből, lopásból és pénzmosásból származik. Az Ayman Juma vezette 
droghálózat kokaint csempészett Dél-Amerikából Nyugat-Afrikába, onnan pedig 
Európába és a Közel-Keletre. A Libanoni-Kanadai Bankon keresztül átmosott tőkének 
az értékét havi 200 millió dollárra becsülik. A „Cédrus Művelet” részeként 2016-
ban amerikai hatóságok felfedeztek egy második hálózatot, aminek következtében 
a szervezet Európában – Franciaországban, Belgiumban, Németországban és 
Olaszországban – működő bűnözői hálózatának 16 tagját tartóztatták le, miután 
nemzetközi drogügyletekből származó nagyjából egy millió eurót mostak tisztára 
luxuscikkek vásárlásán és eladásán keresztül világszerte. A Hezbollah bűnözői 
tevékenysége a kibertérre is kiterjed. 2018 októberében Csehországban számos 
szervert foglaltak és állítottak le, mivel azokat a Hezbollah a világon többfelé hálózatok 
és számítógépek feltörésére használta zsarolás és információlopás céljából.

  A Hezbollah kihasználja ügynökei szabad mozgásának lehetőségét Európán belül 
bűncselekmények elkövetéséhez, pénzgyűjtéshez, uszításhoz, valamint új tagok 
toborzásához. A Hezbollah Németországra jelentett fenyegetéséről szóló 2019 májusi 
német hírszerzési jelentés szerint a Hezbollah ügynökök száma az országban 950-
ról körülbelül 1,050-re emelkedett. Az elmúlt 20 évben a szervezet arra használta 
németországi jelenlétét, hogy fehérbőrű terroristákat toborozzon. 1997-ben például 
egy Steven Smirk nevű német Hezbollah ügynököt tartóztattak le Izraelben. Libanonban 
volt kiképzésen, mielőtt öngyilkos merénylet elkövetésére küldték volna. Smirk 
Németországban tért át az iszlám hitre és vallási radikalizáción ment keresztül helyi 
Hezbollah képviselőknek köszönhetően.
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biztosít a szervezet számára. Mecsetek, síita kulturális központok és jótékonysági 
szervezetek segítségével a Hezbollah száműzetésben élőkhöz fordul támogatásért. 
Az adományokat úgy veszik nyilvántartásba, mint segítségnyújtást a rászorulók, illetve 
a szervezet libanoni szociális tevékenységei számára. A gyakorlatban a Hezbollah 
Libanonban található szociális intézményei annak katonai tevékenységét mozdítják 
elő. Például a Jihād al-Binā’ Alapítvány társadalmi projekteket kezdeményez, miközben 
a szervezet mérnöki szárnyaként is működik. 2013-ban Németország törvényen kívül 
helyezett két árvákat támogató jótékonysági szervezetet, mert adományokat utaltak 
Libanonba a Mártírok Alapítványa számára, amely közvetlenül asszisztál a Hezbollah 
katonai-terrorista tevékenységeihez.

  Az ellenfeleivel, azaz az Egyesült Államokkal és Izraellel szembeni uszítás  
a szervezet Európán belüli tevékenységeinek egy másik aspektusa. Minden évben 
maga a szervezet főtitkára szólítja fel a szervezet ügynökeit és támogatóit, hogy 
világszerte vegyenek részt olyan felvonulásokon, mint az „Al Quds napi felvonulás.”  
Ez a tevékenység, az európai mecsetekben és síita kulturális központokban zajló 
uszítással együtt mind-mind hozzájárul az antiszemitizmus növekedéséhez a 
kontinensen. Josef Schuster, a Német Zsidók Központi Tanácsának vezetője úgy 
fogalmazott, hogy az „Al Quds” demonstrációk „nem közvetítenek semmi mást, mint 
antiszemitizmust és gyűlöletet Izraellel szemben.” 2019-ben, csupán két hónap alatt  
négy síita kulturális intézményt zártak be Franciaországban uszítás miatt.

