
 عـهـد
األربعين

موقع العهد االخباري





مقدمة

 سريًعا مّر العمر الذي جمع الفتية تحت انهمار الحمم وشجر المحور، وحده تعداد
 في الرؤوس واللحى.

ٍ
السنين أشار إلى مرور األربعين على الشعلة األولى وشيب

أثره حافظة  تكون  كي  النور  أبصرت  بعامين،  الجديد  المولود  بعد   و»العهد«.. 
 وخطواته، موثّقة صدى كلماته بل لسانه حتى، وكانت عينه التي حفظت المشهد

قبل سواها.
لـ»العهد« ما لها وعلى  توأًما لها في كل نفس،   وكبرت »العهد« مع المسيرة 

 »العهد« ما عليها.
ل في حصد هذا الغرس المبارك إنه كان يسمع أصوات الهاتفين في

ِ
 يقول من عم

الشاب السيد  حيث وقف  العلوم«  »كلية  في  المعسكر  تراب   المسيرات، وشّم 
اآلليات بموكب  ابتهج  ناظريكم،  تحت  سيمّر  شهيد  كل  مع  بكى  الصوت،   بمكبر 

الغنائم بعد »برعشيت« و »بدر الكبرى«.
إليها والتّماّس معها ما دام قلبك هناك وعقلك.  هذه الصور يمكنك االستماع 

ٍ
 نقّدم هذه التغذية الروحية البصرية ال استرجاًعا ألمس قريب، بل حرًصا على حاضر
أسماء من  الكون  في  ما  كل  يحفظ  كما  يحفظها  أن  يجب   

ٍ
ولمستقبل يرها،   لم 

وصور.



اإلهداء

 إلى إمام الزمان )عج( قائد هذه المسيرة في الخفاء.

 إلى اإلمام الخميني )قده( صاحب النهضة والقيام.

 إلى شهداء المقاومة اإلسالمية منذ القيام وحتى النصر وصولًا الى الظهور..

 الى المصوَرين الشهيدين حسن عبد الحسين حدرج وأحمد حيدر أحمد )باقر( ولكل
 من له سهم في هذا المشروع.

 إلى كل من أخلص في العمل لوجه هللا، ال سيما المضحين مع »العهد« والذين
 القوا بسببها المطاردة والسجن وغير ذلك.

 من »العهد« لكل هؤالء، وألمة حزب هللا قاطبة، بعٌض من البوح، وليس كل ما
 التُقط يظهر.



 صور »عهد األربعين« هي توثيق رسمي لمسيرة حزب هللا ومجتمعه طيلة أربعين
 عاًما، بكاميرا »العهد« أو أرشيفها وأرشيف اللجنة الفنية لإلعالم اإلسالمي.



1982



الجنوبية الضاحية  )ع( في  الرضا  اإلمام   مسجد 
- اإلسالمية  الثورة  انتصار  ذكرى  في   لبيروت 

شباط/ فبراير 1982

Imam Al-Rida Mosque in the southern suburb 
of Beirut during the commemoration of the 

Islamic Revolution victory- February 1982

1982 حزب هللا
بعين األر عهد 



 آليات لالحتالل اإلسرائيلي في جنوب لبنان تمر
تحت الفتة عاشورائية - حزيران/ يونيو 1982

“Israeli” military vehicles in southern Leba-
non passing under a Ashura banner - June 1982

حزب هللا1982
بعين األر عهد 



االجتياح أيام  صور  في  لبنان  كهرباء   مبنى 
االسرائيلي

An “Israeli” intelligence headquarters during 
the invasion

1982 حزب هللا
بعين األر عهد 



الساحلي الزهراني  طريق  يقطعون   جنوبيون 
رفًضا لالحتالل اإلسرائيلي حزيران/ يونيو 1982

Southerners blocking the Zahrani coastal 
road in rejection of the “Israeli” occupation 

June 1982

حزب هللا1982
بعين األر عهد 



 رتل إسرائيلي في شوارع بيروت بعد وصول
االحتالل الى المدينة - أيلول/ سبتمبر 1982

An “Israeli” convoy in Beirut streets af-
ter occupying the city – September 1982

1982 حزب هللا
بعين األر عهد 



في اإلسالمية  للحالة  مسيرة   من 
خالل الجنوبية  بالضاحية   لبنان 
- عاشوراء  ذكرى  مراسم   إحياء 

تشرين األول/ أكتوبر 1982

Islamic displays in Lebanon in 
Beirut’s southern suburb during 
Ashura commemorations – Octo-

ber 1982

حزب هللا1982
بعين األر عهد 



 فتيات يرتدين األكفان خالل مسيرة
الجنوبية الضاحية  في   عاشورائية 
لبيروت - تشرين األول/ اكتوبر 1982

Girls wearing shrouds during 
Ashura rally in Beirut’s southern 

suburb - October 1982

1982 حزب هللا
بعين األر عهد 



 إجالء قتلى الجيش اإلسرائيلي من مبنى الحاكم
تشرين  - خيبر  عملية  بعد  صور  في   العسكري 

الثاني/ نوفمبر 1982

Evacuating “Israeli” army casualties from 
the military governor’s building in Tyre after 

Khaybar Operation - November 1982

حزب هللا1982
بعين األر عهد 



 مصّور يوثّق مجزرة صبرا وشاتيال -
أيلول/ سبتمبر 1982

A photographer documenting 
Sabra and Shatila Massacre - 

September 1982

1982 حزب هللا
بعين األر عهد 



أيلول/  - وشاتيال  صبرا  مخيم  داخل   شهداء 
سبتمبر 1982

Martyrs inside the Sabra and Shatila refugee 
camp - September 1982

حزب هللا1982
بعين األر عهد 



 جنوبيون ينزحون باتجاه بيروت عبر نهر القاسمية
بعد االحتالل اإلسرائيلي

Southerners fleeing towards Beirut via the 
Qasimiyah River after the “Israeli” occupa-

tion

1982 حزب هللا
بعين األر عهد 



1983



العملية االستشهادية ـ مكان  النهر   دير قانون 
13 في  نفذت  التي  الدين  صفي  علي   للشهيد 

نيسان/ أبريل 1983

Deir Qanoun Al-Nahr - The site of the self-sac-
rifice operation of martyr Ali Safieddine on 

April 13, 1983

1983 حزب هللا
بعين األر عهد 



جبشيت بلدة  إمام  عن  يفرج  االحتالل   جيش 
آذار/  - شعبي  ضغط  بعد  حرب  راغب   الشيخ 

مارس 1983

“Israeli” occupation forces release the imam 
of Jibchit, Sheikh Ragheb Harb due to popular 

pressure 3- March 198

حزب هللا1983
بعين األر عهد 



 توقيع اتفاقية 17 أيار بين النظام اللبناني والعدو
اإلسرائيلي في خلدة

The signing of May 17 Agreement between 
the Lebanese regime and the “Israeli” ene-

my in Khaldeh

1983 حزب هللا
بعين األر عهد 



 فندق ”ليبانون بيتش“ـ  خلدة خالل
توقيع اتفاقية 17 أيار/ مايو 1983

Lebanon Beach Hotel - Khaldeh 
during the signing of the May 17 

Agreement

حزب هللا1983
بعين األر عهد 



النار اطالق  بعد  نجدي  محمد  الشهيد   إجالء 
 على اعتصام في مسجد االمام الرضا)ع( رفًضا

التفاق 17 أيار

Evacuating martyr Mohammad Najdi follow-
ing a shooting at a sit-in against the May 17 

Agreement at the Imam Al-Rida Mosque

1983 حزب هللا
بعين األر عهد 



 اعتصام لتجمع العلماء المسلمين في مسجد
لبيروت الجنوبية  الضاحية  في  الرضا)ع(   االمام 

رفًضا التفاق 17 أيار

A sit-in by the Union of Muslim Clerics reject-
ing the May 17 Agreement at the Imam Al-Ri-

da Mosque in Beirut’s southern suburb

حزب هللا1983
بعين األر عهد 



االحتالل ضد  النبطية  في  عاشوراء   انتفاضة 
اإلسرائيلي - تشرين األول/ اكتوبر 1983

The Ashura Uprising in Nabatieh against the 
“Israeli” occupation - October 1983

1983 حزب هللا
بعين األر عهد 



لبنان جنوب  الحلوسية  حسينية  أمام   اعتصام 
رفًضا العتقال إمام البلدة من قبل االحتالل

A sit-in condemning the arrest of the imam of 
Al-Halusiya by the occupation forces in front 
of the town’s husseinieh in Southern Lebanon

حزب هللا1983
بعين األر عهد 



خالل احراقها  بعد  إسرائيلية  عسكرية   آلية 
 انتفاضة عاشوراء في النبطية - تشرين األول/

أكتوبر 1983

An “Israeli” military vehicle set ablaze during 
the Ashura Intifada in Nabatieh - October 

1983

1983 حزب هللا
بعين األر عهد 



النبطية في  عاشوراء   انتفاضة 
 ضد االحتالل اإلسرائيلي - تشرين

األول/ أكتوبر 1983

The Ashura Uprising in Nabatieh 
against the “Israeli” occupation - 

October 1983

حزب هللا1983
بعين األر عهد 



عاشوراء ذكرى  إحياء  خالل  نسائية   مشاركة 
األول/ تشرين   - لبيروت  الجنوبية  الضاحية   في 

أكتوبر 1983

Women’s participation during Ashura com-
memoration in Beirut’s southern suburb - Oc-

tober 1983

1983 حزب هللا
بعين األر عهد 



 شبان خالل احياء ذكرى عاشوراء في الضاحية
الجنوبية لبيروت - تشرين األول/ أكتوبر 1983

Youths commemorating Ashura in Beirut’s 
southern suburb - October 1983

حزب هللا1983
بعين األر عهد 



1984



الشهيد االسالمية  المقاومة  شهداء   شيخ 
الشيخ راغب حرب

Martyred Leader Sheikh Ragheb Harb

حزب هللا1984
بعين األر عهد 



االسالمية المقاومة  شهداء  شيخ   نعش 
الشهيد الشيخ راغب حرب - شباط/ فبراير 1984

The coffin of martyr Sheikh Ragheb Harb – 
February 1984

1984 حزب هللا
بعين األر عهد 



 والدة الشهيد الشيخ راغب حرب ترتدي عباءته
وعمامته خالل تشييعه - شباط/ فبراير 1984

The mother of martyr Sheikh Ragheb Harb 
wearing his cloak and turban during his fu-

neral procession – February 1984

حزب هللا1984
بعين األر عهد 



االسالمية المقاومة  شهداء  شيخ   ضريح 
راغب حرب في جبشيت جنوب الشيخ   الشهيد 

لبنان

The tomb of martyr Sheikh Ragheb Harb in 
Jebchit, South Lebanon

1984 حزب هللا
بعين األر عهد 



 صدورالعدد صفرمن جريدة العهد
في 18 حزيران 1984

Al-Ahed zero publication was is-
sued on 18 June 1984

حزب هللا1984
بعين األر عهد 



محمد االستاذ  القائد   الشهيد 
إحياء خالل  كلمة  يلقي   بجيجي 
 أسبوع شهداء مجزرة سحمر - 30

أيلول/ سبتمبر 1984

Martyr Commander Mohammed 
Bjaiji giving a speech during the 
one-week commemoration of 
the martyrs of Suhmur Massacre 

- September 30, 1984

1984 حزب هللا
بعين األر عهد 



في نوراني  محمود  االيراني  السفير   استقبال 
مطار بيروت - أيلول/ سبتمبر 1984

The reception for Iran’s Ambassador Mah-
moud Noorani at Beirut Airport - September 

1984

حزب هللا1984
بعين األر عهد 



اإلسالمبولي خالد  الشهيد   صورة 
العاشر من محرم في  في مسيرة 
 الضاحية الجنوبية لبيروت - تشرين

األول/ أكتوبر 1984

A photo of martyr Khaled Al-Is-
lambouli during the Ashura 
march in Beirut’s southern sub-

urb - October 1984

حزب هللا1984
بعين األر عهد 



في األمين  اللطيف  عبد  السيد  الشهيد   تأبين 
 مسجد االمام الرضا )ع( بيروت - تشرين الثاني/

نوفمبر 1984

The memorial ceremony for martyr Sayyed 
Abdullatif Al-Amin in the Imam Al-Rida 

Mosque in Beirut – November 1984

1984 حزب هللا
بعين األر عهد 



الجنوبية الصوانة  بلدة   إمام 
اللطيف عبد  السيد   الشهيد 

األمين

The Imam of the southern town 
of Al-Sawaneh, martyr Sayyed 

Abdullatif Al-Amin

حزب هللا1984
بعين األر عهد 



عملية بعد  محترق  إسرائيلي  عسكري   جيب 
 للمقاومة اإلسالمية في منطقة صور – شباط/

فبراير 1985

A torched “Israeli” military jeep following an 
Islamic Resistance operation in Tyre - Febru-

ary 1985

1985 حزب هللا
بعين األر عهد 



شعيب زهرة  المحررة   األسيرة 
- »العهد«  جريدة   متصفحة 

تشرين األول/ اكتوبر 1984

Liberated detainee Zahra 
Shoeib reading Al-Ahed News-

paper - October 1984

حزب هللا1984
بعين األر عهد 



1985



 المتحدث الرسمي باسم حزب هللا السيد إبراهيم أمين
حسينية في  هللا  لحزب  المفتوحة  الرسالة  يتلو   السيد 

الشياح في بيروت - 16 شباط/ فبراير 1985

Hezbollah’s spokesperson, Sayyed Ibrahim Amin Al-
Sayyed reciting the group’s open letter at the Chiyah 

Husseinieh in Beirut - February 16, 1985

حزب هللا1985
بعين األر عهد 



سماحة هللا  حزب  شورى   عضو 
شباط/  - الموسوي  عباس   السيد 

فبراير 1985

Member of Hezbollah’s Shura 
Council, Sayyed Abbas Al-Mous-

sawi - February 1985

1985 حزب هللا
بعين األر عهد 



الشياح خالل إعالن  حشود في محيط حسينية 
الرسالة المفتوحة - 16 شباط/ فبراير 1985

Crowds in the vicinity of the Chiyah Hussei-
nieh during the announcement of the open 

letter - February 16, 1985

حزب هللا1985
بعين األر عهد 



»قيام األول  اإلسالمي  الوثائقي   عرض 
وأرض »الشهيد  معرض  في   المستضعفين« 
شارع في  الزجاجية  القاعة  في   الشهداء« 

الحمراء في بيروت - شباط/ فبراير1985

Displaying the first Islamic documentary, 
“The Rise of the Oppressed” in “The Martyr 
and the Land of the Martyrs” exhibition in 

Hamra Street, Beirut - February 1985

1985 حزب هللا
بعين األر عهد 



 والدة الشهيد فارس حاوي تحمل البندقية خالل
- لبيروت  الجنوبية  الضاحية  في  نجلها   تشييع 

شباط/ فبراير 1985

The mother of martyr Fares Hawi holding a 
rifle during her son’s funeral procession in 

Beirut’s southern suburb - February 1985

حزب هللا1985
بعين األر عهد 



المتحدة الواليات  في   ُصنع 
مارس آذار/   8 بيروت   -  األميركية 

1985

Made in the USA - Beirut March 
8, 1985

1985 حزب هللا
بعين األر عهد 



 مجزرة بئر العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت -
8 آذار/ مارس 1985

The Bir Al-Abed Massacre in Beirut’s south-
ern suburb - 8 March 1985

حزب هللا1985
بعين األر عهد 



في العبد  بئر  مجزرة  شهداء  أصغر  من   جنين 
الضاحية الجنوبية لبيروت - 8 آذار/ مارس 1985

The youngest martyr of the Bir Al-Abed Mas-
sacre in Beirut’s southern suburb - March 8, 

1985

1985 حزب هللا
بعين األر عهد 



الضاحية في  العبد  بئر  مجزرة  شهداء   تشييع 
الجنوبية لبيروت - آذار/ مارس 1985

The funeral procession of the martyrs of the 
Bir Al-Abed Massacre in Beirut’s southern 

suburb - March 1985

حزب هللا1985
بعين األر عهد 



عماد والحاج  هللا  فضل  حسين  محمد  السيد  هللا   آية 
روضة في  المقاومة  شهداء  أحد  تشييع  خالل   مغنية 

الشهيدين في بيروت

Ayatollah Sayyed Muhammad Hussein Fadlallah and 
Hajj Imad Mughniyeh during the funeral procession 
of one of the resistance martyrs in Rawdat al-Shahid-

ain in Beirut - 1985

1985 حزب هللا
بعين األر عهد 



 الشهيد علي باز في مقدمة تشييع
حي في  حدرج  يوسف   الشهيد 

ماضي - نيسان/ ابريل 1985

Martyr Ali Baz at the forefront 
of the funeral procession of mar-
tyr Youssef Hodroj in Hay Madi 

Neighborhood - April 1985

حزب هللا1985
بعين األر عهد 



السيد هللا  حزب  شورى   عضو 
 حسن نصر هللا خالل حفل اإلعالن
أحمد االستشهادي  اسم   عن 
 قصير في دير قانون النهر - 19 أيار/

مايو 1985

Hezbollah Shura member 
Sayyed Hassan Nasrallah during 
a ceremony to announce the 
name of martyr Ahmed Kassir 
in Deir Qanun Al-Nahr - May 19, 

1985

1985 حزب هللا
بعين األر عهد 



»ارحلوا النبطية:  في  الريجي  مبنى  على   جدارية 
 سنالحقكم حتى بيت المقدس« - حزيران/ يونيو

1985

A mural on a building in Nabatieh: “Go away, 
we will hunt you down to Al-Quds” – June 1985

حزب هللا1985
بعين األر عهد 



للمقاومة تدريبي   معسكر 
العلوم كلية  محيط  في   اإلسالمية 

في بيروت - تموز/ يوليو 1985

A training camp for the Islamic 
Resistance at the surrounding of 
the Faculty of Sciences in Beirut 

- July 1985

1985 حزب هللا
بعين األر عهد 



 معسكر تدريبي للمقاومة اإلسالمية في محيط
كلية العلوم في بيروت - تموز/ يوليو 1985

A training camp for the Islamic Resistance at 
the surrounding of the Faculty of Sciences in 

Beirut - July 1985

حزب هللا1985
بعين األر عهد 



من العاشر  مسيرة  في  كة 
ِ
 ُمشار

 محرم في الضاحية الجنوبية لبيروت
- أيلول/ سبتمبر 1985

A participant in the Ashura 
march in Beirut’s southern sub-

urb - September 1985

1985 حزب هللا
بعين األر عهد 



البناء جهاد  لمؤسسة  إنجاز   أول 
 خالل ترميم آثار مجزرة بئر العبد -

تموز/ يوليو 1985

The first achievement of the Ji-
had al-Binaa Foundation is reno-
vating the damage caused by the 
Bir Al-Abed Massacre - July 1985

حزب هللا1985
بعين األر عهد 





1986



أسرتهما إسرائيليين  ضابطين   مقتنيات 
في الجنوبية  كونين  في  اإلسالمية   المقاومة 
الشيخ الشهداء  »شيخ  اسم  حملت   عملية 

راغب حرب« - 16 شباط / فبراير 1986

The belongings of two “Israeli” officers cap-
tured by the Islamic Resistance in the south-

ern village of Kounine - February 16, 1986

حزب هللا1986
بعين األر عهد 



إسرائيليين لضابطين  العسكرية   البطاقات 
كونين في  اإلسالمية  المقاومة   أسرتهما 

الجنوبية - 16 شباط / فبراير 1986

The military IDs of two “Israeli” officers cap-
tured by the Islamic Resistance in the south-

ern village of Kounine - February 16, 1986

1986 حزب هللا
بعين األر عهد 



عملية بعد  الجنوبية  صريفا  بلدة  في   مقاومان 
شيخ الشهداء - شباط/ فبراير 1986

2 Resistance fighters in the southern village 
of Srifa after Sheikh Al-Shuhada Operation - 

February 1986

حزب هللا1986
بعين األر عهد 



 من استعراض يوم القدس العالمي في األوزاعي
ببيروت - أيار/ مايو 1986

International Al-Quds Day in Ouzai, Beirut - 
May 1986

1986 حزب هللا
بعين األر عهد 



القدس يوم  استعراض   من 
- ببيروت  األوزاعي  في   العالمي 

أيار/ مايو 1986

International Al-Quds Day in Ou-
zai, Beirut - May 1986

حزب هللا1986
بعين األر عهد 



 من استعراض يوم القدس العالمي في بعلبك
- أيار/ مايو 1986

International Al-Quds Day in Baalbek - May 
1986

1986 حزب هللا
بعين األر عهد 



 أسرى من العمالء للصهاينة بعد عملية »لوسي
ـ السريرة« في البقاع الغربي ـ أيار/ مايو 1986

Captured “Israeli” agents after the Lucy–Sa-
rira Operation in Western Bekaa - May 1986

حزب هللا1986
بعين األر عهد 



عملية بعد  حريري  رضا  الشهيد  تشييع   موكب 
أيلول/  - النهر  قانون  دير  في  الحقبان   موقع 

سبتمبر 1986

The funeral procession for martyr Rida Hariri 
after the Haqban Site Operation in Deir Qa-

noun Al-Nahr - September 1986

1986 حزب هللا
بعين األر عهد 



يتقدمان اإلسالمية  المقاومة  من   مجاهدان 
 باتجاه موقعي سجد وبئر كالب - أيلول/ سبتمبر

1986

Two mujahideen of the Islamic Resistance 
advance towards the sites of Sujud and Bi’r 

Kallab - September 1986

حزب هللا1986
بعين األر عهد 



من العاشر  مسيرة  في  النسائية   المشاركة 
محرم في الضاحية الجنوبية لبيروت 1986

Women take part in Ashura march in the Bei-
rut southern suburb - 1986

1986 حزب هللا
بعين األر عهد 



موقعي تطهير  خالل   مجاهد 
البقاع في  السريرة“   -  ”لوسي 
ديسمبر األول/  كانون   -  الغربي 

1986

Clearing the Lucy–Sarira sites in 
Western Bekaa - December 1986

حزب هللا1986
بعين األر عهد 



اإلمام حوزة  على  سامة  إسرائيلية   صواريخ 
كانون  - الجنوبية  صديقين  في  )عج(   المهدي 

األول/ ديسمبر 1986

Poisonous “Israeli” missiles on the Imam 
Mahdi Hawza in the southern village of Sid-

diqin - December 1986

1986 حزب هللا
بعين األر عهد 



السيد هللا  حزب  شورى   عضو 
 حسن نصر هللا خطيًبا في مسيرة
الضاحية في  محرم  من   العاشر 

الجنوبية لبيروت 1986

Member of Hezbollah’s Shura 
Council, Sayyed Hassan Nasral-
lah, delivering a speech during 
Ashura march in Beirut’s south-

ern suburbs - 1986

حزب هللا1986
بعين األر عهد 



 مجاهدو المقاومة اإلسالمية لدى تحرير موقعي
تومات نيحا - كانون األول/ ديسمبر 1986

- The mujahideen of the Islamic Resistance 
during the liberation of the two sites of 

Tomat Niha - December 1986

1986 حزب هللا
بعين األر عهد 



1987



 غنيمة من عملية برعشيت - كانون الثاني/ يناير
1987

Spoils from the Barashit Operation - January 
1987

حزب هللا1987
بعين األر عهد 



وقائدها الطاهر  علي  موقع  عملية   شهداء 
الشهيد سمير مطوط - شباط/ فبراير1987

Martyrs of the Ali El-Taher Site Operation and 
its martyred leader Samir Matout - February 

1987

1987 حزب هللا
بعين األر عهد 



الضاحية في  هللا  فتح  مجزرة  شهداء   تشييع 
الجنوبية لبيروت - شباط/ فبراير 1987

The funeral procession for the martyrs of the 
Fathallah Massacre in Beirut’s southern sub-

urb - February 1987

حزب هللا1987
بعين األر عهد 



اإلسالمية الجمهورية   رئيس 
علي السيد  هللا  آية   اإليرانية 
في الجمعة  خطبة  ملقًيا   الخامنئي 

طهران - شباط/ فبراير 1987

President of the Islamic Repub-
lic of Iran Ayatollah Sayyed Ali 
Khamenei delivering a Friday 
sermon in Tehran - February 1987

1987 حزب هللا
بعين األر عهد 



لمنطقة التنظيمي   المسؤول 
 البقاع الغربي في حزب هللا محمد
/ شباط   - طهران  في   بجيجي 

فبراير1987

Hezbollah’s organizational offi-
cer of Western Bekaa, Moham-
med Bjaiji in Tehran - February 

1987

حزب هللا1987
بعين األر عهد 



1987

الشيخ هللا  آية  استقبال   مراسم 
 أحمد جنتي في الضاحية الجنوبية -

آذار/ مارس 1987

The reception of Ayatollah 
Sheikh Ahmad Jannati in Beirut’s 

southern suburb - March 1987

حزب هللا
بعين األر عهد 



أيار/  - الغربي  البقاع  في  العالمي  القدس   يوم 
مايو1987

International Al-Quds Day ceremonies in 
Western Bekaa - May 1987

حزب هللا1987
بعين األر عهد 



 من عرض يوم القدس العالمي في البقاع - أيار/
مايو 1987

From the parade during the International al-
Quds Day in Western Bekaa - May 1987

1987 حزب هللا
بعين األر عهد 



مراسم في  شهال  أحمد   الشهيد 
البقاع في  العالمي  القدس   يوم 

الغربي - أيار/ مايو 1987

Martyr Ahmad Shahla at the In-
ternational Al-Quds Day ceremo-
ny in Western Bekaa - May 1987

حزب هللا1987
بعين األر عهد 



خالل الكيماوية  لألسلحة  المضادة   السرية 
عرض يوم القدس العالمي - أيار/ مايو 1987

The anti-chemical weapons unit during the 
International Al-Quds Day parade - May 1987

1987 حزب هللا
بعين األر عهد 



 إحياء يوم القدس العالمي في الضاحية الجنوبية
لبيروت - أيار/ مايو 1987

International Quds Day commemorations in 
the southern suburbs of Beirut - May 1987

حزب هللا1987
بعين األر عهد 



السيد حسن  عضو شورى حزب هللا 
القدس يوم  خطاب  يلقي  هللا   نصر 
 العالمي في الضاحية الجنوبية لبيروت

- أيار/ مايو 1987

Hezbollah Shura member Sayyed 
Hassan Nasrallah delivers a speech 
during International al-Quds Day 
in Beirut’s southern suburb - May 

1987

1987 حزب هللا
بعين األر عهد 



 عضو شورى حزب هللا السيد عباس
اآللية استقبال  خالل   الموسوي 
الكبرى في بدر   الغنيمة من عمليات 
 الضاحية الجنوبية لبيروت - أيار/ مايو

1987

Hezbollah Shura member Sayyed 
Abbas Al-Moussawi during the 
reception of the military vehicle 
seized during the Badr Al-Kubra 
Operations – in Beirut’s southern 

suburb - May 1987

حزب هللا1987
بعين األر عهد 



عمليات في  اإلسالمية  المقاومة  غنمتها   آلية 
بدر الكبرى جنوب لبنان - أيار/ مايو 1987

A military vehicle seized by the Islamic Resis-
tance during the Badr Al-Kubra Operations in 

South Lebanon - May 1987

1987 حزب هللا
بعين األر عهد 



وقائع يروي   الحاج حسين سالمة 
مجزرة مكة – 1987

Hajj Hussein Salami narrating 
events from the Mecca Massacre 

- 1987

حزب هللا1987
بعين األر عهد 



في اإلسالمية  للمقاومة  عسكري   استعراض 
الجنوبية الضاحية  في  الشهادة  عشاق   مقر 

لبيروت

An Islamic Resistance military parade at the 
headquarters of the Lovers of Martyrdom 
[Ushaq Al-Shahada] in Beirut’s southern sub-

urb

1987 حزب هللا
بعين األر عهد 



1988



المقاومة مجاهدي   مرابطة 
البقاع تخوم  على   اإلسالمية 
أيار/  - ميدون  ملحمة  بعد   الغربي 

مايو 1988

The mujahideen of the Islamic 
Resistance taking up positions on 
the outskirts in Western Bekaa 

after Maydoon Epic - May 1988

حزب هللا1988
بعين األر عهد 



على اإلسالمية  المقاومة  مجاهدي   مرابطة 
أيار/  - ميدون  ملحمة  بعد  الغربي  البقاع   تخوم 

مايو 1988

The mujahideen of the Islamic Resistance 
taking up positions on the outskirts in West-
ern Bekaa after the Maydoon Epic - May 1988

1988 حزب هللا
بعين األر عهد 



 تشييع شهداء ملحمة ميدون في
البقاع الغربي - أيار/ مايو 1988

The funeral procession for the 
martyrs of Maydoon Epic in West-

ern Bekaa - May 1988

حزب هللا1988
بعين األر عهد 



التصدي بعد  اإلسالمية  المقاومة   مجاهدو 
 للهجوم اإلسرائيلي على اللويزة الجنوبية - أيار/

مايو 1988

The Islamic Resistance’s mujahideen after 
confronting the “Israeli” attack on the south-

ern village of Louaize - May 1988

1988 حزب هللا
بعين األر عهد 



 مجاهدو المقاومة اإلسالمية بعد
على اإلسرائيلي  للهجوم   التصدي 
اللويزة الجنوبية - أيار/ مايو 1988

The mujahideen of the Islamic 
Resistance after confronting the 
“Israeli” attack on the southern 

village of Louaize - May 1988

حزب هللا1988
بعين األر عهد 



أيار/  - الغربي  البقاع  في  العالمي  القدس   يوم 
مايو 1988

International Al-Quds Day in Western Bekaa - 
May 1988

1988 حزب هللا
بعين األر عهد 



لبنان« حجاج  عن  الدفاع  لـ«لجنة   تظاهرة 
منح السعودية  السلطات  لرفض   استنكاًرا 

لبنانيين تأشيرة الحج - تموز/ يوليو 1988

A protest for “The Committee for the De-
fense of Lebanon’s Pilgrims” to denounce 
Saudi Arabia’s refusal to grant Lebanese pil-

grims visas - July 1988

حزب هللا1988
بعين األر عهد 



من العاشر  مسيرة  في  كة 
ٍ
 مشار

أغسطس آب/   - بيروت  في   محرم 
1988

A participant in Ashura march in 
Beirut - August 1988

1988 حزب هللا
بعين األر عهد 



 عضو شورى حزب هللا السيد عباس الموسوي
هيثم االستشهادي  أسبوع  ذكرى  في   خطيًبا 

دبوق في بيروت - آب/ أغسطس 1988

Hezbollah Shura member Sayyed Abbas 
Al-Moussawi delivering a speech on the 
one-week memorial ceremony for martyr 

Haitham Dbouq in Beirut - August 1988

حزب هللا1988
بعين األر عهد 



هللا عبد  السيد   االستشهادي 
)الحر العاملي( بطل عملية  عطوي 
- تشرين األول/  الوحدة اإلسالمية 

اكتوبر 1988

Self-sacrifice Martyr Sayyed Ab-
dullah Atwi )Al-Hor Al-Amili(, the 
hero of the Islamic Unity Opera-

tion - October 1988

1988 حزب هللا
بعين األر عهد 



اإلسالمي“ ”الجهاد  حركة   عضو 
ذكرى في  خطيًبا  الشقاقي   فتحي 
دبوق هيثم  االستشهادي   أسبوع 
في بيروت - آب/ أغسطس 1988

Member of the Islamic Jihad 
Movement, Fathi Sheqaqi, deliv-
ering a speech on the one-week 
memorial ceremony for martyr 
Haitham Dbouq in Beirut - Au-

gust 1988

حزب هللا1988
بعين األر عهد 



اإلسالمية المقاومة  معسكرات  أحد  في   رماية 
في البقاع - آب/ أغسطس 1988

A shooting training in one of the Islamic Re-
sistance camps in Bekaa - August 1988

1988 حزب هللا
بعين األر عهد 



أحد في  اإلسالمية  للمقاومة  تدريبية   دورة 
معسكرات البقاع - كانون األول/ ديسمبر 1988

A training course for the Islamic Resistance 
in one of the Bekaa Valley camps - December 

1988

حزب هللا1988
بعين األر عهد 



1989



الجنوبية الضاحية  في  العالمي  القدس   يوم 
لبيروت - أيار/ مايو 1989

International Al-Quds Day in Beirut’s south-
ern suburb - May 1989

1989 حزب هللا
بعين األر عهد 



السيد هللا  حزب  شورى   عضو 
يوم في  خطيًبا  هللا  نصر   حسن 
الضاحية في  العالمي   القدس 
الجنوبية لبيروت - أيار/ مايو 1989

Hezbollah Shura member Sayyed 
Hassan Nasrallah delivering a 
speech on International Al-Quds 
Day in Beirut’s southern suburb - 

May 1989

حزب هللا1989
بعين األر عهد 



 مناورة للمقاومة اإلسالمية في بعلبك لمناسبة
يوم القدس العالمي -  أيار/ مايو 1989

An Islamic Resistance maneuver in Baalbek 
on the occasion of International Al-Quds Day 

- May 1989

1989 حزب هللا
بعين األر عهد 



اإلسالمي“ ”الجهاد  حركة   عضو 
 المبعد فتحي الشقاقي خطيًبا في
في اإلسالمية  المقاومة   مناورة 

بعلبك - أيار/ مايو 1989

Member of the Islamic Jihad 
Movement, Fathi Sheqaqi, deliv-
ering a speech during the Islamic 
Resistance’s maneuver in Baal-

bek - May 1989

حزب هللا1989
بعين األر عهد 



لإلمام صورة  تحمل   سيدة 
عزاء مجلس  خالل   الخميني)قده( 
الضاحية في  أسبوعه  ذكرى   في 
يونيو حزيران/   - لبيروت   الجنوبية 

1989

A woman holding a picture of 
Imam Khomeini in Beirut’s south-
ern suburb marking one week 

since his demise - June 1989

1989 حزب هللا
بعين األر عهد 



لإلعالم الفنية  اللجنة   مصور 
دكروب الشهيد بهجت   اإلسالمي 
اإلمام أسبوع  ذكرى  في   باكًيا 
الضاحية في   الخميني)قده( 
يونيو حزيران/   - لبيروت   الجنوبية 

1989

The photographer of the Techni-
cal Committee for Islamic Media, 
martyr Bahjat Dakroub, weeping 
during a memorial service in Bei-
rut’s southern suburb, marking 
one week since Imam Khomeini’s 

demise - June 1989

حزب هللا1989
بعين األر عهد 



اإلمام رحيل  بعد  عزاء   مسيرة 
الجنوبية الضاحية  في   الخميني 

لبيروت - حزيران/ يونيو 1989

A mourning procession in Bei-
rut’s southern suburb after the 
demise of Imam Khomeini - June 

1989

1989 حزب هللا
بعين األر عهد 



اإلمام رحيل  بعد  عزاء   مسيرة 
الجنوبية الضاحية  في   الخميني 

لبيروت - حزيران/ يونيو 1989

A mourning procession in the 
southern suburbs of Beirut after 
the demise of Imam Khomeini - 

June 1989

حزب هللا1989
بعين األر عهد 



بالجهاد تمسكها  تؤكد   جبشيت 
إلمامها االحتالل  اختطاف   بعد 
تموز/  - عبيد  الكريم  عبد   الشيخ 

يوليو 1989

Jebchit affirms its adherence to 
jihad after “Israeli” forces kid-
napped its imam, Sheikh Abdul 

Karim Obeid - July 1989

1989 حزب هللا
بعين األر عهد 



 مسيرة العاشر من محرم في الضاحية الجنوبية
لبيروت - آب/ أغسطس 1989

Ashura march in Beirut’s southern suburb - 
August 1989

حزب هللا1989
بعين األر عهد 



آب/  - وصيته  يتلو  برو  أسعد   االستشهادي 
أغسطس 1989

Self-sacrifice Martyr Asaad Berro reading his 
will - August 1989

1989 حزب هللا
بعين األر عهد 



سالمة هشام  المجاهد   الشهيد 
الشهيد يوم  استعراض   خالل 
- االستشهادية   والعمليات 

تشرين الثاني/ نوفمبر 1989

Martyr Hisham Salameh during 
a Martyr’s Day and Self-sacrifice 
Operations parade - November 

1989

حزب هللا1989
بعين األر عهد 



نجم أنور  والمنشد   الشاعر 
الشهيد يوم  استعراض   في 
في االستشهادية   والعمليات 
 الضاحية الجنوبية - تشرين الثاني/

نوفمبر 1989

Poet and vocalist Anwar Najem 
during a parade for Martyr’s Day 
and Self-sacrifice Operations in 
Beirut’s southern suburb - No-

vember 1989

1989 حزب هللا
بعين األر عهد 



الشهيد يوم  استعراض  في   مشاركون 
 والعمليات االستشهادية في الضاحية الجنوبية

- تشرين الثاني/ نوفمبر 1989

Participants in the Martyr’s Day and Self-sac-
rifice Operations parade in Beirut’s southern 

suburb - November 1989

حزب هللا1989
بعين األر عهد 



الشهيد يوم  استعراض  في   مشاركون 
 والعمليات االستشهادية في الضاحية الجنوبية

- تشرين الثاني/ نوفمبر 1989

Participants in the Martyr’s Day and Self-sac-
rifice Operations parade in Beirut’s southern 

suburb - November 1989

1989 حزب هللا
بعين األر عهد 



1990



 فرقة اإلسراء في ذكرى انتصار الثورة اإلسالمية
فبراير شباط/   - لبيروت  الجنوبية  الضاحية   في 

1990

Al-Israa Band performing in Beirut’s southern 
suburb marking the anniversary of the Islam-

ic Revolution’s victory - February 1990

حزب هللا1990
بعين األر عهد 



اإلسالمي“ ”الجهاد  حركة   عضو 
في الحركة  كلمة  يلقي  نخالة   زياد 
اإلسالمية المقاومة  أسبوع   ذكرى 

- شباط/ فبراير1990

Member of the Islamic Jihad 
Movement, Ziad Nakhale, deliv-
ering a speech on the anniversa-
ry of the Islamic Resistance Week 

– February 1990

1990 حزب هللا
بعين األر عهد 



 في أحد مراكز المقاومة اإلسالمية - آذار/ مارس
1990

Inside one of the Islamic Resistance centers - 
March 1990

حزب هللا1990
بعين األر عهد 



إقليم في  والخامنئي  الخميني  لإلمامين   جدارية 
التفاح - آذار/ مارس 1990

A mural of Imam Khomeini and Imam Khame-
nei in Iqlim al-Tuffah - March 1990

1990 حزب هللا
بعين األر عهد 



 وصول جثمان الشهيد مصطفى مازح الى مطار
بيروت - آذار/ مارس 1990

The arrival of martyr Mustafa Mazeh’s body 
at Beirut Airport - March 1990

حزب هللا1990
بعين األر عهد 



أهل لسقاية  العباس  مشروع  خزانات   أحد 
 الضاحية الجنوبية من مؤسسة »جهاد البناء«

- آذار/ مارس 1990

A water tank from the Al-Abbas project by 
the Jihad Al-Binaa Association supplying wa-
ter to the people of Beirut’s southern suburb 