  A dawah fenyegetés: Azáltal, hogy segítik a közösséget, amelyen belül működnek,  
az iszlám terrorista szervezetek – mint amilyen a Hezbollah is – arra használják 
a közösségi hálózatukat, hogy megszilárdítsák az ideológiai és gazdasági 
támogatottságukat. Különböző európai városokban vallási személyeket toboroznak  
a bevándorló közösségeken és a síita népességen belül, majd rajtuk keresztül  
felerősítik az ideológiai narratívájukat és mozgósítják a támogatóikat. 

A MENEKÜLTVÁLSÁG ÉS ANNAK EURÓPÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEI
A globalizáció korában az események nem egy vákuumban történnek. Az instabilitás több 
közel-keleti országban is polgárháborúhoz vezetett, illetve menekültek soha nem látott 
mértékű hullámához a megdöntött államokból európai országok felé. A nyitott határok és 
a szabad mozgás következtében Európának veszélyek egész sorával kell szembenéznie, 
beleértve azt az eshetőséget is, hogy külföldi harcosok térnek vissza Európába a származási 
országukba. A közelmúltban, de különösen az Iszlám Állam felemelkedését követően 
a Közel-Kelet toborzási és radikalizálódási központként szolgált az európai muszlimok 
számára. Azok, akik túlélték az úgynevezett Kalifátus bukását, elindultak vissza Európába  
és a kontinens egész területén biztonsági kockázatot jelentenek. 

A politikai válságok és a gyenge központi kormányzás a polgárháborúkkal kiegészülve a 
közel-keleti országok elhagyására készteti a lakosságot abban a reményben, hogy nyugaton 
jobb élet vár rájuk. Ugyanakkor etnikai és felekezeti válság esetén egyértelmű célként 
jelenik meg az ellenség népességének felhígítása annak érdekében, hogy ezzel demográfiai 
változásokat idézzenek elő az adott országban. A Hezbollah európai ügynökei szemében 
ezek a menekültek toborzási lehetőséget jelentenek. 

Az évek során számos terrortámadást hajtottak végre vagy kíséreltek meg európai 
földön nem európai célpontok ellen. Amikor a Közel-Keleten háború tör ki, mindig 
történnek kísérletek a rezsim ellenségeinek megtámadására Európában. 2018-ban az iráni 
titkosszolgálatok kétszer is megpróbáltak sikertelenül tömeges támadást végrehajtani 
a rezsim ellenzőivel szemben – egy robbanószerkezet tervezett felrobbantásával egy 
franciaországi konferencián és egy merénylet megkísérlésével Dániában. Ezen túlmenően 
2015-ben és 2017-ben az iráni rezsim két ellenzőjét is meggyilkolták Hollandiában. A 
Hezbollah a terrorizmust szintén importálja a Közel-Keletről. Ez látható volt az 1980-as 
években, amikor eltérítettek három repülőgépet és számos halálos támadást hajtottak 
végre üzletek és szállodák ellen Párizsban. Az 1990-es években a szervezetet megvádolták 
két autóba rejtett bomba felrobbantásával a londoni Izraeli Nagykövetség és egy zsidó 
jótékonysági szervezet mellett, valamint 2012-ben a szervezet megtámadott egy izraeli 
turistákat szállító buszt Burgasban, Bulgáriában.



203. ÁLLÍTÁS
„A szervezet katonai szárnyának betiltása végett vetett a Hezbollah kétes ügyleteinek 
Európában.“

RÖVID VÁLASZ
A Külső Biztonsági Szervezeten (ESO) keresztül, amely működtet egy Üzleti Komponens 
nevű egységet, a Hezbollah részt vesz bűnözői tevékenységekben, információt gyűjtve 
és kiéptítve egy infrastruktúrát európai terrortámadások kivitelezéséhez.

A TÉNYEK 
Azt követően, hogy az EU 2013-ban terrorista szervezetté nyilvánította a katonai szárnyát, 
a Hezbollah számtalan illegális tevékenységet hajtott végre. 2016-ban például a DEA, 
az Europol és néhány európai ország közös nyomozása a Hezbollah kábítószer 
kereskedelemmel, pénzmosással és fegyverkereskedelemmel kapcsolatos kiterjedt 
aktivitását fedezte fel. Ezt a tevékenységet az ESO fogta össze. 