- March 1990

1990 حزب هللا
بعين األر عهد 



القدس يوم  مراسم  في  الحبال  على   نزول 
 العالمي في الضاحية الجنوبية لبيروت - نيسان/

أبريل 1990

Rappel exercises during an International Al-
Quds Day ceremony in Beirut’s southern sub-

urbs - April 1990

حزب هللا1990
بعين األر عهد 



القدس يوم  استعراض  في  علمائية   مشاركة 
 العالمي في الضاحية الجنوبية لبيروت - نيسان/

أبريل 1990

Clerics taking part in an International Al-Quds 
Day parade in Beirut’s southern suburb - April 

1990

1990 حزب هللا
بعين األر عهد 



 جانب من المشاركين في يوم القدس العالمي
أبريل نيسان/   - لبيروت  الجنوبية  الضاحية   في 

1990

Participants in an International Al-Quds Day 
parade in Beirut’s southern suburb - April 

1990

حزب هللا1990
بعين األر عهد 



الضاحية في  العالمي  القدس  يوم   استعراض 
الجنوبية لبيروت - نيسان/ أبريل 1990

An International Al-Quds Day parade in Bei-
rut’s southern suburb - April 1990

1990 حزب هللا
بعين األر عهد 



- البقاع  في  العالمي  القدس  يوم   استعراض 
نيسان/ أبريل 1990

International Al-Quds Day parade in the Bekaa 
- April 1990

حزب هللا1990
بعين األر عهد 



العالمي القدس  يوم   استعراض 
في البقاع - نيسان/ أبريل 1990

International Al-Quds Day parade 
in the Bekaa - April 1990

1990 حزب هللا
بعين األر عهد 



1991



الشعبية للجبهة  العام   األمين 
العامة القيادة  ـ   لتحرير فلسطين 
احتفال في  متحدثًا  جبريل   أحمد 
ـ شباط/ الثورة االسالمية   انتصار 

.فبراير ـ 1991

Secretary General of the Popular 
Front for the Liberation of Pales-
tine )General Command(, Ahmad 
Jebril giving a speech in the Is-
lamic Revolution’s victory - Feb-

ruary 1991

حزب هللا1991
بعين األر عهد 



 سفير الجمهورية االسالمية في دمشق الشيخ
األول المعرض  مفتتحًا  أختري  حسن   محمد 
القاعة في  االسالمية  المقاومة  دعم   لهيئة 

الزجاجية في بيروت ـ آذار/ مارس 1991

Iran’s Ambassador to Syria, Sheikh Muham-
mad Hassan Akhtari, inaugurates the first 
exhibition of the Islamic Resistance Support 
Organization in Hamra Street, Beirut - March 

1991

1991 حزب هللا
بعين األر عهد 



الجنوبية الضاحية  في  العالمي  القدس   يوم 
لبيروت - نيسان/ أبريل 1991

International Al-Quds Day in Beirut’s south-
ern suburb - April 1991

حزب هللا1991
بعين األر عهد 



في يشاركن  األعظم  الرسول  معهد   ممرضات 
الجنوبية الضاحية  في  العالمي  القدس   يوم 

لبيروت - نيسان/ أبريل 1991

Nurses from Al-Rasoul Al-Azam Institute tak-
ing part in International Al-Quds Day com-
memorations in Beirut’s southern suburb - 

April 1991

1991 حزب هللا
بعين األر عهد 



السيد هللا  لحزب  العام   األمين 
الذكرى في  الموسوي   عباس 
 الثانية لرحيل اإلمام الخميني)قده(

في بيروت - حزيران/ أبريل 1991

Hezbollah Secretary Gener-
al Sayyed Abbas al-Moussawi 
during the second anniversary of 
Imam Khomeini’s demise, Beirut 

- June 1991

حزب هللا1991
بعين األر عهد 



 السيدة زهراء، كريمة اإلمام الخميني)قده(، في
 الذكرى الثانية لرحيل والدها في بيروت - حزيران/

يونيو 1991

Mrs. Zahra, daughter of Imam Khomeini, 
during the second anniversary of her father’s 

demise, Beirut - June 1991

1991 حزب هللا
بعين األر عهد 



الجنوبية الضاحية  في  »المنار«  قناة   إطالق 
لبيروت - حزيران/ يونيو 1991

Launching Al-Manar Channel in Beirut’s 
southern suburb - June 1991

حزب هللا1991
بعين األر عهد 



الضاحية في  محرم  من  العاشر  مسيرة   من 
الجنوبية لبيروت ـ تموز/ يوليو 1991

From Ashura march in Beirut’s southern sub-
urb- July 1991

1991 حزب هللا
بعين األر عهد 



 األمين العام لحزب هللا السيد عباس الموسوي
تبادل عملية  في  المحررين  األسرى  أحد   مكّرًما 

مع العدو - أيلول/ سبتمبر 1991

Hezbollah Secretary General Sayyed Abbas 
al-Moussawi honoring one of the liberated 
detainees as part of a prisoners’ swap with 

the enemy - September 1991

حزب هللا1991
بعين األر عهد 



اإلسالمية المقاومة  شهداء  جثامين   تشييع 
أيلول/  - العدو  مع  تبادل  بعملية  تحريرها   بعد 

سبتمبر 1991

The funeral procession of the liberated bod-
ies of the Islamic Resistance martyrs as part 
of a swap with the enemy - September 1991

1991 حزب هللا
بعين األر عهد 



السيد هللا  لحزب  العام   األمين 
 عباس الموسوي في حسينية برج
 البراجنة في بيروت - تشرين األول/

أكتوبر 1991

Hezbollah Secretary General 
Sayyed Abbas al-Moussawi at the 
Burj al-Barajneh Husseinieh, Bei-

rut - October 1991

حزب هللا1991
بعين األر عهد 



السيد هللا  لحزب  العام   األمين 
أهالي متفقًدا  الموسوي   عباس 
الجنوبية الضاحية  في  السلم   حي 
لبيروت - تشرين األول/ أكتوبر 1991

Hezbollah Secretary General 
Sayyed Abbas al-Moussawi in-
specting the people of Beirut’s 
southern suburb - October 1991

1991 حزب هللا
بعين األر عهد 



االسالمية المقاومة  شهداء   صور 
يوم احتفال  في  العظام   واستشهادييها 
 الشهيد في ثانوية برج البراجنة الرسمية للبنات

تشرين الثاني/ نوفمبر 1991

Pictures of Islamic Resistance mar-
tyrs and self-sacrifice martyrs dis-
p l a y e d  i n  t h e  M a r t y r ’ s  D a y  c e l e -
b r a t i o n  a t  B u r j  A l - B a r a j n e h  P u b -

lic High School for Girls – November 19

حزب هللا1991
بعين األر عهد 



 عضو شورى حزب هللا السيد حسن
الشهيد يوم  احتفال  في  هللا   نصر 
الثاني/ تشرين   - البراجنة  برج   في 

نوفمبر 1991

Hezbollah Shura member Sayyed 
Hassan Nasrallah at the Martyr’s 
Day celebration in Burj Al-Bara-

jneh - November 1991

1991 حزب هللا
بعين األر عهد 



عباس السيد  هللا  لحزب  العام  لألمين   جولة 
 الموسوي في شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت

- كانون األول/ ديسمبر 1991

Hezbollah Secretary General Sayyed Abbas 
al-Moussawi on a tour in Beirut’s southern 

suburb - December 1991

حزب هللا1991
بعين األر عهد 



 األمين العام لحزب هللا السيد عباس الموسوي
كانون  - البراجنة  برج  أهالي  لشكاوى   مستمًعا 

األول/ ديسمبر 1991

Hezbollah Secretary General Sayyed Abbas 
al-Moussawi listening to the complaints of 
residents in Burj al-Barajneh - December 1991

1991 حزب هللا
بعين األر عهد 



 األمين العام لحزب هللا السيد عباس الموسوي
كانون  - البراجنة  برج  أهالي  لشكاوى   مستمًعا 

األول/ ديسمبر 1991

Hezbollah Secretary General Sayyed Abbas 
al-Moussawi listening to the complaints of 
residents in Burj alBarajneh - December 1991

حزب هللا1991
بعين األر عهد 



1992



 الرقيب في جيش العمالء حكمت سويدان بعد
 فراره من ميليشيا العمالء وبجانبه الحاج وفيق

صفا - كانون الثاني/ يناير 1992

Hikmat Swaidan, who escaped from Lahad 
Army prior to being a sergeant in its ranks, 
standing beside Hajj Wafeeq Safa – January 

1992

1992 حزب هللا
بعين األر عهد 



سماحة هللا  لحزب  العام  لألمين  تفقدية   زيارة 
أبو وادي  لمنطقة  الموسوي  عباس   السيد 

جميل في بيروت الغربية - شباط/ فبراير 1992

Hezbollah Secretary General Sayyed Abbas 
Al-Moussawi visiting Wadi Abu Jamil in west-

ern Beirut – February 1992

حزب هللا1992
بعين األر عهد 







السيد هللا  لحزب  العام   األمين 
حزب كلمة  يلقي  الموسوي   عباس 
 هللا في ذكرى شهادة الشيخ راغب
16  - الجنوبية  جيشيت  في   حرب 

شباط/ فبراير 1992

Hezbollah Secretary Gener-
al Sayyed Abbas Al-Moussawi 
speaking during the martyrdom 
anniversary of Sheikh Ragheb 
Harb in Jibchit – February 16, 1992

1992 حزب هللا
بعين األر عهد 



السيد هللا  لحزب  العام   األمين 
 عباس الموسوي مغادًرا جبشيت
شباط/  16  - األخيرة  رحلته   في 

فبراير 1992

Hezbollah Secretary General 
Sayyed Abbas Al-Moussawi’s final 
trip to Jibchit – February 16, 1992

حزب هللا1992
بعين األر عهد 



المقاومة شهداء  سيد   مقعد 
 اإلسالمية السيد عباس الموسوي
 في مقر األمانة العامة لحزب هللا -

شباط/ فبراير 1992

The seat of Sayyed Abbas 
Al-Moussawi at the headquarters 
of Hezbollah General Secretariat 

– February 1992

1992 حزب هللا
بعين األر عهد 



سيد تودع  اإلسالمية  المقاومة   جماهير 
17  - لبيروت  الجنوبية  الضاحية  في   شهدائها 

شباط/ فبراير 1992

Islamic Resistance supporters bid Sayyed Ab-
bas Al-Moussawi farewell in Beirut’s southern 

suburb – February 1992

حزب هللا1992
بعين األر عهد 



 راية حزب هللا تظلل نعش أمينه العام في النبي
شيت - 18 شباط/ فبراير 1992

Hezbollah flag shades the coffin of its secre-
tary general in Nabi Chit – February 18, 1992

1992 حزب هللا
بعين األر عهد 



 روضة سيد شهداء المقاومة اإلسالمية السيد
 عباس الموسوي وزوجته وطفله في بلدة النبي

شيت البقاعية - شباط / فبراير 1992

Shrine of Sayyed Abbas Al-Moussawi, his wife 
and child in Nabi Chit in Bekaa – February 1992

حزب هللا1992
بعين األر عهد 



سماحة هللا  لحزب  العام   األمين 
السيد حسن نصر هللا1992-

Secretary General of Hezbollah 
His Eminence Sayyed Hassan 

Nasrallah- 1992

1992 حزب هللا
بعين األر عهد 



 مراسم عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت
- 10 تموز/ يوليو 1992

Ashura commemorations in the southern 
suburb of Beirut – July 10, 1992

حزب هللا1992
بعين األر عهد 



 جماهير المقاومة في إحياء ذكرى عاشوراء في
الضاحية الجنوبية لبيروت - 10 تموز/ يوليو 1992

Resistance supporters commemorating 
Ashura in the southern suburb of Beirut – July 

10, 1992

1992 حزب هللا
بعين األر عهد 



 الشاعر والمنشد أنور نجم في مهرجان انتخابي
لحزب هللا في بيروت - آب/ أغسطس 1992

Poet and vocalist Anwar Najem at a Hezbol-
lah electoral event in Beirut – August 1992

حزب هللا1992
بعين األر عهد 



 صور لمرشحي حزب هللا في دائرتي بعبدا وبيروت
آب/  - فيها  يشارك  نيابية  انتخابات  أول   في 

أغسطس 1992

Hezbollah candidates for Baabda and Beirut 
in party’s first parliamentary elections – Au-

gust 1992

1992 حزب هللا
بعين األر عهد 



 استعراض سرية خاصة في مراسم يوم شهيد
11  - لبيروت  الجنوبية  الضاحية  في  هللا   حزب 

تشرين الثاني/ نوفمبر 1992

A special unit parading during Hezbollah Mar-
tyr’s Day ceremonies in the southern suburb 

of Beirut – November 11, 1992

حزب هللا1992
بعين األر عهد 



الى فلسطينًيا   417 يبعد  االسرائيلي   االحتالل 
منطقة مرج الزهور - كانون األول/ ديسمبر 1992

“Israeli” occupation forces deport 417 Pales-
tinians to the Marj Al-Zohour area – Decem-

ber 1992

1992 حزب هللا
بعين األر عهد 



 عضو حركة ”حماس“ الدكتور عبد
مرج الى  ُمبعًدا  الرنتيسي   العزيز 
الزهور - كانون األول/ ديسمبر 1992

Member of Hamas movement 
Dr. Abdel Aziz Al-Rantisi being 
deported to Marj Al-Zohour – De-

cember 1992

حزب هللا1992
بعين األر عهد 



1993



الضاحية في  عليق  ابراهيم  الشهيد   تشييع 
الجنوبية لبيروت - آذار/ مارس 1993

Funeral of martyr Ibrahim Oleik in the south-
ern suburb of Beirut – March 1993

1993 حزب هللا
بعين األر عهد 



السيد هللا  لحزب  العام   األمين 
رحيل ذكرى  في  هللا  نصر   حسن 
- بيروت  في  )قده(  الخميني   اإلمام 

حزيران/ يونيو 1993

Hezbollah Secretary General 
Sayyed Hassan Nasrallah during 
the death anniversary of Imam 

Khomeini in Beirut – June 1993

1993 حزب هللا
بعين األر عهد 



اإلمام مقام  في  خطابًا  ملقًيا  الخامنئي   اإلمام 
الخميني )قده( في طهران - حزيران/ يونيو 1993

Imam Khamenei speaking at shrine of Imam 
Khomeini in Tehran – June 1993

حزب هللا1993
بعين األر عهد 



السيد هللا  لحزب  العام   األمين 
 حسن نصر هللا مشارًكا في مراسم
الجنوبية الضاحية  في   عاشوراء 

لبيروت - حزيران/ يونيو 1993

Hezbollah Secretary General 
Sayyed Hassan Nasrallah taking 
part in Ashura commemorations 
in the southern suburb of Beirut 

– June 1993

1993 حزب هللا
بعين األر عهد 



في محّرم  من  العاشر  يوم   إحياء 
يونيو حزيران/   - الغربية   بيروت 

1993

Ashura commemorations in 
western Beirut – June 1993

حزب هللا1993
بعين األر عهد 



 أعمال ترميم لـ »جهاد البناء« بعد نهاية عدوان
»تصفية الحساب« - آب/ أغسطس 1993

Renovations by “Jihad Al-Binaa” following Op-
eration Accountability aggression – August 

1993

1993 حزب هللا
بعين األر عهد 



للعدوان التصدي  أثناء   ُمقاوم 
اإلسرائيلي - تموز/ يوليو 1993

A Resistance fighter while con-
fronting the “Israeli” aggression 

– July 1993

حزب هللا1993
بعين األر عهد 



 طفلة بين ركام منزلها المتضرر في اقليم التفاح
- آب/ أغسطس 1993

A girl under the rubble of her damaged house 
in Iqlim al-Tuffah – August 1993

1993 حزب هللا
بعين األر عهد 



 جماهير المقاومة اإلسالمية بعد انسحابها من
النار عليها في إثر إطالق  الغبيري على   منطقة 
أيلول/  13  - »أوسلو«  التفاق  الرفض   مظاهرة 

سبتمبر 1993

Resistance supporters withdrawing from 
Ghobeiry after being shot at during a rally re-

jecting Oslo Accords – September 13, 1993

حزب هللا1993
بعين األر عهد 



ملفوًفا الدين  شمس  سكنة  الشهيدة   جثمان 
سبتمبر أيلول/   13  - اإلسالمية  المقاومة   براية 

1993

The body of martyr Seknah Shams al-Din 
wrapped in Islamic Resistance flag – Septem-

ber 13, 1993

1993 حزب هللا
بعين األر عهد 



السيد هللا  لحزب  العام   األمين 
جماهير مهدئًا  هللا  نصر   حسن 
مجزرة بعد  اإلسالمية   المقاومة 
سبتمبر أيلول/   13  - المطار   جسر 

1993

Hezbollah Secretary General 
Sayyed Hassan Nasrallah calling 
for calm after the Airport Bridge 

massacre – September 13, 1993

حزب هللا1993
بعين األر عهد 



 تشييع شهداء مجزرة جسر المطار - 14 أيلول/
سبتمبر 1993

Funeral of the martyrs of the Airport Bridge 
massacre – September 14, 1993

1993 حزب هللا
بعين األر عهد 



 جماهير المقاومة في تشييع شهداء مجزرة 13
أيلول/ سبتمبر 1993

Resistance supporters at the funeral of the 
martyrs of the September 13, 1993 massacre

حزب هللا1993
بعين األر عهد 



 تشييع شهداء مجزرة جسر المطار أمام مسجد
 اإلمام الرضا)ع( في الضاحية الجنوبية لبيروت -

14 أيلول/ سبتمبر 1993

Funeral of the martyrs of the Airport Bridge 
massacre in front of the Imam Al-Rida 
Mosque, Beirut’s southern suburb – Septem-

ber 14, 1993

1993 حزب هللا
بعين األر عهد 



العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا  األمين 
جسر مجزرة  شهداء  تشييع  مسيرة  ختام   في 

المطار - 14 أيلول/ سبتمبر 1993

Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan 
Nasrallah after the funeral procession of the 
martyrs of the Airport Bridge massacre – 

September 14, 1993

حزب هللا1993
بعين األر عهد 



 مشاركون في تشييع شهداء 13 أيلول في موقع
المجزرة - 14 أيلول/ سبتمبر 1993

Mourners of the September 13 martyrs at 
the site of the massacre – September 14, 1993

1993 حزب هللا
بعين األر عهد 



الزهور مرج  من  الفلسطينيين  المبعدين   عودة 
 الى فلسطين المحتلة - 12 كانون األول/ ديسمبر

1993

Palestinian deportees to Marj al-Zohour re-
turn to Occupied Palestine – December 12, 

1993

حزب هللا1993
بعين األر عهد 



1994



القدس يوم  مراسم  في   طفل 
الجنوبية الضاحية  في   العالمي 

لبيروت - 11 آذار/ مارس 1994

A child during International Quds 
Day commemorations in Beirut’s 
southern suburb – March 11, 1994

حزب هللا1994
بعين األر عهد 



 الشهيد رضوان فارس خالل إحياء
الضاحية في  العالمي  القدس   يوم 
مارس آذار/   11  - لبيروت   الجنوبية 

1994

Martyr Radwan Fares at the In-
ternational Quds Day commem-
orations in Beirut’s southern sub-

urb – March 11, 1994

1994 حزب هللا
بعين األر عهد 



العالمي في القدس   سريّة في استعراض يوم 
الضاحية الجنوبية لبيروت - 11 آذار/ مارس 1994

A unit parading during International Quds 
Day, Beirut’s southern suburb - March 11, 1994

حزب هللا1994
بعين األر عهد 



باص مجزرة  ضحايا  من  األطفال  أحد   حقيبة 
النبطية - آذار/ مارس 1994

Schoolbag belonging to one of the victims of 
the Nabatiyeh bus massacre – March 1994

1994 حزب هللا
بعين األر عهد 



 معاينة حقائب األطفال من ضحايا
 مجزرة باص النبطية - آذار/ مارس

1994

Examining schoolbags belonging 
to the children of the Nabatiyeh 

bus massacre – March 1994

حزب هللا1994
بعين األر عهد 



لألطفال باص  استهداف  آثار   من 
 العائدين من مدرستهم في النبطية

- آذار/ مارس 1994

Aftermath of school bus attack 
in Nabatiyeh – March 1994

1994 حزب هللا
بعين األر عهد 



 مؤتمر صحفي لألمين العام لحزب
في هللا  نصر  حسن  السيد   هللا 
اختطاف بعد  اإلعالمية   الوحدة 
 المجاهد الحاج أبو علي الديراني 24

أيار/ مايو 1994

Hezbollah Secretary General 
Sayyed Hassan Nasrallah holds 
presser following the kidnapping 
of mujahid Abu Ali Al-Dirani, May 

24, 1994

حزب هللا1994
بعين األر عهد 



العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا  األمين 
 متفقًدا جرحى الغارة االسرائيلية على عين كوكب

في البقاع - حزيران/ يونيو 1994

Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan 
Nasrallah inspecting the wounded of an “Is-
raeli” raid on Ein Kawkab in the Bekaa Valley 

– June 1994

1994 حزب هللا
بعين األر عهد 



هللا لحزب  العام  لألمين   جولة 
 السيد حسن نصر هللا في منطقة
برج البراجنة - حزيران/ يونيو 1994

Hezbollah Secretary General 
Sayyed Hassan Nasrallah touring 

Burj al-Barajneh – June 1994

حزب هللا1994
بعين األر عهد 



”الجهاد لحركة  العام   األمين 
 االسالمي“ الدكتور فتحي الشقاقي

في بيروت

Secretary General of the Islamic 
Jihad Movement Dr. Fathi Shaqa-

qi in Beirut

1994 حزب هللا
بعين األر عهد 



العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا  األمين 
 في عزاء آية هللا الشيخ محمد علي األراكي في
 حسينية البرجاوي في الضاحية الجنوبية لبيروت

- كانون األول/ ديسمبر 1994

Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan 
Nasrallah at the funeral of Ayatollah Sheikh 
Muhammad Ali Al-Araki in Al-Barjawi Hussei-
nieh, Beirut’s southern suburb – December 

1994

حزب هللا1994
بعين األر عهد 



فؤاد المجاهد  الشهيد  اغتيال  عملية  آثار   من 
الجنوبية الضاحية   مغنية في محلة الصفير في 

لبيروت - 21 كانون األول/ ديسمبر 1994

Aftermath of the assassination of martyr 
Fouad Mughniyeh in Sfeir, Beirut’s southern 

suburb – December 21, 1994

1994 حزب هللا
بعين األر عهد 



يؤم هللا  فضل  حسين  محمد  السيد  هللا   آية 
 الصالة على جثمان الشهيد فؤاد مغنية وخلفه

والد الشهيد - 22 كانون األول/ ديسمبر 1994

Ayatollah Sayyed Muhammad Hussein Fad-
lallah leads funeral prayers for martyr Fouad 
Mughniyeh; the martyr’s father takes part – 

December 22, 1994

حزب هللا1994
بعين األر عهد 



1995



 سرية األشبال في مراسم يوم القدس العالمي
 في الضاحية الجنوبية لبيروت - 24 شباط/ فبراير

1995

The Cubs Brigade during International Quds 
Day commemorations in Beirut’s southern 

suburb – February 24, 1995

حزب هللا1995
بعين األر عهد 



الضاحية في  العالمي  القدس  يوم  مراسم   من 
الجنوبية لبيروت - 24 شباط/ فبراير 1995

Activities during Solidarity Day with the 
South and West Bekaa Event – March 1995

1995 حزب هللا
بعين األر عهد 



القدس يوم  استعراض  في  الحبال  على   إنزال 
العالمي في بعلبك - 24 شباط/ فبراير 1995

Rappelling maneuvers during International 
Quds Day commemorations in Beirut’s south-

ern suburb – February 24, 1995

حزب هللا1995
بعين األر عهد 



 استعراض النزول على الحبال في مراسم يوم
 القدس العالمي في الضاحية الجنوبية لبيروت -

24 شباط/ فبراير 1995

Rappelling maneuvers during International 
Quds Day commemorations in Beirut’s south-

ern suburb – February 24, 1995

1995 حزب هللا
بعين األر عهد 



السيد هللا  لحزب  العام   األمين 
 حسن نصر هللا متحدثًا في أسبوع
في ياسين  رضا  الشهيد   القائد 
في الشهيدين  روضة   حسينية 

الغبيري - آذار/ مارس 1995

Hezbollah Secretary General 
Sayyed Hassan Nasrallah listen-
ing to an explanation by a Re-
sistance leader about the Salah 
Ghandour self-sacrifice opera-

tion – April 1995

1995 حزب هللا
بعين األر عهد 



 من فعاليات يوم التضامن مع الجنوب والبقاع
الغربي - آذار/ مارس 1995

Activities during Solidarity Day with the 
South and West Bekaa Event – March 1995

حزب هللا1995
بعين األر عهد 



 من فعاليات يوم التضامن مع الجنوب والبقاع
الغربي - آذار/ مارس 1995

Activities during Solidarity Day with the 
South and West Bekaa Event – March 1995

1995 حزب هللا
بعين األر عهد 



العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا  األمين 
بطل غندور  صالح  االستشهادي  اسم   يعلن 

عملية بنت جبيل - نيسان/ أبريل 1995

Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan 
Nasrallah announcing name of martyr Salah 
Ghandour, the hero of the Bint Jbeil operation 

– April 1995

حزب هللا1995
بعين األر عهد 



العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا  األمين 
حول المقاومة  قادة  أحد  شرح  الى   مستمًعا 
نيسان/  - غندور  صالح  االستشهادي   عملية 

ابريل 1995

Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan 
Nasrallah listening to an explanation by a 
Resistance leader about the Salah Ghandour 

self-sacrifice operation – April 1995

1995 حزب هللا
بعين األر عهد 



العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا  األمين 
 متصفًحا جريدة »العهد« أثناء تقبل التبريكات
نيسان/  - غندور  صالح  االستشهادي   بعملية 

ابريل 1995

Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan 
Nasrallah reading Al-Ahed Newspaper during 
accepting congratulations for the self-sacri-
fice operation of Salah Ghandour – April 1995

حزب هللا1995
بعين األر عهد 



السيد هللا  لحزب  العام   األمين 
العيد في  متحدثًا  هللا  نصر   حسن 
جريدة لتأسيس  عشر   الحادي 

”العهد“ - حزيران/ يونيو 1995

Hezbollah Secretary General 
Sayyed Hassan Nasrallah speak-
ing on the 11th anniversary of the 
Al-Ahed Newspaper founding – 

June 1995

1995 حزب هللا
بعين األر عهد 



المصرع يتلو  سليم  علي  الشيخ   سماحة 
 الحسيني صبيحة العاشر من محرم في الضاحية

الجنوبية لبيروت – 8 حزيران/ يونيو 1995

His Eminence Sheikh Ali Slim during Ashura 
commemorations in Beirut’s southern sub-

urb – June 8, 1995

حزب هللا1995
بعين األر عهد 



نخالة زياد  االسالمي  الجهاد  حركة  في   القيادي 
 يحمل صورة الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي -

تشرين األول/ أكتوبر 1995

Islamic Jihad leader Ziyad Nakhaleh holds a 
picture of martyr Dr. Fathi Shaqaqi – October 

1995

1995 حزب هللا
بعين األر عهد 



»الجهاد لحركة  العام  األمين  جثمان   تشييع 
 االسالمي« الدكتور فتحي الشقاقي في دمشق

- تشرين األول/ يونيو 1995

Funeral of Islamic Jihad Secretary General Dr. 
Fathi Shaqaqi in Damascus – October 1995

حزب هللا1995
بعين األر عهد 



العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا  األمين 
- الشقاقي  فتحي  الشهيد  تشييع  في   متحًدثا 

تشرين األول/ يونيو 1995

Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan 
Nasrallah speaking at the funeral of martyr 

Fathi Shaqaqi – October 1995

1995 حزب هللا
بعين األر عهد 



1996



 شتاء الضاحية الجنوبية لبيروت - شباط/ فبراير
1996

Winter in the southern suburb of Beirut – Feb-
ruary 1996

حزب هللا1996
بعين األر عهد 



يوم في  اإلسالمية  الصحية  الهيئة   استعراض 
 القدس العالمي في صور جنوب لبنان - 16 شباط/

فبراير1996

The Islamic Health Organization parading 
during International Quds Day commemora-
tions in Tyre, southern Lebanon – February 16, 

1996

1996 حزب هللا
بعين األر عهد 



الضاحية في  العالمي  القدس  يوم   مراسم 
الجنوبية لبيروت - 16 شباط/ فبراير 1996

International Quds Day commemorations in 
Beirut’s southern suburb – February 16, 1996

حزب هللا1996
بعين األر عهد 



السيد هللا  لحزب  العام   األمين 
أسبوع في  خطيًبا  هللا  نصر   حسن 
 االستشهادي علي أشمر - الضاحية
الجنوبية لبيروت - آذار/ مارس 1996

Hezbollah Secretary General 
Sayyed Hassan Nasrallah speak-
ing during the one-week memo-
rial service of martyr Ali Ashmar, 
Beirut’s southern suburb– March 

1996

1996 حزب هللا
بعين األر عهد 



والد أشمر  منيف   الحاج 
متحدثًا أشمر  علي   االستشهادي 
الضاحية في  ولده  أسبوع   في 
مارس آذار/   - لبيروت   الجنوبية 

1996

Hajj Munif Ashmar, father of mar-
tyr Ali Ashmar, speaking during 
his one-week memorial service 
in southern Beirut – March 1996

حزب هللا1996
بعين األر عهد 



العدو استهدفها  التي  اإلسعاف   سيارة 
- نيسان/  اإلسرائيلي مرتكًبا مجزرة المنصوري 

أبريل 1996

The ambulance targeted by the “Israeli” en-
emy during the Mansouri massacre – April 

1996

1996 حزب هللا
بعين األر عهد 



من المتضررة  المنازل  لبعض  ترميم   أعمال 
 عدوان »عناقيد الغضب« اإلسرائيلي على لبنان

- نيسان/ ابريل 1996

Renovations following “Israel’s” Grapes of 
Wrath aggression against Lebanon – April 

1996

حزب هللا1996
بعين األر عهد 



»ملعونة أنت الى األبد يا اسرائيل«
بعد لبنان  جنوب  في  المرفوعة  الشعارات   من 

عدوان نيسان/ ابريل 1996

“You are forever cursed, ‘Israel’” – one of the 
slogans raised in southern Lebanon after the 

April 1996 aggression

1996 حزب هللا
بعين األر عهد 



عدوان بعد  مدمرة  منازل  فوق  هللا  حزب   رايات 
نيسان/  - لبنان  جنوب  في  الغضب«   »عناقيد 

أبريل 1996

Hezbollah flags atop destroyed houses in 
southern Lebanon after the Grapes of Wrath 

aggression – April 1996

حزب هللا1996
بعين األر عهد 



نهاية بعد  أرضه  في  جنوبي  ن 
ِ

 ُمس
 عدوان ”عناقيد الغضب“ - نيسان/

أبريل 1996

An elderly southerner praying 
after the end of the Grapes of 

Wrath aggression – April 1996

1996 حزب هللا
بعين األر عهد 



 إحدى راجمات صواريخ الكاتيوشا في أحد مرابض
 المقاومة اإلسالمية في جنوب لبنان أثناء جولة
 لإلعالميين بعد نهاية عدوان »عناقيد الغضب«

- أيار/ مايو 1996

Katyusha rockets launcher in one of the Resis-
tance’s positions in southern Lebanon during 
a media tour following Grapes of Wrath ag-

gression – May 1996

حزب هللا1996
بعين األر عهد 



المقاومة مرابض  أحد  في  الكاتيوشا   صواريخ 
لالعالميين جولة  أثناء  لبنان  جنوب   االسالمية 
 بعد نهاية عدوان »عناقيد الغضب« - أيار/ مايو

1996

Katyusha rockets in one of the Resistance’s 
positions in southern Lebanon during a me-
dia tour following Grapes of Wrath aggres-

sion – May 1996

1996 حزب هللا
بعين األر عهد 



 أحد مجاهدي المقاومة اإلسالمية
انتهاء بعد  اإلعالميين   أثناء جولة 
أيار/  - الغضب“  ”عناقيد   عدوان 

مايو 1996

One of the Islamic Resistance’s 
Mujahideen during a media tour 
after the end of the Grapes of 

Wrath aggression – May 1996

حزب هللا1996
بعين األر عهد 



الضاحية في  محرم  من  العاشر  يوم   مسيرة 
الجنوبية لبيروت - حزيران/ يونيو 1996

Ashura procession in the southern suburb of 
Beirut – June 1996

1996 حزب هللا
بعين األر عهد 



حيصون توفيق  الشهيد   والد 
عملية بعد  ولده  جثمان   منتظًرا 
تبادل األسرى - تموز/ يوليو 1996

Father of martyr Tawfiq Haysoun 
waiting for the body of his son 
following a prisoner swap opera-

tion – July 1996

حزب هللا1996
بعين األر عهد 



سمير الشهيد  األسيرين  عملية  قائد   نعش 
 مطوط عائًدا الى تراب الوطن محمولًا على أكف
تموز/  - لبيروت  الجنوبية  الضاحية  في   رفاقه 

يوليو 1996

Coffin of the leader of the Two Captives oper-
ation, martyr Samir Matout, returning to the 
homeland, carried by his comrades in Beirut’s 

southern suburb – July 1996

1996 حزب هللا
بعين األر عهد 



المقاومة االسالمية  استقبال جثامين شهداء 
المحررة على معبر كفرتبنيت - تموز/ يوليو 1996

Receiving the liberated remains of Islamic 
Resistance fighters at Kafr Tibnit crossing – 

July 1996

حزب هللا1996
بعين األر عهد 



 مدخل مدينة صور خالل االنتخابات النيابية - آب/
أغسطس 1996

Tyre city entrance during the parliamentary 
elections – August 1996

1996 حزب هللا
بعين األر عهد 



 موكب انتخابي لحزب هللا في منطقة بعبدا - آب/
أغسطس 1996

A Hezbollah electoral convoy in Baabda – Au-
gust 1996

حزب هللا1996
بعين األر عهد 



 مقابلة مع مجاهدين حول عملية مركبا النوعية
- »ايغوز«  قوات  من  مجموعة  استهدفت   التي 

كانون األول/ ديسمبر 1996

An interview with several Mujahideen after 
the Markaba operation, which targeted a 

group of the Egoz Unit – December 1996

1996 حزب هللا
بعين األر عهد 



1997



الضاحية في  العالمي  القدس  يوم  عرض   من 
الجنوبية لبيروت - شباط/ فبراير 1997

International Quds Day parade in the south-
ern suburb of Beirut – February 1997

حزب هللا1997
بعين األر عهد 



القدس يوم  لعرض  كاتيوشا  لراجمة   مجسم 
 العالمي في الضاحية الجنوبية لبيروت - شباط/

فبراير 1997

Katyusha launcher model displayed during 
International Quds Day parade in Beirut’s 

southern suburb – February 1997

1997 حزب هللا
بعين األر عهد 



 طفل خالل إحياء ذكرى العاشر من
محرم في النبطية - أيار/ مايو 1997

A child during the 10th of Mu-
harram commemorations in 

Nabatieh – May 1997

حزب هللا1997
بعين األر عهد 



في النوعية  سجد  لعملية   مجسم 
في محرم  من  العاشر  يوم   مسيرة 

بيروت - أيار/ مايو 1997

Model for Sujud operation during 
the 10th of Muharram march in 

Beirut – May 1997

1997 حزب هللا
بعين األر عهد 



)شهيد نجمة  عالء   الطفل 
أشالء يحمل  المقدس(   الدفاع 
”13 ”شيطيت  قوات  من   الجندي 
كمين بعد  االسرائيلية   الخاصة 
أنصارية بلدة  في  العباس“   ”كف 
الجنوبية - 5 أيلول/ سبتمبر 1997

Alaa Najma carrying the remains 
of a Shayetet 13 “Israeli” soldier 
following the Kaf al-Abbas am-
bush in the southern town of An-

sariah – September 5, 1997

حزب هللا1997
بعين األر عهد 



»كف كمين  بعد  اإلسالمية  المقاومة   غنائم 
 العباس« في بلدة أنصارية الجنوبية - 5 أيلول/

سبتمبر 1997

Spoils of the Islamic Resistance after the Kaf 
al-Abbas ambush in the southern town of An-

sariah – September 5, 1997

1997 حزب هللا
بعين األر عهد 



العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا  األمين 
 في مؤتمر صحفي بعد كمين »كف العباس« في
بلدة أنصارية الجنوبية - 5 أيلول/ سبتمبر 1997

Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan 
Nasrallah at a presser after the Kaf al-Abbas 

ambush in Ansariah – September 5, 1997

حزب هللا1997
بعين األر عهد 



العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا  األمين 
 في مؤتمر صحفي بعد كمين »كف العباس« في
بلدة أنصارية الجنوبية - 5 أيلول/ سبتمبر 1997

Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan 
Nasrallah at a presser after the Kaf al-Abbas 

ambush in Ansariah – September 5, 1997

1997 حزب هللا
بعين األر عهد 



 بقايا الجنود اإلسرائيليين القتلى في كمين »كف
العباس« - 5 أيلول/ سبتمبر 1997

Remains of “Israeli” soldiers killed in the Kaf 
al-Abbas ambush – September 5, 1997

حزب هللا1997
بعين األر عهد 



 بقايا الجنود االسرائيليين القتلى في كمين »كف
العباس« - 5 أيلول/ سبتمبر 1997

Remains of “Israeli” soldiers killed in the Kaf 
al-Abbas ambush – September 5, 1997

1997 حزب هللا
بعين األر عهد 



السيد هللا  لحزب  العام   األمين 
تقّبل خالل  هللا  نصر   حسن 
- هادي  نجله  بشهادة   التبريكات 

أيلول/ سبتمبر 1997

Hezbollah Secretary General 
Sayyed Hassan Nasrallah accept-
ing congratulations on the mar-
tyrdom of his son Hadi – Septem-

ber 1997

حزب هللا1997
بعين األر عهد 



األمين جبين  يقبل  كشفي   عنصر 
 العام لحزب هللا السيد حسن نصر
 هللا خالل تقّبل التبريكات بشهادة

نجله هادي - أيلول/ سبتمبر 1997

A scout member kissing the 
forehead of Hezbollah Secretary 
General Sayyed Hassan Nasrallah 
while congratulating him on the 
martyrdom of his son Hadi – Sep-

tember 1997

1997 حزب هللا
بعين األر عهد 



للسيد التبريكات  يقدم  الشمال  أبناء  من   وفد 
أيلول/ سبتمبر  -  نصر هللا بشهادة نجله هادي 

1997

A delegation from the North offers congrat-
ulations to Sayyed Nasrallah for the martyr-

dom of his son Hadi – September 1997

حزب هللا1997
بعين األر عهد 



 األمين العام لحزب هللا خالل إطالق
 مشروع السرايا اللبنانية لمقاومة
تشرين  - االسرائيلي   االحتالل 

الثاني/ نوفمبر 1997

Hezbollah Secretary General 
launches the Lebanese Brigades 
project to resist the “Israeli” oc-

cupation – November 1997

1997 حزب هللا
بعين األر عهد 



1998



القدس يوم  عرض  خالل   طفالن 
الجنوبية الضاحية  في   العالمي 
لبيروت - كانون الثاني/ يناير 1998