A LEGFONTOSABB RÉSZLETEK 
  Az Egyesült Államok által irányított Cassandra és Cédrus Műveletek leleplezték 
a Hezbollahnak a Külső Biztonsági Szervezet Üzleti Komponensén („BAC”) 
keresztül működő bűnözői-üzleti szárnyát. A Cassandra Művelet során a Hezbollah 
drogkereskedelemben érintett elemei kerültek letartóztatásra az Egyesült Államokban, 
Dél-Amerikában és több európai országban is, így például Franciaországban, 
Belgiumban, Németországban és Olaszországban. A Hezbollah bűnözői tevékenységét 
Európában a BAC irányítja, amely az ESO felé, azaz a 910-es Egység vagy az Iszlám 
Dzsihád Szervezet („IJO”) felé tesz jelentéseket. Abdallah Safieddine, a Hezbollah iráni 
megbízottja szintén részt vesz ebben a tevékenységben. 

  A Hezbollah Európára jelentett veszélye az infrastruktúrájának kiépítésében 
is tetten érhető. Az elmúlt években a hatóságoknak hatalmas mennyiségű 
robbanóanyagokat tartalmazó menedékházakat és raktárakat sikerült felderíteniük. 
2015-ben Cipruson 8.3 tonnányi ammónium-nitrátot rejtő raktárépületre bukkantak, 
hat hónappal később pedig 3 tonna ammónium-nitrátot fedeztek fel négy londoni 
rejtekhelyen. A szomszédos lakóövezeteket fenyegető véletlenszerű detonáció 
veszélyén felül napvilágra került, hogy 2012-ben a burgas-i robbantásnál használt töltet 
ammónium-nitrátot tartalmazott.

A HEZBOLLAH BŰNÖZŐI TEVÉKENYSÉGE 
  Ali Fayedet, a Hezbollah egyik fegyvercsempészét 2014-ben letartóztatták 
Csehországban. Válaszként a Hezbollah cseh állampolgárokat rabolt el Libanonban, 
hogy ezzel elérjék kiszabadulását.

  Az elmúlt évtizedben a hatóságok két jelentős, európai Hezbollah bűnszövetkezetet 
is felfedtek: a Libanoni-Kanadai Bank 2011-es botrányában az Ayman Jumma vezette 
kábítószer kereskedelmi hálózat kokaint csempészett Dél-Amerikából Európán, a Közel-
Keleten és Afrikán át. A bankon keresztül körülbelül havi 200 millió dollárt mostak tisztára. 
2016-ban a Cédrus Művelet során 16 Hezbollah ügynököt fogtak el, akik Franciaországban, 
Belgiumban, Németországban és Olaszországban pénzt mostak luxuscikkeken keresztül, 
nagyjából heti egymillió euró értékben.

  A Hezbollah adományok formájában pénzt gyűjt különböző jótékonysági szervezetektől, 
iszlám intézményektől, magánszemélyektől és síita adományozóktól. A szervezet 
Németországban, az Egyesült Királyságban, Belgiumban (gyémánttal való 
kereskedelem) és más országokban is gyűjt így pénzt.

  Emellett a Hezbollah bűncselekmények révén is jut pénhez, például euró 
hamisításával. 2008-ban a Cassandra Művelet során német hatóságok letartóztattak 
két libanoni állampolgárt, akiknél a Hezbollah kokaincsempész hálózatából származó 
8 millió euró volt. Egy évvel később két további tagot tartóztattak le a németországi 
Speyer városában mivel Bejrútból kereskedtek kábítószerrel Európába.



214. ÁLLÍTÁS
„Az antiszemitizmus elleni harc Európában és a Hezbollah két teljesen  
különböző dolog.“ 

RÖVID VÁLASZ
A Hezbollah magáévá tette a modern kori antiszemitizmus anticionista retorikáját.