Two children during the Interna-
tional Quds Day parade in Beirut’s 
southern suburb – January 1998

حزب هللا1998
بعين األر عهد 



 نزول على الحبال خالل استعراض
الضاحية في  العالمي  القدس   يوم 
الثاني/ كانون   - لبيروت   الجنوبية 

يناير 1998

Repelling maneuvers during the 
International Quds Day parade in 
Beirut’s southern suburb – Janu-

ary 1998

1998 حزب هللا
بعين األر عهد 



السرايا إحدى  مقدمة  في  باز  علي   الشهيد 
كانون   - العالمي  القدس  يوم  في   المشاركة 

الثاني/ يناير 1998

Martyr Ali Baz heading a brigade during In-
ternational Quds Day parade – January 1998

حزب هللا1998
بعين األر عهد 



السيد هللا  لحزب  العام   األمين 
إحدى زيارته  خالل  هللا  نصر   حسن 
 عوائل الشهداء في البقاع - كانون

الثاني/ يناير 1998

Secretary General of Hezbollah 
Sayyed Hassan Nasrallah visiting 
a family of one of the martyrs in 

Bekaa – January 1998

1998 حزب هللا
بعين األر عهد 



العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا  األمين 
 متفقًدا إحدى عوائل الشهداء في البقاع - كانون

الثاني/ يناير 1998

Secretary General of Hezbollah Sayyed Has-
san Nasrallah visiting a family of one of the 

martyrs in Bekaa – January 1998

حزب هللا1998
بعين األر عهد 



درًعا يقدمون  البقاعية  الحالنية  بلدة   أهالي 
 تكريمية لألمين العام لحزب هللا خالل زيارته الى

بلدتهم - كانون الثاني/ يناير 1998

The people of Bekaa’s Al-Halaniya award the 
Secretary General of Hezbollah with a plaque 
during his visit to their town – January 1998

1998 حزب هللا
بعين األر عهد 



السيد هللا  لحزب  العام   األمين 
 حسن نصر هللا يقبل إحدى الزهرات
الحالنية بلدة  في   الكشفيات 
البقاعية - كانون الثاني/ يناير 1998

Hezbollah Secretary General 
Sayyed Hassan Nasrallah kiss-
ing a scout member in Bekaa’s 

Al-Helaniya – January 1998

حزب هللا1998
بعين األر عهد 



في العالمي  القدس  يوم  استعراض   مقدمة 
مدينة صور - كانون الثاني/ يناير 1998

Beginning of the International Quds Day pa-
rade in Tyre – January 1998

1998 حزب هللا
بعين األر عهد 



-10th of Muharram commemorations in Baalيوم العاشر من محرم في بعلبك - أيار/ مايو 1998
bek – May 1998

حزب هللا1998
بعين األر عهد 



 األسرى المحررون في صفقة التبادل على معبر
كفرفالوس - حزيران/ يونيو 1998

The liberated prisoners from the swap deal 
at the Kfarfalos crossing - June 1998

1998 حزب هللا
بعين األر عهد 



نصر حسن  السيد  هللا  لحزب  العام   األمين 
بعد هادي  الشهيد  ولده  جثمان  يتفحص   هللا 

استعادته - حزيران/ يونيو 1998

Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan 
Nasrallah examines the remains of his mar-
tyred son, Hadi, after its recovery – June 1998

حزب هللا1998
بعين األر عهد 



العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا  األمين 
 مودًعا جثمان ولده الشهيد هادي بعد استعادته

- حزيران/ يونيو 1998

Hezbollah Secretary General Sayyed Has-
san Nasrallah bidding his martyred son Hadi 

farewell – June 1998

1998 حزب هللا
بعين األر عهد 



في هيكل  حسنين  محمد  الراحل   الصحافي 
ضيافة األمين العام لحزب هللا - تموز/ يوليو 1998

Secretary General of Hezbollah hosting late 
journalist Mohamed Hassanein Heikal – July 

1998

حزب هللا1998
بعين األر عهد 



في هيكل  حسنين  محمد  الراحل   الصحافي 
ضيافة األمين العام لحزب هللا - تموز/ يوليو 1998

Secretary General of Hezbollah hosting late 
journalist Mohamed Hassanein Heikal – July 

1998

1998 حزب هللا
بعين األر عهد 



بشارة سهى  المحررة   األسيرة 
 في السراي الحكومي بعد اإلفراج
أيلول/  - االحتالل  قبل  من   عنها 

سبتمبر 1998

Freed prisoner Suha Bishara in 
the Grand Serail after her re-
lease by occupation forces – Sep-

tember 1998

حزب هللا1998
بعين األر عهد 



في الرادوف  روضة  في  الشهيد  يوم   مراسم 
الثاني/ تشرين   11  - لبيروت  الجنوبية   الضاحية 

نوفمبر 1998

Martyr’s Day commemoration at Al-Radouf 
cemetery in Beirut – November 11, 1998

1998 حزب هللا
بعين األر عهد 



1999



شارة رافًعا  حسن  السيد  هادي  الحي   الشهيد 
 النصر بعد نجاته من مواجهة مع طائرات العدو

المروحية - شباط/ فبراير 1999

The living martyr Hadi al-Sayyed Hasan rais-
ing the victory sign after his return to the lib-

erated areas – February 1999

حزب هللا1999
بعين األر عهد 



هادي الحي  الشهيد  متفقًدا  رعد  محمد   النائب 
في الرسول)ص(  مستشفى  في  حسن   السيد 
الضاحية الجنوبية لبيروت - شباط/ فبراير 1999

MP Muhammad Raad checking in on the liv-
ing martyr at Al-Rasul Hospital in Beirut’s 

southern suburb – February 1999

1999 حزب هللا
بعين األر عهد 



 احتفاالت شعبية في الضاحية الجنوبية لبيروت
لبنان في  اإلسرائيلية  القوات  قائد  إعدام   بعد 

»إيرز غيرشتاين« - آذار/ مارس 1999

Celebrations in Beirut’s southern suburb af-
ter the execution of the commander of the 
“Israeli” forces, Erez Gerstein, in Lebanon – 

March 1999

حزب هللا1999
بعين األر عهد 



 احتفاالت شعبية في الضاحية الجنوبية لبيروت
لبنان في  اإلسرائيلية  القوات  قائد  إعدام   بعد 

»إيرز غيرشتاين« - آذار/ مارس 1999

Celebrations in Beirut’s southern suburb af-
ter the execution of the commander of the 
“Israeli” forces, Erez Gerstein, in Lebanon – 

March 1999

1999 حزب هللا
بعين األر عهد 



 احتفاالت شعبية في الضاحية الجنوبية لبيروت
لبنان في  اإلسرائيلية  القوات  قائد  إعدام   بعد 

»إيرز غيرشتاين« - آذار/ مارس 1999

Celebrations in Beirut’s southern suburb af-
ter the execution of the commander of the 
“Israeli” forces, Erez Gerstein, in Lebanon – 

March 1999

حزب هللا1999
بعين األر عهد 



الضاحية في  محرم  من  العاشر  مراسم   من 
الجنوبية لبيروت - نيسان/ ابريل 1999

10th of Muharram commemorations in the 
southern suburb of Beirut – April 1999

1999 حزب هللا
بعين األر عهد 



لغنيمة الجنوبية  الضاحية  أهالي   استقبال 
ياحون بيت  عملية  من  اإلسالمية   المقاومة 

النوعية - أيار/ مايو 1999

Residents in the southern suburb receiving 
the spoils of the Islamic Resistance from the 

Beit Yahoun operation – May 1999

حزب هللا1999
بعين األر عهد 



النوعية ياحون  بيت  عملية  في  المشاركين   أحد 
الى اإلسالمية  المقاومة  غنمتها  بندقية   يقدم 

السيد حسن نصر هللا - أيار/ مايو 1999

One of the participants in the Beit Yahoun op-
eration presenting a rifle to Sayyed Hassan 

Nasrallah - May 1999

1999 حزب هللا
بعين األر عهد 



أحد يكرم  هللا  لحزب  العام   األمين 
 المجاهدين المشاركين في عملية
بيت ياحون النوعية - أيار/ مايو 1999

Hezbollah Secretary General 
honors one of the Mujahideen 
who took part in Bet Yahoun op-

eration – May 1999

حزب هللا1999
بعين األر عهد 



السيد هللا  لحزب  العام   األمين 
 حسن نصر هللا خالل مؤتمر صحفي
 عقب االنسحاب اللحدي من جزين -

حزيران/ يونيو 1999

Hezbollah Secretary General 
Sayyed Hassan Nasrallah during 
a presser following the with-
drawal of the Lahad Army from 

Jezzine – June 1999

1999 حزب هللا
بعين األر عهد 



حسن )أبو  ديب  علي  القائد  الشهيد   تشييع 
آب/  - لبيروت  الجنوبية  الضاحية  في   سالمة( 

أغسطس 1999

The funeral of martyred Commander Ali Deeb 
in Beirut’s southern suburb – August 1999

حزب هللا1999
بعين األر عهد 



العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا  األمين 
- سالمة(  حسن  )أبو  ديب  علي  الشهيد   مودًعا 

آب/ أغسطس 1999

Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan 
Nasrallah bids martyr Ali Deeb farewell – Au-

gust 1999

1999 حزب هللا
بعين األر عهد 



2000



العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا  األمين 
 معلًنا عن اسم االستشهادي عمار حمود خالل
الثاني/ كانون   - العالمي  القدس  يوم   مراسم 

يناير 2000

Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan 
Nasrallah announcing the name of martyr 
Ammar Hammoud during International Quds 

Day commemorations – January 2000

2000 حزب هللا
بعين األر عهد 



يشرحان اإلسالمية  المقاومة  في   ضابطان 
آذار/  - حاصبيا  في  قنيا  عين  عملية   مجريات 

مارس 2000

Two Islamic Resistance officers explaining 
the course of the Ain Qenia operation in Has-

baya – March 2000

حزب هللا2000
بعين األر عهد 



السيد هللا  لحزب  العام   األمين 
 حسن نصر هللا يؤم الصالة مختتًما
- محرم  من  العاشر  يوم   مراسم 

نيسان/ أبريل 2000

Hezbollah Secretary General 
Sayyed Hassan Nasrallah leading 
the prayer, concluding the 10th 
of Muharram commemorations 

– April 2000

2000 حزب هللا
بعين األر عهد 



السيد هللا  لحزب  العام   األمين 
 حسن نصر هللا خطيًبا في مراسم
نيسان/  - محرم  من  العاشر   يوم 

أبريل 2000

Hezbollah Secretary General 
Sayyed Hassan Nasrallah deliv-
ering 10th of Muharram speech 

– April 2000

حزب هللا2000
بعين األر عهد 



نيسان/  - عرمتى  موقع  عملية  لمجريات   شرح 
أبريل 2000

Explanation of the Aramta site operation – 
April 2000

2000 حزب هللا
بعين األر عهد 



من دفعة  مستقًبال  هللا  لحزب  العام   األمين 
األسرى المحررين - نيسان/ أبريل 2000

Hezbollah Secretary General receiving a 
group of freed prisoners – April 2000

حزب هللا2000
بعين األر عهد 



لموقع الرئيسية  الدشمة  يعتلون   مجاهدون 
حوال بعد التحرير في العام 2000

Islamic Resistance fighters atop the main 
trench at the Houla site after the 2000 Lib-

eration

2000 حزب هللا
بعين األر عهد 



 سيارات العمالء الفارين الى فلسطين المحتلة
تتعرض للرشق بالحجارة - أيار/ مايو 2000

Agents fleeing in cars to occupied Palestine 
pelted with stones – May 2000

حزب هللا2000
بعين األر عهد 



اإلسالمية المقاومة  غنمتها   آلية 
من موقع عرمتى - أيار/ مايو 2000

Military vehicle captured by the 
Islamic Resistance at the Aramta 

site – May 2000

2000 حزب هللا
بعين األر عهد 



 استقبال األهالي الفاتحين في بلدة مركبا - أيار/
مايو 2000

Markaba townspeople welcoming Islamic Re-
sistance fighters – May 2000

حزب هللا2000
بعين األر عهد 



ساحة في  بالتحرير  التبريكات  يتبادلون   األهالي 
إحدى القرى الجنوبية - أيار/ مايو 2000

Residents gather in a town’s square to con-
gratulate each other on the liberation – May 

2000

2000 حزب هللا
بعين األر عهد 



 موكب غنائم المقاومة اإلسالمية يعبر المناطق
اللبنانية من الجنوب الى الشمال - أيار/ مايو 2000

Procession displaying spoils of war making its 
way through Lebanese areas from South to 

North – May 2000

حزب هللا2000
بعين األر عهد 



ساحة في  اإلسالمية  المقاومة  غنائم   موكب 
النجمة في صيدا - أيار/ مايو 2000

Parade of spoils in Nejmeh Square in Sidon – 
May 2000

2000 حزب هللا
بعين األر عهد 



 مكان عملية االستشهادي عمار حمود في بلدة
القليعة بعد تحريرها - أيار/ مايو 2000

Site of the operation conducted by self-sacri-
fice martyr Ammar Hammoud in Al-Qulayaa 

– May 2000

حزب هللا2000
بعين األر عهد 



اللبنانية والسرايا  اإلسالمية  المقاومة   رايات 
 لمقاومة االحتالل في ملعب بنت جبيل باحتفال

التحرير - أيار/ مايو 2000

Flags of the Islamic Resistance and the Leba-
nese Resistance Brigades in Bint Jbeil Stadium 
during the liberation celebration – May 2000

2000 حزب هللا
بعين األر عهد 



العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا  األمين 
 خطيًبا في احتفال التحرير في ملعب بنت جبيل

بعد تحريرها - أيار/ مايو 2000

Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan 
Nasrallah speaking at the Liberation celebra-

tion in Bint Jbeil Stadium – May 2000

حزب هللا2000
بعين األر عهد 



 احتفاالت في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد أسر
 المقاومة للعقيد االسرائيلي الحنان تننباوم في

عملية أمنية - تشرين األول/ ديسمبر 2000

Celebrations in Beirut’s southern suburb af-
ter the Resistance captured “Israeli” colonel 
Elhanan Tannenbaum in a security operation 

– December 2000

2000 حزب هللا
بعين األر عهد 



هللا لحزب  العام  األمين   تكريم 
 السيد حسن نصر هللا ألحد جرحى
 المقاومة - تشرين الثاني/ نوفمبر

2000

Hezbollah Secretary General 
Sayyed Hassan Nasrallah honor-
ing a wounded Resistance fighter 

– November 2000

حزب هللا2000
بعين األر عهد 



2001



السيد هللا  لحزب  العام   األمين 
ذكرى إحياء  خالل  هللا  نصر   حسن 
الضاحية في  محّرم  من   العاشر 
أبريل نيسان/   - لبيروت   الجنوبية 

2001

Hezbollah Secretary General 
Sayyed Hassan Nasrallah during 
Ashura commemorations in Bei-
rut’s southern suburb – April 2001

2001 حزب هللا
بعين األر عهد 



السيد هللا  لحزب  العام   األمين 
 حسن نصر هللا خطيًبا في مسيرة
 يوم العاشر من محّرم في الضاحية
أبريل نيسان/   - لبيروت   الجنوبية 

2001

Hezbollah Secretary General 
Sayyed Hassan Nasrallah during 
Ashura commemorations in Bei-
rut’s southern suburb – April 2001

حزب هللا2001
بعين األر عهد 



محّرم من  العاشر  ذكرى  إحياء   من 
- لبيروت  الجنوبية  الضاحية   في 

نيسان/ أبريل 2001

Ashura commemorations in the 
southern suburb of Beirut – April 

2001

2001 حزب هللا
بعين األر عهد 



 الجماهير المشاركة في إحياء ذكرى العاشر من
نيسان/  - لبيروت  الجنوبية  الضاحية  في   محّرم 

أبريل 2001

Participants commemorate the 10th of Mu-
harram in Beirut’s southern suburb – April 

2001

حزب هللا2001
بعين األر عهد 



السيد هللا  لحزب  العام   األمين 
 حسن نصر هللا يؤم صالة الظهرين
من العاشر  يوم  مسيرة  ختام   في 
 محّرم في الضاحية الجنوبية لبيروت

- نيسان/ أبريل 2001

Hezbollah Secretary General 
Sayyed Hassan Nasrallah leads 
prayers at the end of the 10th 
of Muharram march in Beirut’s 

southern suburb – April 2001

2001 حزب هللا
بعين األر عهد 



السيد هللا  لحزب  العام   األمين 
االحتفال خالل  هللا  نصر   حسن 
والتحرير المقاومة  بعيد   الرسمي 
- بيروت  في  األونيسكو  قصر   في 

25 أيار/ مايو 2001

Hezbollah Secretary General 
Sayyed Hassan Nasrallah during 
the official celebration of the 
Resistance and Liberation Day at 
UNESCO Palace in Beirut – May 

25, 2001

حزب هللا2001
بعين األر عهد 



 الرئيس الشهيد رفيق الحريري يتوسط األمين
 العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا ورئيس
 الجمهورية العماد اميل لحود خالل احتفال عيد

المقاومة والتحرير - 25 أيار/ مايو 2001

Martyred Prime Minister Rafic Hariri with 
Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan 
Nasrallah and Lebanese President General 
Emile Lahoud during the Resistance and Lib-

eration Day celebrations – May 25, 2001

2001 حزب هللا
بعين األر عهد 



اميل العماد  الجمهورية   رئيس 
 لحود خالل االحتفال الرسمي بعيد
مايو أيار/   25  - والتحرير   المقاومة 

2001

Lebanese President General 
Emile Lahoud during Resistance 
and Liberation Day celebration – 

May 25, 2001

حزب هللا2001
بعين األر عهد 



 مراسم إحياء يوم القدس العالمي في الضاحية
الجنوبية لبيروت - 14 كانون األول/ ديسمبر 2001

International Quds Day commemorations in 
Beirut’s southern suburb – December 14, 2001

2001 حزب هللا
بعين األر عهد 



القدس يوم  مراسم  خالل  الحبال  على   نزول 
 العالمي في الضاحية الجنوبية لبيروت - 14 كانون

األول/ ديسمبر 2001

Repelling maneuvers during International 
Quds Day commemorations in Beirut’s south-

ern suburb – December 14, 2001

حزب هللا2001
بعين األر عهد 



السيد هللا  لحزب  العام   األمين 
يوم مراسم  خالل  هللا  نصر   حسن 
الضاحية في  العالمي   القدس 
 الجنوبية لبيروت - 14 كانون األول/

ديسمبر 2001

Hezbollah Secretary General 
Sayyed Hassan Nasrallah during 
International Quds Day com-
memorations in Beirut’s south-
ern suburb – December 14, 2001

2001 حزب هللا
بعين األر عهد 



 عرض يوم القدس العالمي عند بوابة فاطمة في
جنوب لبنان - كانون األول/ ديسمبر 2001

International Quds Day commemorations at 
Fatima Gate in southern Lebanon – December 

2001

حزب هللا2001
بعين األر عهد 



 عرض يوم القدس العالمي عند بوابة فاطمة في
جنوب لبنان - كانون األول/ ديسمبر 2001

International Quds Day commemorations at 
Fatima Gate in southern Lebanon – December 

2001

2001 حزب هللا
بعين األر عهد 



القدس يوم  مراسم  خالل   طفل 
في فاطمة  بوابة  عند   العالمي 
 جنوب لبنان - كانون األول/ ديسمبر

2001

A child during International Quds 
Day commemorations at Fatima 
Gate in southern Lebanon – De-

cember 2001

حزب هللا2001
بعين األر عهد 



2002



 مراسم إحياء العاشر من محّرم في
آذار/  - لبيروت  الجنوبية   الضاحية 

مارس 2002

10th of Muharram commemora-
tions in Beirut’s southern suburb 

– March 2002

2002 حزب هللا
بعين األر عهد 



 مواكب اللطم خالل مراسم إحياء
الضاحية في  محّرم  من   العاشر 
مارس آذار/   - لبيروت   الجنوبية 

2002

Convoy of people beating their 
chests during the 10th of Mu-
harram commemorations in Bei-
rut’s southern suburb – March 

2002

حزب هللا2002
بعين األر عهد 



الضاحية في  محّرم  من  العاشر  شعارات   من 
الجنوبية لبيروت – آذار/مارس 2002

Some 10th of Muharram slogans in Beirut’s 
southern suburb – March 2002

2002 حزب هللا
بعين األر عهد 



في محّرم  من  العاشر  مسيرة  في   الحضور 
الضاحية الجنوبية لبيروت – آذار/مارس 2002

Participants at the 10th of Muharram march 
in Beirut’s southern suburb – March 2002

حزب هللا2002
بعين األر عهد 



القدس يوم  مراسم  خالل  الحبال  على   نزول 
تشرين  – لبنان  جنوب  النبطية  في   العالمي 

الثاني/نوفمبر 2002

Repelling maneuvers during the Internation-
al Quds Day commemorations in Nabatiyeh, 

southern Lebanon – November 2002

2002 حزب هللا
بعين األر عهد 



في العالمي  القدس  يوم   مراسم 
تشرين  – لبنان  جنوب   النبطية 

الثاني/نوفمبر 2002

International Quds Day com-
memorations in Nabatiyeh, 
southern Lebanon – November 

2002

حزب هللا2002
بعين األر عهد 



 األمين العام لحزب هللا خالل إحياء
النبطية في  العالمي  القدس   يوم 
 جنوب لبنان - تشرين الثاني/ نوفمبر

2002

Hezbollah Secretary General 
during International Quds Day 
commemorations in Nabatiyeh, 
southern Lebanon – November 

2002

2002 حزب هللا
بعين األر عهد 



 مراسم يوم الشهيد داخل مقام الشهيد السيد
عباس الموسوي – تشرين الثاني/نوفمبر 2002

Martyr’s Day ceremony inside the shrine of 
the martyr Sayyed Abbas Al-Moussawi – No-

vember 2002

حزب هللا2002
بعين األر عهد 



2003



السيد هللا  لحزب  العام   األمين 
في الصالة  يؤم  هللا  نصر   حسن 
في محّرم  من  العاشر  إحياء   ختام 
آذار/  – لبيروت  الجنوبية  الضاحية 

مارس 2003

Hezbollah Secretary General 
Sayyed Hassan Nasrallah leads 
the prayer at the end of the 10th 
of Muharram commemorations 
in Beirut’s southern suburb – 

March 2003

2003 حزب هللا
بعين األر عهد 



الضاحية في  محّرم  من  العاشر  ذكرى   إحياء 
الجنوبية لبيروت – آذار/مارس 2003

Ashura commemorations in Beirut’s south-
ern suburb – March 2003

حزب هللا2003
بعين األر عهد 



 التحضيرات إلحياء ذكرى عيد المقاومة والتحرير
في البقاع – أيار/مايو 2003

Preparations for the Resistance and Liber-
ation Day commemorations in the Bekaa – 

May 2003

2003 حزب هللا
بعين األر عهد 



 التحضيرات إلحياء ذكرى عيد المقاومة والتحرير
في البقاع – أيار/مايو 2003

Preparations for the Resistance and Liber-
ation Day commemorations in the Bekaa – 

May 2003

حزب هللا2003
بعين األر عهد 



هللا لحزب  العام  لألمين   كلمة 
 السيد حسن نصر هللا خالل ذكرى
 اعتقال المجاهد الشيخ عبد الكريم
– تموز/ الجنوبية  عبيد في جبشيت 

يوليو 2003

Hezbollah Secretary General 
Sayyed Hassan Nasrallah speaks 
during the anniversary of the ar-
rest of Sheikh Abdel Karim Obeid 

in Jibchit – July 2003

2003 حزب هللا
بعين األر عهد 



محمد السيد  الشهيد  هللا  آلية  تأبيني   احتفال 
في )ع(  الشهداء  سيد  مجمع  في  الحكيم   باقر 
الضاحية الجنوبية لبيروت – أيلول/سبتمبر 2003

A memorial for Ayatollah Martyr Sayyed 
Muhammad Baqir al-Hakim at the Sayyed 
al-Shuhada complex in Beirut’s southern sub-

urb – September 2003

حزب هللا2003
بعين األر عهد 



المؤسسة في  السنوي  التكليف   احتفال 
الضاحية في  والتعليم  للتربية   اإلسالمية 

الجنوبية لبيروت

The annual Taklif ceremony in the Islamic 
Foundation for Education in Beirut’s southern 

suburb

2003 حزب هللا
بعين األر عهد 



 مراسم إحياء يوم القدس العالمي في الضاحية
الجنوبية لبيروت – تشرين الثاني/نوفمبر 2003

International Quds Day commemorations in 
Beirut’s southern suburb – November 2003

حزب هللا2003
بعين األر عهد 



 نزول على الحبال خالل مراسم إحياء يوم القدس
 العالمي في الضاحية الجنوبية لبيروت – تشرين

الثاني/نوفمبر 2003

Repelling maneuver during International 
Quds Day commemorations in Beirut’s south-

ern suburb – November 2003

2003 حزب هللا
بعين األر عهد 



2004



بوالدته يلتقي  حمود  مصطفى  المحرر   األسير 
بعملية حريته  انتزاع  اثر  عاًما   16 بعد  مرة   ألول 

تبادل للمقاومة – 29 كانون الثاني/يناير 2004

Liberated prisoner Mustafa Hammoud meets 
his mother for the first time after 16 years 
following his release in a prisoner swap oper-

ation – January 29, 2004

حزب هللا2004
بعين األر عهد 



 شيخ األسرى عبد الكريم عبيد في موكب الحرية
 خارج مطار بيروت الدولي – 29 كانون الثاني/يناير

2004

Sheikh Abdel Karim Obeid, in the Freedom 
Parade outside Beirut International Airport – 

January 29, 2004

2004 حزب هللا
بعين األر عهد 



بإتمام االحتفالية  األجواء   من 
طريق عند  األسرى  تبادل   عملية 
كانون  29  – الدولي  بيروت   مطار 

الثاني/يناير 2004

Festive atmosphere following 
the completion of the prisoner 
swap operation at the Beirut In-
ternational Airport Road – Janu-

ary 29, 2004

حزب هللا2004
بعين األر عهد 



 4. األسرى المحررون في االحتفال التكريمي لهم
 بعد نجاح عملية تبادل األسرى في مجمع سيد
 الشهداء )ع( في الضاحية الجنوبية لبيروت – 29

كانون الثاني/يناير 2004

Celebrating the liberated prisoners in the 
Sayyed al-Shuhada complex in Beirut’s south-

ern suburb – January 29, 2004

2004 حزب هللا
بعين األر عهد 



نصر حسن  السيد  هللا  لحزب  العام  األمين   .5 
 هللا خطيًبا في االحتفال التكريمي لألسرى بعد

عملية التبادل – 29 كانون الثاني/يناير 2004

Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan 
Nasrallah speaking at a ceremony honoring 

the freed prisoners – January 29, 2004

حزب هللا2004
بعين األر عهد 



)أبو يحيى( بعد العنقوني  المحرر حسن   األسير 
– الغربي  البقاع  في  مشغرة  قريته  إلى   وصوله 

كانون الثاني/يناير 2004

Liberated prisoner Hassan Al-Anqouni )Abu 
Yahya( in his village Mashghara in the west-

ern Bekaa – January 2004

2004 حزب هللا
بعين األر عهد 



التبادل عملية  ضمن  الشهداء  جثامين   وصول 
 مع العدو اإلسرائيلي إلى معبر رأس الناقورة –

كانون الثاني/ يناير 2004

Remains of the martyrs which were part of 
the prisoner swap operation with the “Israe-
li” enemy arrive in Ras al-Naqoura crossing 

– January 2004

حزب هللا2004
بعين األر عهد 



التبادل عملية  ضمن  الشهداء  جثامين   وصول 
 مع العدو اإلسرائيلي إلى معبر رأس الناقورة –

كانون الثاني/ يناير 2004

Remains of the martyrs which were part of 
the prisoner swap operation with the “Israe-
li” enemy arrive in Ras al-Naqoura crossing 

– January 2004

2004 حزب هللا
بعين األر عهد 



في محتشمي  أكبر  علي  السيد  اإلسالم   حجة 
 استقبال جثامين األسرى المحررين في عملية
الثاني/ كانون   – اإلسرائيلي  العدو  مع  التبادل 

يناير 2004

Hojjat al-Islam Sayyed Ali Akbar Mohtashami 
receiving the remains of the liberated prison-
ers during the swap operation – January 2004

حزب هللا2004
بعين األر عهد 



خالل الجزار  فادي  المحرر   األسير 
 مقابلة مع جريدة ”العهد – االنتقاد“

– شباط/ فبراير 2004

Freed prisoner Fadi Al-Jazzar in 
an interview with Al-Ahed news-
paper )formerly Al-Intiqad( – Feb-

ruary 2004    

2004 حزب هللا
بعين األر عهد 



 احتفال تأبيني للشهيد الشيخ أحمد ياسين في  
 مجمع سيد الشهداء )ع( في الضاحية الجنوبية

لبيروت – آذار/مارس 2004

A memorial for martyr Sheikh Ahmed Yas-
sin at Sayyed al-Shuhada complex in Beirut’ 

southern suburb – March 2004

حزب هللا2004
بعين األر عهد 



 طفل خالل إحياء ذكرى العاشر من
 محرم في الضاحية الجنوبية لبيروت

– آذار/مارس 2004

A child during Ashura commem-
orations in Beirut’s southern sub-

urb – March 2004

2004 حزب هللا
بعين األر عهد 



يؤم هللا  لحزب  العام   األمين 
 المصلين في ختام مسيرة العاشر
الجنوبية الضاحية  في  محرم   من 

لبيروت – آذار/مارس 2004

Hezbollah Secretary General 
leads prayers at the end of the 
Ashura procession in Beirut’s 

southern suburb – March 2004

حزب هللا2004
بعين األر عهد 



مسيرة خالل  هللا  لحزب  العام  األمين   خطاب 
 األكفان في الضاحية الجنوبية لبيروت دفاًعا عن
العتبات المقدسة في العراق – 21 أيار/مايو 2004

Hezbollah Secretary General speaking during 
the Shroud march in defense of the holy 
shrines in Iraq in Beirut’s southern suburb – 

May 21, 2004

2004 حزب هللا
بعين األر عهد 



الجنوبية الضاحية  في  األكفان  مسيرة   مقّدمة 
 لبيروت دفاًعا عن العتبات المقدسة في العراق

– 21 أيار/مايو 2004

The front of the Shroud march in Beirut’s 
southern suburb – May 21, 2004

حزب هللا2004
بعين األر عهد 



 الصالة على جثمان الشهيد القائد
سيد مجمع  في  عوالي   غالب 
 الشهداء )ع( في الضاحية الجنوبية

لبيروت – تموز/يوليو 2004

Funeral prayers for martyred 
leader Ghaleb Awali in Sayyed 
al-Shuhada complex in Beirut’s 

southern suburb – July 2004

2004 حزب هللا
بعين األر عهد 



 وزير الخارجية اإليرانية السابق علي أكبر واليتي
في زيارة إلى معتقل الخيام جنوب لبنان – تموز/

يوليو 2004

Former Iranian Foreign Minister Ali Akbar Ve-
layati visiting the Khiam detention camp in 

southern Lebanon – July 2004

حزب هللا2004
بعين األر عهد 



العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا  األمين 
12  – ليلى خالد  المناضلة الفلسطينية   يستقبل 

كانون األول/ديسمبر 2004

Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan 
Nasrallah receives Palestinian fighter Leila 

Khaled – December 12, 2004

2004 حزب هللا
بعين األر عهد 



2005



 وفد من كشافة اإلمام المهدي )عج( عند ضريح
 الرئيس الشهيد رفيق الحريري – شباط/فبراير

2005

A delegation from the Imam Mahdi Scouts at 
the tomb of martyred Prime Minister Rafic 

Hariri – February 2005

حزب هللا2005
بعين األر عهد 



إلى التعازي  يقّدم  هللا  لحزب  العام   األمين 
 العائلة الشهيد الرئيس رفيق الحريري في بيت

الوسط – شباط/فبراير 2005

Hezbollah Secretary General offers condo-
lences to the family of martyred Prime Min-
ister Rafic Hariri in Beit Al-Wasat – February 

2005

2005 حزب هللا
بعين األر عهد 



من العاشر  مسيرة  مراسم   من 
الجنوبية الضاحية  في   محرم 

لبيروت – شباط/فبراير 2005

Ashura commemorations in Bei-
rut’s southern suburb – February 

2005

حزب هللا2005
بعين األر عهد 



 المصلّون في ختام مسيرة العاشر من محرم في
الضاحية الجنوبية لبيروت – شباط/فبراير 2005

Worshipers at the end of the Ashura proces-
sion in Beirut’s southern suburb – February 

2005

2005 حزب هللا
بعين األر عهد 



السيد هللا  لحزب  العام   األمين 
المصلين يؤم  هللا  نصر   حسن 
محرم من  العاشر  مسيرة   في 
– لبيروت  الجنوبية  الضاحية   في 

شباط/فبراير 2005

Hezbollah Secretary General 
Sayyed Hassan Nasrallah leads 
prayers on the 10th of Muharram 
in Beirut’s southern suburb – Feb-

ruary 2005

حزب هللا2005
بعين األر عهد 



العام لحزب هللا خطيًبا في  األمين 
 مسيرة الشكر والوفاء لسوريا في
8  – بيروت   – الصلح  رياض   ساحة 

آذار/مارس 2005

Hezbollah Secretary General 
speaking at the Thanks and Loy-
alty to Syria march in Riad Al Solh 
Square – Beirut – March 8, 2005

2005 حزب هللا
بعين األر عهد 



 عيد المقاومة والتحرير في مرجة راس العين –
بعلبك – 25 أيار/مايو 2005

Resistance and Liberation Day in Marjah Ras 
al-Ain – Baalbek – May 25, 2005

حزب هللا2005
بعين األر عهد 



– لبنان  جنوب  النيابية  االنتخابات  أجواء   من 
حزيران/يونيو 2005

Parliamentary elections in southern Lebanon 
– June 2005

2005 حزب هللا
بعين األر عهد 



– لبنان  جنوب  النيابية  االنتخابات  في   مقترعة 
حزيران/يونيو 2005

A voter during the parliamentary elections in 
southern Lebanon – June 2005

حزب هللا2005
بعين األر عهد 



الضاحية في  النيابية  االنتخابات  أجواء   من 
الجنوبية لبيروت – حزيران/يونيو 2005

Parliamentary elections in Beirut’s southern 
suburb – June 2005

2005 حزب هللا
بعين األر عهد 



النيابية  االحتفاالت الشعبية بنتائج االنتخابات 
حزيران/يونيو  – لبيروت  الجنوبية  الضاحية   في 

2005

Celebrating the results of the parliamentary 
elections in Beirut’s southern suburb – June 

2005

حزب هللا2005
بعين األر عهد 



العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا  األمين 
 متحدثًا في ذكرى رحيل اإلمام الخميني في قصر

األونيسكو – حزيران/يونيو 2005

Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan 
Nasrallah speaking on the death anniversary 
of Imam Khomeini at UNESCO Palace – June 

2005

2005 حزب هللا
بعين األر عهد 



الضاحية في  الغجر  عملية  شهداء   تشييع 
الجنوبية لبيروت – تشرين الثاني/نوفمبر 2005

Funeral of the Ghajar operation martyrs in 
Beirut’s southern suburb – November 2005

حزب هللا2005
بعين األر عهد 



2006



العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا  األمين 
لمقام التعرض  استنكار  مسيرة  في   خطيًبا 
شباط/  – العراق  في  العسكريين)ع(  االمامين 

فبراير 2006

Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan 
Nasrallah speaking during a march denounc-
ing the attack on the shrine of the two Imams 

in Iraq – February 2006

2006 حزب هللا
بعين األر عهد 



في القنطار  سمير  االسير   والدة 
العتقال السنوية  الذكرى   احتفال 

نجلها – نيسان/أبريل 2006

Mother of detainee Samir Kuntar 
marking the anniversary of his 

arrest – April 2006

حزب هللا2006
بعين األر عهد 



في الدني«  هّز  »نصرك  نشيد  »كليب«   تصوير 
قلعة الشقيف جنوب لبنان – أيار/مايو 2006

Filming “Nasrak Haz El Deni” video clip in the 
Beaufort Castle in southern Lebanon – May 

2006

2006 حزب هللا
بعين األر عهد 



خالل هللا  لحزب  العام   األمين 
االحتجاجات عقب  صحفي   مؤتمر 
برنامج في  إليه  االساءة   بعد 
حزيران/يونيو  – ساخر   تلفزيوني 

2006

Hezbollah Secretary General 
holds presser following protests 
over him being insulted in a sa-
tirical television program – June 

2006

حزب هللا2006
بعين األر عهد 



 احتفاالت في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد نجاح
–  المقاومة االسالمية بأسر جنديين صهونيين 

12 تموز/يوليو 2006

Celebrations in Beirut’s southern suburb af-
ter the Islamic Resistance captures two “Is-

raeli” soldiers – July 12, 2006

2006 حزب هللا
بعين األر عهد 



الجنوبية الضاحية  في   احتفاالت 
المقاومة نجاح  بعد   لبيروت 
 االسالمية بأسر جنديين صهونيين

– 12 تموز/يوليو 2006

Celebrations in Beirut’s southern 
suburb after the Islamic Resis-
tance captures two “Israeli” sol-

diers – July 12, 2006

حزب هللا2006
بعين األر عهد 



على اإلسرائيلية   االعتداءات 
بيروت مطار  في  الوقود   خزانات 

الدولي – تموز/يوليو 2006

“Israeli” attacks on fuel tanks at 
the Beirut International Airport – 

July 2006

2006 حزب هللا
بعين األر عهد 



 النازحون اللبنانيون في إحدى المدارس الرسمية
تموز/ العدوان اإلسرائيلي في  بيروت خالل  في 

يوليو 2006

Displaced Lebanese in a public school in Bei-
rut during the “Israeli” aggression in July 

2006

حزب هللا2006
بعين األر عهد 



حريك حارة  في  الدمار  وسط  عاشورائية   الفتة 
العدوان خالل  لبيروت  الجنوبية   بالضاحية 

اإلسرائيلي في تموز/يوليو 2006

Ashura banner amid the destruction in Haret 
Hreik in Beirut’s southern suburb during the 

“Israeli” aggression in July 2006

2006 حزب هللا
بعين األر عهد 



 من مشاهد الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت
خالل العدوان اإلسرائيلي في تموز/يوليو 2006

Scenes of destruction in Beirut’s southern 
suburb during the “Israeli” aggression in July 

2006

حزب هللا2006
بعين األر عهد 



 – Marwahin massacre in southern Lebanonمجزرة مروحين جنوب لبنان – تموز/يوليو 2006
July 2006

2006 حزب هللا
بعين األر عهد 



-The second Qana massacre in southern Lebaمجزرة قانا الثانية جنوب لبنان – تموز/يوليو 2006
non – July 2006

حزب هللا2006
بعين األر عهد 



آثار االنزال اإلسرائيلي على مدينة بعلبك – آب/
أغسطس 2006

Aftermath of the “Israeli” landing in the city 
of Baalbek – August 2006

2006 حزب هللا
بعين األر عهد 



في الحسن)ع(  اإلمام  مجمع  مجزرة   مكان 
الضاحية الجنوبية لبيروت – آب/أغسطس 2006

The site of the Imam Hassan complex massa-
cre in Beirut’s southern suburb – August 2006