A TÉNYEK
A Hezbollah létrejöttének alapját az antiszemitizmus ideológiája jelentette.Az alapításkor 
megfogalmazott elvek a zsidók gyűlöletében, a zsidó állam felszámolásában és abban az 
elhatározásban gyökereztek, hogy megtagadják a zsidók önrendelkezéshez és nemzethez 
való jogát. A Hezbollah tudja, hogy Európában több zsidó vér folyt, mint bárhol máshol 
a világon, aminek következtében a kontinens termékeny táptalajt jelent a számára 
küldetése végrehajtásához.

Ugyanakkor a Hezbollah megtanulta manipulálni is azt a bűntudatot, amely áthat néhány 
olyan európai országot, melyeknek a zsidó lakossága megtizedelődött a holokauszt  
alatt. Ezért aztán a retorikájuk inkább anticionista mint antiszemita. Eltúlozzák a palesztin  
nép elnyomását, amit állításuk szerint az izraeli politika állandósított, majd ezt a  
súrlódást használják fel a zsidó állam legitimációjának megkérdőjelezéséhez. Amíg 
Európa engedi az antiszemitizmus bármilyen jellegű kifejeződését, függetlenül annak 
retorikájától (legyen az „régi vágású” vagy az anticionizmus álarca mögé bújó), addig 
Európa bűnrészes lesz az emberi jogoknak, saját határain belüli megsértéséért.  
Ennek az erősödő antiszemita hullámnak a megfékezéséhez Európának morális és jogi 
értelemben is kötelessége megállítani a Hezbollah tevékenységét a joghatósága alá 
tartozó területeken. 

ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS
Antiszemitizmus – 2018 novemberében az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) 
kiadott egy jelentést az antiszemitizmusról. A jelentés rámutat, hogy az antiszemitizmus 
számos különböző módon megnyilvánulhat, beleértve a verbális és fizikai bántalmazást, 
fenyegetéseket, zaklatást, hátrányos megkülönböztetést, méltánytalan bánásmódot, 
anyagi kárt, személyi sérülést, graffitit és egyéb kifejezési formákat, a világhálón is.  
Az antiszemita incidensek – melyek tulajdonképpen gyűlölet-bűncselekménynek 
minősülnek – sértik az alapvető emberi jogokat, ezen belül is a szabadsághoz, emberi 
méltósághoz, valamint a gondolat-, lelkiismereti- és vallásszabadsághoz fűződő jogokat, 
melyek az Emberi Jogok Európai Egyezménye (ECHR) értelmében minden embert 
megilletnek Európában. Akárhol is veti meg a Hezbollah a lábát, a célja gyűlölet-
bűncselekmények elkövetése terrortámadások formájában zsidó és izraeli célpontok 
ellen szerte a világban.

A Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (IHRA) úgy határozta meg az 
antiszemitizmust, mint „egyfajta felfogást a zsidókról, amely a zsidókkal szembeni 
gyűlöletben talál kifejezésmódot. Az antiszemitizmus retorikai vagy fizikai 
megnyilvánulásai zsidó vagy nem zsidó személyek és/vagy vagyontárgyaik, zsidó 
közösségi intézmények és vallási létesítmények ellen irányulnak.” Az IHRA számos  
példát hoz fel az antiszemitizmusra, és elmagyarázza, hogy „a megnyilvánulások 
magukba foglalhatják a zsidó közösségként létrejött Izrael államnak célpontba állítását is.”  

Egyetlen olyan európai állam sem védheti meg intellektuálisan a Hezbollah politikai 
vagy szociális-jóléti szárnyának legitimitását, amely vállalta, hogy betartja az Emberi 
Jogok Európai Egyezményének („ECHR”) rendelkezéseit és/vagy elfogadta az IHRA 
definícióját az antiszemitizmusról. Ha mégis így tesznek, az egyrészt lehetővé teszi 
a Hezbollah számára, hogy a közélet fő irányvonalának tisztes résztvevői legyenek, 
nem pedig antiszemiták, másrészt ezzel párhuzamosan igazolja a zsidóellenes gyűlölet 
emelkedő tendenciáját is.
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Az utóbbi években az antiszemitizmus meredek növekedésnek indult Európán belül. 
Néhány példa:
 

  A francia belügyminisztérium egy kutatásában 2019 februárjában arról számolt 
be, hogy Franciaországban 74%-al emelkedett a zsidók elleni támadások száma az 
azt megelőző évben, míg Németországban 60%-al nőtt az erőszakos antiszemita 
támadások gyakorisága.