حزب هللا2006
بعين األر عهد 



 تشييع الشهيدين هادي شبلي وحسام قرعوني
في البازورية الجنوبية – أيلول/سبتمبر 2006

Funeral of martyrs Hadi Shibli and Hussam 
Qaraouni in Bazouriya – September 2006

2006 حزب هللا
بعين األر عهد 



السيد هللا  لحزب  العام   األمين 
 حسن نصر هللا في مهرجان النصر
الجنوبية الضاحية  في   اإللهي 
لبيروت – 22 أيلول/سبتمبر 2006

Hezbollah Secretary General 
Sayyed Hassan Nasrallah at the 
Divine Victory Festival in Beirut’s 
southern suburb – September 22, 

2006

حزب هللا2006
بعين األر عهد 



يحيي هللا  لحزب  العام   األمين 
مهرجان في  المحتشدة   الجماهير 
 النصر االلهي في الضاحية الجنوبية

لبيروت – 22 أيلول/سبتمبر 2006

Hezbollah Secretary General 
greets participants at the Divine 
Victory Festival in Beirut’s south-
ern suburb – September 22, 2006

2006 حزب هللا
بعين األر عهد 



اإللهي النصر  المشاركة في مهرجان   الجماهير 
 في الضاحية الجنوبية لبيروت – 22 أيلول/سبتمبر

2006

Participants in the Divine Victory Festival in 
Beirut’s southern suburb – September 22, 

2006

حزب هللا2006
بعين األر عهد 



 إطالق عملية إعادة اإلعمار بعد نهاية العدوان
اإلسرائيلي على لبنان 2006

Launching reconstruction after the end of 
the “Israeli” aggression on Lebanon in 2006

2006 حزب هللا
بعين األر عهد 



2007



من العاشر  مسيرة  في  المشاركة   الحشود 
كانون  – لبيروت  الجنوبية  الضاحية  في   محرم 

الثاني/يناير 2007

Participants in the 10th of Muharram march 
in Beirut’s southern suburb – January 2007

حزب هللا2007
بعين األر عهد 



العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا  األمين 
في خطاب يوم العاشر من محرم – كانون الثاني/

يناير 2007

Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan 
Nasrallah speaking on the 10th of Muharram 

– January 2007

2007 حزب هللا
بعين األر عهد 



من العاشر  مسيرة  في  المشاركة   الحشود 
كانون  – لبيروت  الجنوبية  الضاحية  في   محرم 

الثاني/يناير 2007

Participants in the 10th of Muharram march 
in Beirut’s southern suburb – January 2007

2007 حزب هللا
بعين األر عهد 



السيد هللا  لحزب  العام   األمين 
يوم خطاب  في  هللا  نصر   حسن 
الثاني/ – كانون  العاشر من محرم 

يناير 2007

Hezbollah Secretary General 
Sayyed Hassan Nasrallah speak-
ing on the 10th of Muharram – 

January 2007

حزب هللا2007
بعين األر عهد 



محيط في  سلميين  متظاهرين  على   اعتداءات 
25  – إلى سقوط شهداء  أدت  العربية   الجامعة 

كانون الثاني/يناير 2007

Assaults on peaceful protesters in the vicini-
ty of the Arab University, leading to the mar-

tyrdom of some – January 25, 2007

حزب هللا2007
بعين األر عهد 



الجنوب على  ألقيت  سامة  إسرائيلية   بالونات 
اللبناني – شباط/فبراير 2007

Toxic “Israeli” balloons released into south-
ern Lebanon – February 2007

2007 حزب هللا
بعين األر عهد 



السيد هللا  لحزب  العام   األمين 
 حسن نصر هللا مشارًكا في ذكرى
 القادة الشهداء – 16 شباط/فبراير

2007

Hezbollah Secretary General 
Sayyed Hassan Nasrallah partic-
ipating in the memorial of the 
martyred leaders – February 16, 

2007

حزب هللا2007
بعين األر عهد 



جنوب في  لبنان«  »راية  نشيد  »كليب«   تصوير 
لبنان – تموز/يوليو 2007

Filming “Rayet Lebnan” video clip in south-
ern Lebanon – July 2007

2007 حزب هللا
بعين األر عهد 



جنوب في  لبنان«  »راية  نشيد  »كليب«   تصوير 
لبنان – تموز/يوليو 2007

Filming “Rayet Lebnan” video clip in south-
ern Lebanon – July 2007

حزب هللا2007
بعين األر عهد 



 معرض »بيت العنكبوت« في الضاحية الجنوبية
لبيروت – آب/أغسطس 2007

The Spider’s Web exhibition in Beirut’s south-
ern suburb – August 2007

2007 حزب هللا
بعين األر عهد 



في العنكبوت“  ”بيت   معرض 
آب/  – لبيروت  الجنوبية  الضاحية 

أغسطس 2007

The Spider’s Web exhibition in 
Beirut’s southern suburb – Au-

gust 2007

حزب هللا2007
بعين األر عهد 



 معرض »بيت العنكبوت« في الضاحية الجنوبية
لبيروت – آب/أغسطس 2007

The Spider’s Web exhibition in Beirut’s south-
ern suburb – August 2007

2007 حزب هللا
بعين األر عهد 



بالضاحية الراية  ملعب  في  االنتصار   مهرجان 
الجنوبية لبيروت – آب/أغسطس 2007

The Victory Festival at Al-Raya Stadium in 
Beirut’s southern suburb – August 2007

حزب هللا2007
بعين األر عهد 



في هللا  حزب  شهيد  يوم   ذكرى 
 مجمع سيد الشهداء في الضاحية
الجنوبية لبيروت – 11 تشرين الثاني/

نوفمبر 2007

Hezbollah’s Martyr Day com-
memorations in the Sayyed 
al-Shuhada complex in Beirut’s 
southern suburb – November 11, 

2007

2007 حزب هللا
بعين األر عهد 



العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا  األمين 
في األولى  بنسخته  »أرضي«  معرض   مفتتًحا 
الجنوبية الضاحية  في  الشهداء  سيد   مجمع 

لبيروت – تشرين الثاني/نوفمبر 2007

Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan 
Nasrallah opening  the first Ardi Exhibition 
at the Sayyed al-Shuhada complex in Beirut’s 

southern suburb – November 2007

حزب هللا2007
بعين األر عهد 



2008



حسن السيد  هللا  لحزب  العام  األمين   مشاركة 
في محرم  من  العاشر  مراسم  في  هللا   نصر 
الثاني/يناير كانون   – لبيروت  الجنوبية   الضاحية 

2008

Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan 
Nasrallah commemorating the 10th of Mu-
harram in Beirut’s southern suburb – January 

2008

2008 حزب هللا
بعين األر عهد 



الضاحية في  محرم  من  العاشر  مراسم   من 
الجنوبية لبيروت – كانون الثاني/يناير 2008

Ashura commemorations in Beirut’s south-
ern suburb – January 2008

حزب هللا2008
بعين األر عهد 



أمام المدارس  لطالب   اعتصام 
استنكارا بيروت  في   ”االسكوا“ 
– غزة  على  اإلسرائيلي   للعدوان 

كانون الثاني/يناير 2008

A student sit-in in front of ESCWA 
in Beirut denouncing the “Israe-
li” aggression on Gaza – January 

2008

2008 حزب هللا
بعين األر عهد 



احتجاج على استمرار  مشارك في 
مار في  الكهربائي  التيار   انقطاع 
الجنوبية الضاحية  في   مخايل 
لبيروت – كانون الثاني/يناير 2008

Participant protesting against 
the continuing power cuts in Mar 
Mikhael in Beirut’s southern sub-

urb – January 2008

حزب هللا2008
بعين األر عهد 



 تشييع الشهيد مصطفى أمهز )دماء( في البقاع
– كانون الثاني/يناير 2008

Funeral of martyr Mustafa Amhaz in the 
Bekaa – January 2008

2008 حزب هللا
بعين األر عهد 



الحاج الشهيد  الكبير  الجهادي  القائد   تشييع 
14  – لبيروت  الجنوبية   عماد مغنية في الضاحية 

شباط/ فبراير 2008

Funeral of the great jihadi leader martyr Hajj 
Imad Mughniyeh in Beirut’s southern suburb 

– February 14, 2008

حزب هللا2008
بعين األر عهد 



الحاج الشهيد  الكبير  الجهادي  القائد   تشييع 
14  – لبيروت  الجنوبية   عماد مغنية في الضاحية 

شباط/ فبراير 2008

Funeral the great jihadi leader martyr Hajj 
Imad Mughniyeh in Beirut’s southern suburb 

– February 14, 2008

2008 حزب هللا
بعين األر عهد 



 الشهيد جهاد عماد مغنية معانًقا
القائد الشهيد  أسبوع  خالل   جّده 
سيد مجمع  في  مغنية   عماد 
الشهداء )ع( – شباط/فبراير 2008

Martyr Jihad Imad Mughni-
yeh embracing his grandfather 
during the one week memorial 
of martyred leader Imad Mugh-
niyeh at the Sayyed al-Shuhada 

complex – February 2008

حزب هللا2008
بعين األر عهد 



القائد عماد الشهيد  ذكرى أسبوع   من مراسم 
 مغنية والقادة الشهداء في الضاحية الجنوبية

لبيروت – 16 شباط/فبراير 2008

One week memorial of martyr Imad Mugh-
niyeh and the martyred leaders in Beirut’s 

southern suburb – February 16, 2008

2008 حزب هللا
بعين األر عهد 



القائد عماد الشهيد  ذكرى أسبوع   من مراسم 
 مغنية والقادة الشهداء في الضاحية الجنوبية

لبيروت – 16 شباط/فبراير 2008

One week memorial of martyr Imad Mugh-
niyeh and the martyred leaders in Beirut’s 

southern suburb – February 16, 2008

حزب هللا2008
بعين األر عهد 



 احتفال عيد المقاومة والتحرير في ملعب الراية
في الضاحية الجنوبية لبيروت – أيار/مايو 2008

Resistance and Liberation Day celebration at 
Al-Raya Stadium in Beirut’s southern suburb 

– May 2008

2008 حزب هللا
بعين األر عهد 



المحرر نسيم نسر عند 12  األسير 
البازورية بلدة  في  والده   ضريح 
 الجنوبية بعد تحريره من األسر – 1

حزيران/يونيو2008

Liberated prisoner Naseem Nisr 
at his father’s tomb in Al-Bazouri-

ya – June 1, 2008

حزب هللا2008
بعين األر عهد 



السيد هللا  لحزب  العام   األمين 
مراسم خالل  هللا  نصر   حسن 
بعد المحررين  األسرى   استقبال 
 ”عملية الرضوان“ في ملعب الراية

– 16 تموز/يوليو 2008

Hezbollah Secretary General 
Sayyed Hassan Nasrallah during 
the reception ceremony at Al-
Raya Stadium for the liberated 
prisoners after the Radwan Op-

eration – July 16, 2008

2008 حزب هللا
بعين األر عهد 



العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا  األمين 
بعد المحررين   خالل مراسم استقبال األسرى 
تموز/  16  – الراية  ملعب  في  الرضوان«  »عملية 

يوليو 2008

Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan 
Nasrallah during the reception ceremony at 
Al-Raya Stadium for the liberated prisoners 

after the Radwan Operation – July 16, 2008

حزب هللا2008
بعين األر عهد 



في استعادتهم  بعد  الشهداء  جثامين   تشييع 
»عملية الرضوان« – تموز/يوليو 2008

Funeral of the martyrs after the recovery of 
their remains in the Radwan Operation – July 

2008

2008 حزب هللا
بعين األر عهد 



 األسرى المحررون في زيارة إلى روضة الشهيدين
بعد إتمام »عملية الرضوان« – تموز/يوليو 2008

The liberated prisoners visiting Rawdat 
al-Shahideen Cemetery – July 2008

حزب هللا2008
بعين األر عهد 



2009



 جهاد عماد مغنية في احتفال ذكرى
 القادة الشهداء – 16 شباط/فبراير

2009

Jihad Imad Mughniyeh at the 
commemoration of the mar-
tyred leaders – February 16, 2009

2009 حزب هللا
بعين األر عهد 



العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا  األمين 
في والتحرير  المقاومة  عيد  مهرجان  في   خطيبا 

بعلبك – 25 أيار/مايو 2009

Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan 
Nasrallah speaking at the Resistance and Lib-

eration festival in Baalbek – May 25, 2009

حزب هللا2009
بعين األر عهد 



لحزب االنتخابية  الحملة  شعار  بصوتك   قاوم 
هللا –  حزيران/يونيو 2009

Resist with Your Voice: Hezbollah’s electoral 
campaign slogan – June 2009

2009 حزب هللا
بعين األر عهد 



العماد الحر  الوطني  التيار   رئيس 
بصوته االدالء  بعد  عون   ميشال 
حارة في  النيابية  االنتخابات   في 
– الجنوبية  الضاحية  في   حريك 

حزيران/يونيو 2009

Head of the Free Patriotic Move-
ment General Michel Aoun after 
casting his vote in the parliamen-
tary elections in Haret Hreik in 
Beirut’s southern suburb – June 

2009

حزب هللا2009
بعين األر عهد 



 ذكرى النصر اإللهي في ملعب الراية بالضاحية
الجنوبية لبيروت – آب/أغسطس 2009

The Divine Victory commemorations at Al-
Raya Stadium in Beirut’s southern suburb – 

August 2009

2009 حزب هللا
بعين األر عهد 



مجمع في  العالمي  القدس   يوم 
الضاحية في  )ع(  الشهداء   سيد 
أيلول/سبتمبر  – لبيروت   الجنوبية 

2009

International Quds Day commem-
orations in the Sayyed al-Shuha-
da complex in Beirut’s southern 

suburb – September 2009

حزب هللا2009
بعين األر عهد 



2010



إلى األثيوبية  الطائرة  ضحايا  جثامين   وصول 
الثاني/يناير كانون   – الحريري  رفيق   مستشفى 

2010

The arrival of the bodies of the victims of the 
Ethiopian plane to Rafic Hariri Hospital - Jan-

uary 2010

2010 حزب هللا
بعين األر عهد 



للطائرة األسود  الصندوق  عن  بحث   أعمال 
– كانون بيروت  أمام شاطئ  المنكوبة   األثيوبية 

الثاني/يناير 2010

Searching for the Ethiopian plane black box 
along Beirut’s coastline – January 2010

حزب هللا2010
بعين األر عهد 



عماد الحاج  القائد  الشهيد  عائلة  من   أفراد 
مجمع في  الشهداء  القادة  ذكرى  خالل   مغنية 
 سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت –

16 شباط/فبراير 2010

Family members of martyred leader Hajj 
Imad Mughniyeh during the martyred lead-
ers’ memorial in the Sayyed al-Shuhada com-
plex in Beirut’s southern suburb – February 

16, 2010

2010 حزب هللا
بعين األر عهد 



الشهيدين لروضة  زيارة  في  مدرسة   طالب 
شباط/  16  – الشهداء  القادة  ذكرى  بمناسبة 

فبراير 2010

Students visiting Rawdat al-Shahideen Cem-
etery on the martyred leaders’ memorial – 

February 16, 2010

حزب هللا2010
بعين األر عهد 



– الغبيري  في  واالختيارية  البلدية   االنتخابات 
أيار/مايو 2010

Municipal and mokhtar elections in Ghobeiry 
– May 2010

2010 حزب هللا
بعين األر عهد 



 آية هللا الشيخ أحمد جنتي برفقة الشيخ محمد
 علي التسخيري أثناء القاء نظرة الوداع على آية
 هللا السيد محمد حسين فضل هللا – تموز/يوليو

2010

Ayatollah Sheikh Ahmad Jannati and Sheikh 
Muhammad Ali Al-Taskhiri bidding Ayatollah 
Sayyed Muhammad Hussein Fadlallah fare-

well – July 2010

حزب هللا2010
بعين األر عهد 



حسين محمد  السيد  هللا  آية  جثمان   تشييع 
فضل هللا في الضاحية الجنوبية لبيروت – تموز/

يوليو 2010

Funeral of Ayatollah Sayyed Muhammad Hus-
sein Fadlallah in Beirut’s southern suburb – 

July 2010

2010 حزب هللا
بعين األر عهد 



خالل )عج(  المهدي  اإلمام  كشافة  من   عناصر 
 مشاكتهم في استعراض يوم القدس العالمي
آب/أغسطس  – لبيروت  الجنوبية  الضاحية   في 

2010

Imam Mahdi Scout members participating in 
the International Quds Day parade in Beirut’s 

southern suburb – August 2010

حزب هللا2010
بعين األر عهد 



لشهداء تذكاري  نصب   افتتاح 
الجامعة من   2006 تموز   عدوان 
اللبنانية في الحدث – كانون األول/

ديسمبر 2010

Inauguration of a memorial for 
the Lebanese University martyrs 
killed in the July 2006 aggression 

in Hadath – December 2010

2010 حزب هللا
بعين األر عهد 



2011



 Celebrations in Beirut’s southern suburb fol-
lowing the fall of the Egyptian regime – Feb-

ruary 2011

حزب هللا2011
بعين األر عهد 

لبيروت الجنوبية  الضاحية  في   1حتفاالت 
بسقوط النظام المصر ي – شباط/فبراير 2011



في شهاب  سامي  المحرر   األسير 
– الشهداء  القادة  ذكرى   احتفال 

شباط/فبراير 2011

Liberated prisoner Sami Shehab 
at the martyred leaders’ com-

memoration – February 2011

2011 حزب هللا
بعين األر عهد 



 األسير المحرر سامي شهاب في احتفال ذكرى
القادة الشهداء – شباط/فبراير 2011

Liberated prisoner Sami Shehab at the mar-
tyred leaders’ commemoration – February 

2011

حزب هللا2011
بعين األر عهد 



روضة إلى  المقاومة  سرايا  من  وفد   زيارة 
الشهيدين في ذكرى القادة الشهداء – شباط/

فبراير 2011

Delegation from the Resistance Brigades vis-
iting Rawdat al Shahideen Cemetery on the 
martyrdom anniversary of the martyred 

leaders – February 2011

2011 حزب هللا
بعين األر عهد 



آذار/  – لبيروت  الجنوبية  الضاحية  في  سوريا 
مارس 2011

A pro-Syria rally in Beirut’s southern suburb 
– March 2011

حزب هللا2011
بعين األر عهد 



أمام البحريني  الشعب  مع  تضامنية   وقفة 
السفارة البحرينية في بيروت – آذار/مارس 2011

A solidarity stand with the Bahraini people 
in front of the Bahraini embassy in Beirut’s 

southern suburb – March 2011

2011 حزب هللا
بعين األر عهد 



 لقاء مع عميد األسرى المحررين سمير القنطار
– تموز/يوليو 2011

A meeting with the dean of the liberated 
prisoners Samir Kuntar – July 2011

حزب هللا2011
بعين األر عهد 



القدس يوم  لمناسبة  كشفي   استعراض 
آب/  – لبيروت  الجنوبية  الضاحية  في  العالمي 

أغسطس 2011

A Scout parade on the International Quds Day 
in Beirut’s southern suburb – August 2011

2011 حزب هللا
بعين األر عهد 



المقاومة شهداء  سيد   والد 
عباس السيد   االسالمية 
شهيد يوم  ذكرى  في   الموسوي 
 حزب هللا في مجمع سيد الشهداء
 )ع( في الضاحية الجنوبية لبيروت –