  A Haaretz nevű izraeli lap arról írt 2019 májusában, hogy Angela Merkel német 
kancellár rendőri védelmet kért valamennyi zsidó intézmény számára a Németországon 
belüli növekvő antiszemitizmusra való tekintettel. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 
(FRA) által az európai zsidók körében végzett 2018 decemberi felmérés szerint  
a megkérdezettek 89%-a érzi úgy, hogy az antiszemitizmus erősödött az országában  
az elmúlt öt év alatt.

  A CNN amerikai televíziós hírcsatorna 2018 szeptemberi felmérése az európai 
antiszemitizmusról arra az eredményre jutott, hogy a résztvevők 28%-ának 
meggyőződése szerint a zsidók globális szinten túl nagy befolyással rendelkeznek az 
üzleti és pénzügyi szektorokban. A felmérés több mint 7,000 embert vont be  
a kutatásba, és minden ötből egy azt a választ adta, hogy az antiszemitizmus a zsidó 
emberek mindennapi viselkedésére adott válaszreakció.

  A Politico nevű amerikai magazin 2019 áprilisában rámutatott, hogy Európában  
az antiszemitizmus ötéves csúcson van.

A HEZBOLLAH ANTISZEMITA RETORIKÁJA
  Egy 2002-es beszédében Hassan Nasrallah, a Hezbollah vezetője azt mondta, 
minden zsidó Izraelben gyülekezik, lehetővé téve ezzel a csoportként való harcolást 
ellenük és megkímélve magukat attól, hogy üldözni kelljen őket a világ körül.

   Egy az Al-Manar TV-ben sugárzott másik beszédében 2010-ben Nasrallah nyíltan 
és nyilvánosan tagadta a holokausztot. Az IHRA definíciója a holokauszt tagadását 
példaként hozza fel az antiszemitizmusra. 

  Naim Qassem, a Hezbollah második embere egyszer úgy fogalmazott, hogy a 
történelem bebizonyította, a cionista kérdéstől függetlenül a zsidók olyan emberek, 
akiknek gonosz elképzeléseik vannak.

  Nabih Berri, a libanoni parlament elnöke és az Amal Hezbollah-párti mozgalom 
vezetője tett egy zsidóellenes rasszista megjegyzést 2019 júniusában egy interjú 
során, amit az Al-Joumhouria-nak adott. Berri ebben kijelentette, hogy ahhoz, hogy 
beazonosítsunk egy zsidót, egy darab aranyat kell dobni egy terhes nő lábához.  
Ha a magzat kiugrik a méhből hogy felszedje, akkor az egy zsidó. 

  Az Al Quds Nap ünneplése világszerte és különösen Európában szintén egy 
antiszemita megnyilvánulásnak minősül. Németországban, ahol az antiszemitizmus 
erősödőben van, egy 2019-es felvonuláson nagyjából 1,000 résztvevő volt jelen, köztük 
Hezbollah ügynökök is, Izrael elpusztítására szólítva fel. Csak látni kell a Dávid-csillagot 
lángba borulni és hallani a halált skandálókat ahhoz, hogy megértsük, ez kevésbé szól 
Izraelről mint inkább a zsidó nép mélyen gyökerező démonizálásáról.
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A zsidók és Izrael démonizálása kétségkívül új magasságokba emelkedett. Ez a jelenség 
részben a fanatikus fundamentalista iszlám térnyerésének köszönhető, illetve annak, 
hogy az egyértelműen elutasítja a zsidók önrendelkezési jogát, a zsidó szuverenitás 
olyan területen történő gyakorlásával, melyet tisztán muszlim térségnek tekint. Az arab 
világban a zsidó (Yahud) kifejezés felcserélhető a cionista (Sahyuniyyun) vagy izraeli 
szavakkal. Kutatásában a néhai holokauszt-tudós Robert S. Wistrich rámutatott, hogy 
a radikális antiszemita narratíva a XXI. század fordulójától kezdve egyre inkább 
anticionizmusnak álcázza magát. Nasrallah állítólag különbséget tett a zsidók és a 
cionisták között, és úgy fogalmazott, hogy a cionizmust ellenzi. De még ha a Hezbollah 
meg is próbálta átváltoztatni az antiszemita retorikáját anticionistára, annak tartalma 
ugyanaz maradt. 
 
Ráadásul a Hezbollah módszeresen kétfajta kommunikációt folytat – az egyiket 
arabul, a másikat pedig annak az országnak a nemzeti nyelvén, ahol az ügynökeik 
élnek. Arabul a zsidók megöléséről és Izrael elpusztításáról beszélnek. Az adott 
ország nyelvén ugyanakkor egyszerűen anticionistának nevezik magukat.

A RETORIKA HATÁSAI 
Habár a zsidók élete az elmúlt években némi újjászületésen ment keresztül Európában, 
a kontinensen élő zsidók még mindig érzékenyek a családjukat veszélyeztető történelmi 
és jelenlegi fenyegetésekkel szemben. 2018-ban a német hatóságok felszámoltak egy 
Hezbollah terrorista sejtet, amely megfigyelés alatt tartott különböző célpontokat, 
például egy zsidó óvodát Berlinben. A Német Zsidók Központi Tanácsának a vezetője 
próbálta rávenni az ország kormányát, hogy tiltsa be az Al Quds napi ünnepségeket, 
mert azok gyűlöletet szítanak Németország utcáin. A Hezbollah katonai és politikai 
szárnya közötti különbségtétel sokban hasonlít az anticionizmus és antiszemitizmus 
megkülönböztetéséhez. Ráadásul ugyanazt a hatást is váltja ki a kettő. Megmondja a 
közösség tagjainak, hogy mi az, amitől kell vagy nem kell kényelmetlenül, feleslegesnek 
és veszélyben érezniük magukat, amikor az utcán sétálnak vagy a gyereküket viszik az 
iskolába. Az európai döntéshozóknak meg kell hallgatniuk azokat az embereket, akik 
félelemben élnek a velük szembeni gyűlölet miatt.

A szólásszabadsággal kapcsolatos aggályok, amik az anticionista retorika leállítását 
célzó próbálkozások miatt kerültek előtérbe, egyben gátolják a biztonsági ügynökök 
képességét is, hogy megfelelő módon megfigyelhessék a gyanúsítottakat. Azonban a 
szólásszabadságra vonatkozó ezen korlátozások eltűnnek, amikor az országok elfogadják, 
hogy az anticionista retorika nem áll jogi védelem alatt, ha antiszemita erőszakra buzdít. 
És éppen ez az, amire a Hezbollah törekszik. Igyekszik a saját előnyére fordítani az 
európai demokratikus értékeket, ahelyett, hogy aláásná azokat. A Hezbollah egészének 
terrorista szervezetként való megnevezése biztosítaná az európai zsidó közösségeket 
arról, hogy az országok, melyeket az otthonuknak tartanak, komolyan törekednek arra, 
hogy a történelem ne ismételhesse meg magát.
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„Nincs olyan sok Hezbollah ügynök európai országokban.“

RÖVID VÁLASZ
Nincs pontos becslés az európai földön lévő Hezbollah ügynökök és/vagy támogatók 
számát illetően. Mindazonáltal az egyesült államok vezette Cassandra műveletnek 
sikerült feltárnia egy Európát behálózó jól kiépített infrastruktúrát.

A TÉNYEK
A mai napig a német biztonsági szolgálatok az egyedüliek, akik közzétették a területükön 
lévő Hezbollah ügynökök számát. A legutóbbi jelentésük megközelítőleg 1,050 ilyen 
ügynökről beszélt, szemben az egy évvel korábbi 950-el. A többi európai ország 
elzárkózik attól, hogy bármilyen adatot közzétegyen erről. Ennek ellenére a Cassandra 
Művelet – egy olyan erőfeszítés, amit az Egyesült Államok Kábítószer-ellenes Hivatala (DEA) 
vezetett, hogy csökkentse a Hezbollah illegális drogforrásokból származó bevételeit – 
eredményei jól kiépített infrastruktúrát fedtek fel számos európai országban, akár több  
száz vagy több ezer ügynökkel.

ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS
Európában a Hezbollah ügynökei a síita diaszpórán belül élnek. Részt vesznek nemzetközi 
bűncselekmények elkövetésében, kábítószer kereskedelemben és pénzmosásban. 
A Hezbollah terrorista szárnyának parancsnoksága és irányítása alatt információt gyűjtenek, 
logisztikai támogatást nyújtanak és biztosítják a terrorista támadások kivitelezéséhez 
szükséges infrastruktúrát. Ez  Németországban a legszembetűnőbb, ahol ügynökök, 
maffiacsaládok és síita iszlamista központok is segítik a Hezbollahot.

A Hezbollah illegális bevételeinek nagy része kábítószer (főleg kokain) 
kereskedelemből, feketekereskedelemből és pénzmosásból jön. Csak az elmúlt tíz 
évben két jelentős bűnszövetkezet kötődött a Hezbollah európai hálózatához. Az első a 
2011-ben napvilágra került Libanoni-Kanadai Bank ügyében. Egy drogkereskedő hálózat, 
melyet Ayman Jumma vezetett, kokaint csempészett Dél-Amerikából Nyugat-Afrikán és 
Európán keresztül a Közel-Keletre. A tisztára mosott pénz körülbelül havi 200 millió dollár 
volt. A második bűnözői csoportot 2016-ban leplezték le a Cédrus Művelet során. Tizenhat 
Hezbollah tagot tartóztattak le Franciaországban, Belgiumban, Németországban és 
Olaszországban, akik luxuscikkeken keresztül mostak pénzt, hetente 1 millió euró értékben. 

A Hezbollah emellett legális üzleti tevékenységet is végez. A Hezbollah, és 
irányítása alatt álló jótékonysági szervezetek tulajdonában álló gazdasági társaságok 
nevében a Hezbollah ügynökei részt vesznek olajügyletekben, ingatlan üzletekben és a 
kiskereskedelemben. A Terrorizmus-Finanszírozási Célközpont csupán 2018 májusában 
jelentett be új szankciókat a Hezbollahhal és annak néhány vezető tagjával szemben.  
A Hezbollah számára végzett pénzgyűjtési és pénzmosási tevékenysége miatt rajta 
van ezen a listán Ali Youssef Charara, az Európában, a Közel-Keleten és Afrikában 
telekommunikációs szolgáltatásokat nyújtó Spectrum libanoni telekommunikációs  
vállalat elnöke is.

A HEZBOLLAH ÜGYNÖKÖK SZÁMÁNAK NÖVEKEDÉSE NÉMETORSZÁGBAN
Az elmúlt 20 évben a Hezbollah arra használta ki az európai jelenlétét, hogy kaukázusi 
vonásokkal rendelkező terrorista aktivistákat toborozzon. Például 1997-ben Izraelben 
letartóztattak egy Steven Smirk nevű Hezbollah ügynököt, aki korábban Libanonban volt 
kiképzésen, mielőtt öngyilkos küldetésre küldték volna. Smirk áttért az iszlám vallásra és 
Hezbollah ügynökök révén radikalizálódott Németországban. 

A Hezbollah előnyt kovácsol abból a tényből, hogy nem minden európai ország jelölte 
meg a teljes szervezetet terrorista szervezetként. A legtöbben (kivéve Hollandiát 
2004-ben, az Egyesült Királyságot 2019-ben, illetve Németországot és Litvániát  
2020-ban – az utóbbi egy tíz éves periódusra) nem jelölték meg az egész Hezbollahot  
és az EU jogszabályokra támaszkodnak ezen a téren. 
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  Németország: 2018 januárjában a német rendőrség razziát tartott tíz olyan személy 
otthonában, akik a gyanú szerint az iráni Forradalmi Gárdához tartozó Al Quds Erők 
tagjai voltak és információt gyűjtöttek zsidó és izraeli célpontokról, így például az 
Izraeli Nagykövetségről, magas rangú méltóságokról és óvodákról. Az Al Quds Erők 
egy iráni különleges egység, melyet olyan nemzetközi műveletekkel bíztak meg, mint 
Irán képviselőinek – a Hezbollahot is beleértve – a kiképzése és felügyelete. A Német 
Belügyminisztérium jelentése szerint a szervezet több mint 4 millió dollárt gyűjtött 
össze 2007 és 2013 között egy a Hezbollahhoz köthető libanoni jótékonysági szervezet 
számára.

  Belgium: 2003-ban a belga rendőrség razziát tartott annak az Afrikába élelmiszert 
exportáló Soafrimex-nek az irodáiban, melynek a vezetője a Hezbollah egyik jelentős 
támogatója, Kassim Tajideen. Tajideen-t több tízmillió euró értékű adócsalás, 
pénzmosás és gyémántcsempészet vádjával tartóztatták le.

  Franciaország: A francia rendőrség házkutatást tartott a Hezbollahhoz köthető síita 
szervezet, a „Zahra Központ” székhelyén és a vezetőinek az otthonában. A hatóságok 
bezárták az észak-franciaországi Grande-Synthe városában található központot, mivel 
az logisztikai támogatást nyújtott Franciaországon belüli iráni műveletek számára. 2015-
ben egy közös amerikai-francia akció során letartóztatták Iman Kobeissi-t és Joseph 
Asmar-t kábítószer kereskedelemből és fegyvercsempészetből származó pénzeknek a 
Hazbollah számára történő tisztára mosására irányuló összeesküvés vádjával.

  Ciprus: 2012-ben a Hezbollah számos meghiúsult terrortámadásban is érintett volt.  
A Hezbollah egyik ciprusi raktárában 8.3 tonna ammónium-nitrátot találtak.

  Egyesült Királyság: Négy menedékházat fedeztek fel Londonban, melyek három 
tonna ammónium-nitrátot tartalmaztak. A Hezbollah emellett az Egyesült Királyságban 
látszólag legális tevékenységek útján pénzmosásban is részt vesz. Három olyan 
jótékonysági szervezet – Lebanese Welfare Committee, HELP Charity Association for 
Relief és Arbar Islamic Foundation –, melyek pénzt mostak tisztára a Hezbollah  
számára, nemrég arra ösztönözték az embereket, hogy vegyenek részt az Al Quds  
napi felvonuláson Londonban.

  Bulgária: 2012 Július 18-án hat ember meghalt és további 32 megsebesült, amikor 
bomba robbant egy izraeli turistákkal teli busz belsejében a burgasi repülőtéren. 
A robbantás egybeesett az AMIA zsidó közösségi központ elleni Buenos Airesben 
Argentínában történt és 85 ember életét követelő támadás 18. évfordulójával.

  Olaszország: 2008 és 2018 között olasz bűnüldöző szervek más hatóságokkal 
egyetemben számos Hezbollah ügynököt tartóztattak le a Cassandra Művelet, a 
Hezbollah drogkereskedő hálózatának leleplezésére létrehozott nemzetközi különítmény 
keretein belül. A német hatóságok Frankfurtban elfogtak két libanoni állampolgárt, akik 
a Hezbollahhoz tartottak a kábítószer kereskedelmi tevékenységükből származó több 
mint nyolc millió dolláros nyereséggel együtt. Egy évvel később a németországi Speyer 
városában ugyanennek a hálózatnak két további tagját is letartóztatták. 

  Csehország: A Hezbollah Csehországban fegyverekkel kereskedik és ezáltal 
veszélyezteti az európai állampolgárokat. 2014-ben letartóztatták a Hezbollah  
egyik fegyverkereskedőjét, Ali Fayed-et. Válaszként a Hezbollah elrabolt néhány  
cseh állampolgárt, akiket Fayedért cserébe engedtek szabadon. A Hezbollah  
a bűncselekmények terén a kibertérben is aktív. 2018 októberében csehországi 
szervereket kellett leállítani, mivel a Hezbollah arra használta őket, hogy világszerte 
több számítógépbe és hálózatba is behatoljanak tiltott információszerzés és  
zsarolás céljából.
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