تشرين الثاني/نوفمبر 2011

The father of Sayyed Abbas 
al-Moussawi on Hezbollah’s Mar-
tyr Day in Sayyed al-Shuhada 
complex in Beirut’s southern 

suburb – November 2011

حزب هللا2011
بعين األر عهد 



افتتاح في  الصباح  حسام   الفنان 
الثاني/ – تشرين  وردة“  فيلم ”خلة 

نوفمبر 2011

Artist Hossam Al-Sabah at the 
opening of the Kahlet Warde 

movie – November 2011

2011 حزب هللا
بعين األر عهد 



روضة في  اإلسالمية  المقاومة  شهداء   روضة 
الجنوبية بالضاحية  الغبيري  في   الشهيدين 

لبيروت – تشرين الثاني/نوفمبر 2011

The burial place of the Islamic Resistance 
martyrs in Rawdat al Shahideen Cemetery 
in Ghobeiry in Beirut’s southern suburb – No-

vember 2011

حزب هللا2011
بعين األر عهد 



العاشر من محرم يوم   مضائف عاشورائية في 
األول/ كانون   – لبيروت  الجنوبية  الضاحية  في 

ديسمبر 2011

Ashura meals on the 10th of Muharram in 
Beirut’s southern suburb – December 2011

2011 حزب هللا
بعين األر عهد 



نصر حسن  السيد  هللا  لحزب  العام   األمين 
محرم من  العاشر  مسيرة  خالل  خطيًبا   هللا 
األول/ كانون   – لبيروت  الجنوبية  الضاحية  في 

ديسمبر2011

Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan 
Nasrallah speaking during Ashura procession 
in Beirut’s southern suburb – December 2011

حزب هللا2011
بعين األر عهد 



السيد هللا  لحزب  العام   األمين 
 حسن نصر هللا خطيًبا خالل مسيرة
الضاحية في  محرم  من   العاشر 
األول/ كانون   – لبيروت  الجنوبية 

ديسمبر2011

Hezbollah Secretary General 
Sayyed Hassan Nasrallah speak-
ing during Ashura procession in 
Beirut’s southern suburb – De-

cember 2011

2011 حزب هللا
بعين األر عهد 



2012



الجنوبية الضاحية  في  الشهداء  القادة   ذكرى 
لبيروت – شباط/فبراير 2012

The annual commemorations of the mar-
tyred leaders in Beirut’s southern suburb – 

Febrauary 2012

حزب هللا2012
بعين األر عهد 



 كريمة اإلمام الخميني في ذكرى رحيل اإلمام في
النبي شيت في البقاع – حزيران/يونيو 2012

The daughter of Imam Khomeini on the 
Imam’s passing anniversary in Nabi Chit, 

Bekaa – June 2012

2012 حزب هللا
بعين األر عهد 



 مسيرة كشفية بمناسبة يوم القدس العالمي
آب/أغسطس  – لبيروت  الجنوبية  الضاحية   في 

2012

A Scout parade on the International Quds Day 
in Beirut’s southern suburb – August 2012

حزب هللا2012
بعين األر عهد 



نصر حسن  السيد  هللا  لحزب  العام   األمين 
في العالمي  القدس  يوم  بمناسبة  متحدثًا   هللا 
آب/  – الحدث  في  )ع(  المهدي  اإلمام  مدرسة 

أغسطس 2012

Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan 
Nasrallah speaking on International Quds Day 
at the Imam Mahdi School in Hadath – August 

2012

2012 حزب هللا
بعين األر عهد 



 مسيرة بمناسبة الذكرى السنوية لمجزرة صبرا
وشاتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت – أيلول/

سبتمبر 2012

A march marking the anniversary of the Sa-
bra and Shatila massacre in Beirut’s southern 

suburb – September 2012

حزب هللا2012
بعين األر عهد 



حسن السيد  هللا  لحزب  العام  األمين   حضور 
للنبي لإلساءة  اإلستنكار  مسيرة  في  هللا   نصر 

محمد )ص( – تشرين األول/أكتوبر 2012

Hezbollah Secretary General Sayyed Has-
san Nasrallah takes part in the march to de-
nounce the insult to Prophet Mohammed 

)PBUH( – October 2012

2012 حزب هللا
بعين األر عهد 



السيد هللا  لحزب  العام   األمين 
نهاية في  خطيًبا  هللا  نصر   حسن 
للنبي لإلساءة  اإلستنكار   مسيرة 
 محمد )ص( – تشرين األول/أكتوبر

2012

Hezbollah Secretary General 
Sayyed Hassan Nasrallah speaks 
at the end of the march con-
demning the insult to the Proph-

et Muhammad – October 2012

حزب هللا2012
بعين األر عهد 



 والد اإلستشهادي أحمد قصير في
الضاحية في  الشهيد  يوم   احتفال 
الجنوبية لبيروت – 11 تشرين الثاني/

نوفمبر 2012

Father of martyr Ahmed Kassir 
during Martyr Day celebration 
in Beirut’s southern suburb – No-

vember 11, 2012

2012 حزب هللا
بعين األر عهد 



الضاحية في  محرم  من  العاشر  مسيرة   من 
الجنوبية لبيروت – كانون األول/ديسمبر 2012

10th of Muharram procession in Beirut’s 
southern suburb – December 2012

حزب هللا2012
بعين األر عهد 



2013



روضة في  مغنية  عماد  القائد  الشهيد   روضة 
الشهيدين في الغبيري – شباط/فبراير 2013

Tomb of martyred leader Imad Mughniyeh in 
Rawdat al-Shahideen Cemetery in Ghobeiry – 

February 2013

2013 حزب هللا
بعين األر عهد 



في الجزار  فادي  المجاهد  الشهيد   تشييع 
الضاحية الجنوبية لبيروت – أيار/مايو 2013

Funeral of martyred Mujahid Fadi al-Jazzar in 
Beirut’s southern suburb – May 2013

حزب هللا2013
بعين األر عهد 



 نفق للمسلحين اإلرهابيين داخل مدينة القصير
السورية – حزيران/يونيو 2013

A tunnel dug by armed terrorists inside the 
Syrian city of Al-Qusayr – June 2013

2013 حزب هللا
بعين األر عهد 



 ساحة مدينة القصير بعد تحريرها
من اإلرهابيين – حزيران/يونيو 2013

Al-Qusayr square after its libera-
tion from terrorists – June 2013

حزب هللا2013
بعين األر عهد 



العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا  األمين 
 متحدثّا في يوم الجريح المقاوم – حزيران/يونيو

2013

Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan 
Nasrallah speaking on the Day of the Wound-

ed – June 2013

2013 حزب هللا
بعين األر عهد 



العبد بئر  منطقة  في  مفخخة  سيارة    تفجير 
تموز/يوليو 2013 

The aftermath of the car-bomb explosion in 
Bir al-Abed – July 9, 2013

حزب هللا2013
بعين األر عهد 



 الحضور الشخصي لألمين العام .7
 لحزب هللا خالل احتفال يوم القدس
الجنوبية الضاحية  في   العالمي 

لبيروت – 2 آب/أغسطس 2013

Hezbollah Secretary General ap-
pears in person during Interna-
tional Quds Day commemora-
tions in Beirut’s southern suburb 

– August 2, 2013

2013 حزب هللا
بعين األر عهد 



 انفجار إرهابي في منطقة الرويس في الضاحية
الجنوبية لبيروت – 15 آب/أغسطس 2013

A terrorist explosion in Ruwais, Beirut’s south-
ern suburb – August 15, 2013

حزب هللا2013
بعين األر عهد 



عودة مخطوفي أعزاز إلى لبنان – تشرين األول/
أكتوبر 2013

The return of those kidnapped in Azaz to Leb-
anon – October 2013

2013 حزب هللا
بعين األر عهد 



السفارة محيط  في  المزدوج  اإلرهابي   التفجير 
الثاني/نوفمبر تشرين   19  – بيروت  في   اإليرانية 

2013

The double terrorist bombing in the vicinity 
of the Iranian embassy in Beirut – November 

19, 2013

حزب هللا2013
بعين األر عهد 



السفارة محيط  في  المزدوج  اإلرهابي   التفجير 
الثاني/نوفمبر تشرين   19  – بيروت  في   اإليرانية 

2013

The double terrorist bombing in the vicinity 
of the Iranian embassy in Beirut – November 

19, 2013

2013 حزب هللا
بعين األر عهد 



 الجريح حسين المقداد في موكب
العاشر يوم  مراسم  خالل   اللطم 
الجنوبية الضاحية  في  محرم   من 
الثاني/نوفمبر تشرين   –  لبيروت 

2013

Wounded fighter Hussein al-Miq-
dad during Ashura commemora-
tions in Beirut’s southern suburb 

– November 2013

حزب هللا2013
بعين األر عهد 



من العاشر  يوم  مراسم  خالل  اللطم   موكب 
تشرين  – لبيروت  الجنوبية  الضاحية  في   محرم 

الثاني/نوفمبر 2013

Chest beating procession during Ashura com-
memorations in Beirut’s southern suburb – 

November 2013

2013 حزب هللا
بعين األر عهد 



السيد هللا  لحزب  العام   األمين 
العاشر إحياء   حسن نصر هللا في 
الجنوبية الضاحية  في  محّرم   من 
الثاني/نوفمبر تشرين   –  لبيروت 

2013

Hezbollah Secretary Sayyed Has-
san Nasrallah during Ashura com-
memorations in Beirut’s south-

ern suburb – November 2013

حزب هللا2013
بعين األر عهد 



السيد هللا  لحزب  العام   األمين 
العاشر إحياء  في  هللا  نصر   حسن 
الجنوبية الضاحية  في  محّرم   من 
الثاني/نوفمبر تشرين   –  لبيروت 

2013

Hezbollah Secretary General 
Sayyed Hassan Nasrallah during 
Ashura commemorations in Bei-
rut’s southern suburb – Novem-

ber 2013

2013 حزب هللا
بعين األر عهد 



القائد الشهيد  أسبوع   ذكرى 
الضاحية في  اللقيس   حسان 
الجنوبية لبيروت – 20 كانون األول/

ديسمبر 2013

One week memorial of martyred 
leader Hassan Laqis in Beirut’s 
southern suburb – December 20, 

2013

حزب هللا2013
بعين األر عهد 



2014



شهداء سيد  مقام  في  الشهداء  القادة   ذكرى 
الموسوي عباس  السيد  االسالمية   المقاومة 

في النبي شيت البقاعية – شباط/فبراير 2014

Martyred leaders’ memorial in the shrine of 
Sayyed Abbas al-Moussawi in Nabi Chit, Bekaa 

– February 2014

2014 حزب هللا
بعين األر عهد 



العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا  األمين 
خالل يوم القدس العالمي – 25 تموز/يوليو 2014

Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan 
Nasrallah during International Quds Day - 25 

July 2014

حزب هللا2014
بعين األر عهد 



 الحملة االعالنية لذكرى النصر اإللهي على طريق
المطار في بيروت – آب/أغسطس 2014

Divine Victory ad on a roadside billboard on 
the Airport Road in Beirut – August 2014

2014 حزب هللا
بعين األر عهد 



 العاشر من محّرم في الضاحية الجنوبية لبيروت
– تشرين الثاني/نوفمبر 2014

Commemorations of the 10th of Muharram 
in Beirut’s southern suburb – November 2014

حزب هللا2014
بعين األر عهد 



 العاشر من محّرم في الضاحية الجنوبية لبيروت
– تشرين الثاني/نوفمبر 2014

Commemorations of the 10th of Muharram 
in Beirut’s southern suburb – November 2014

2014 حزب هللا
بعين األر عهد 



 أداء القسم في روضة الشهيدين في الضاحية
 الجنوبية لمناسبة ذكرى يوم شهيد حزب هللا –

تشرين الثاني/نوفمبر 2014

Oath-taking in Rawdat al Shahideen Ceme-
tery in Beirut’s southern suburb on Hezbol-

lah’s Martyr Day – November 2014

حزب هللا2014
بعين األر عهد 



 األسير المحرر من أيدي اإلرهاب التكفيري عماد
 عّياد في منزله في الضاحية الجنوبية لبيروت – 25

تشرين الثاني/نوفمبر 2014

Imad Ayyad, liberated prisoner from the Tak-
firis, in his home in Beirut’s southern suburb 

– November 25, 2014

2014 حزب هللا
بعين األر عهد 



2015



 تشييع الشهيد المجاهد جهاد عماد مغنية في
 الضاحية الجنوبية لبيروت – 19 كانون الثاني/يناير

2015

Funeral of martyr Jihad Imad Mughniyeh in 
Beirut’s southern suburb – January 19, 2015

حزب هللا2015
بعين األر عهد 



 االحتفال التكريمي لشهداء القنيطرة في مجمع
 سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت –

كانون الثاني/يناير 2015

Honoring the Quneitra martyrs at the Sayyed 
al-Shuhada complex in Beirut’s southern sub-

urb – January 2015

2015 حزب هللا
بعين األر عهد 



الضاحية في  الشهداء  القادة  ذكرى   احتفال 
الجنوبية لبيروت – 16 شباط/فبراير 2015

Remembering the martyred leaders in Bei-
rut’s southern suburb – February 16, 2015

حزب هللا2015
بعين األر عهد 



 مراسم العاشر من محّرم في الضاحية الجنوبية
لبيروت – تشرين األول/أكتوبر 2015

Ashura commemorations in Beirut’s south-
ern suburb – October 2015

2015 حزب هللا
بعين األر عهد 



 إجراءات الحماية لمسيرة العاشر من محّرم في
 الضاحية الجنوبية لبيروت – تشرين األول/أكتوبر

2015

Security measures for the 10th of Muharram 
procession in Beirut’s southern suburb – Oc-

tober 2015

حزب هللا2015
بعين األر عهد 



 إجراءات الحماية لمسيرة العاشر من محّرم في
 الضاحية الجنوبية لبيروت – تشرين األول/أكتوبر

2015

Security measures for the 10th of Muharram 
procession in Beirut’s southern suburb – Oc-

tober 2015

2015 حزب هللا
بعين األر عهد 



حسن السيد  سماحة  هللا  لحزب  العام   األمين 
 نصر هللا خالل خطاب يوم العاشر من محّرم في
 الضاحية الجنوبية لبيروت – تشرين األول/أكتوبر

2015

Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan 
Nasrallah speaking on the 10th of Muharram 
in Beirut’s southern suburb – December 2015

حزب هللا2015
بعين األر عهد 



سيد مجمع  في  هللا  حزب  شهيد  يوم   مراسم 
– لبيروت  الجنوبية  الضاحية  في  )ع(   الشهداء 

 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

Hezbollah’s Martyr Day commemorations in 
Sayyed al-Shuhada complex in Beirut’s south-

ern suburb – November 2015

2015 حزب هللا
بعين األر عهد 





2016



محمد للشيخ  تأبيني   احتفال 
نمر الشيخ  والشهيد   خاتون 
الجنوبية الضاحية  في  النمر   باقر 
لبيروت – كانون الثاني/يناير 2016

A memorial for Sheikh Muham-
mad Khatun and martyr Sheikh 
Nimr Baqir al-Nimr in Beirut’s 
southern suburb – January 2016

2016 حزب هللا
بعين األر عهد 



)عالء فياض  علي  القائد  الشهيد   تشييع 
شباط/  – الجنوبية  أنصار  بلدته  في  البوسنة( 

فبراير 2016

Funeral of martyred commander Ali Fayyad 
)Alaa Al-Bosna( in his village Ansar – February 

2016

حزب هللا2016
بعين األر عهد 



 راية أهدتها الهيئات النسائية إلى األمين العام
اختتام في  هللا  نصر  حسن  السيد  هللا   لحزب 

الدورات الثقافية – آذار/مارس 2016

Hezbollah’s Women’s Organizations Unit gifts 
Secretary General Sayyed Hassan Nasrallah a 
flag at the conclusion of the cultural courses 

– March 2016

2016 حزب هللا
بعين األر عهد 



 مراسم تكريمية للشهيد القائد السيد مصطفى
 بدر الدين في مقام السيدة زينب )ع( في دمشق

– أيار/مايو 2016

Memorial for martyred leader Sayyed Mus-
tafa Badr Al-Din at the shrine of Sayyida Zain-

ab in Damascus – May 2016

حزب هللا2016
بعين األر عهد 



مصطفى السيد  القائد  الشهيد  أسبوع   ذكرى 
أيار/  – لبيروت  الجنوبية  الضاحية  في  الدين  بدر 

مايو 2016

One week memorial of martyred leader 
Sayyed Mustafa Badr Al-Din in Beirut’s south-

ern suburb – May 2016

2016 حزب هللا
بعين األر عهد 



هللا لحزب  العام  األمين   حضور 
 السيد حسن نصر هللا خالل إحياء
 ليلة العاشر من محرم في الضاحية
األول/ تشرين   – لبيروت  الجنوبية 

أكتوبر 2016

Hezbollah Secretary General 
Sayyed Hassan Nasrallah attends 
the eve of Ashura in Beirut’s 
southern suburb – October 2016

حزب هللا2016
بعين األر عهد 



الضاحية في  محرم  من  العاشر  مراسم   إحياء 
الجنوبية لبيروت - تشرين األول/أكتوبر 2016

Ashura commemorations in Beirut’s south-
ern suburb – October 2016

2016 حزب هللا
بعين األر عهد 



مسيرة في  حاضر  هللا«  »أنصار  حركة   شعار 
 العاشر من محرم في الضاحية الجنوبية لبيروت

– تشرين األول/أكتوبر 2016

Slogan of Ansarullah movement in the Ashu-
ra procession in Beirut’s southern suburb – 

October 2016

حزب هللا2016
بعين األر عهد 



 فعالية تضامنية مع اليمن في باحة
الجنوبية الضاحية  في   عاشوراء 
لبيروت – تشرين األول/أكتوبر 2016

Solidarity with Yemen event in 
Ashura Plaza in Beirut’s southern 

suburb – October 2016

2016 حزب هللا
بعين األر عهد 



 الذكرى السنوية للقائد الراحل مصطفى شحادة
في بيروت الغربية – تشرين الثاني/نوفمبر 2016

Annual anniversary marking the death of the 
late leader Mustafa Shehadeh in West Beirut 

– November 2016

حزب هللا2016
بعين األر عهد 



2017



 وقفة تضامنية مع أطفال فلسطين في ثانوية
 اإلمام المهدي )عج( – شاهد – كانون الثاني/يناير

2017

Solidarity sit-in with the children of Palestine 
at Imam Al-Mahdi High School – Shahed – Jan-

uary 2017

2017 حزب هللا
بعين األر عهد 



باز)أبو حسن بالل( القائد علي    تشييع الشهيد 
في الضاحية الجنوبية لبيروت – أيار/مايو 2017

Funeral of martyred commander Ali Baz )Abu 
Hassan Bilal( in Beirut’s southern suburb – 

May 2017

حزب هللا2017
بعين األر عهد 



الضاحية في  العالمي  القدس  يوم   إحتفال 
الجنوبية لبيروت – تموز/يوليو 2017

International Quds Day commemorations in 
Beirut’s southern suburb – July 2017

2017 حزب هللا
بعين األر عهد 



 عتاد لإلرهابيين التكفيريين غنمته المقاومة في
– عرسال  جرود  في  عدنا«  عدتم  »وإن   عمليات 

تموز/يوليو 2017

Equipment of Takfiri terrorists seized by the 
Resistance in “If you return, we will return” 

operation in Arsal outskirts – July 2017

حزب هللا2017
بعين األر عهد 



جولة خالل  اإلسالمية  للمقاومة   صواريخ 
جرود من  المحررة  المناطق  في   لإلعالميين 

عرسال – تموز/يوليو 2017

Islamic Resistance rockets displayed during 
a media tour in the liberated areas of Arsal 

outskirts – July 2017

2017 حزب هللا
بعين األر عهد 



 تشييع لشهداء عمليات »وإن عدتم عدنا« في
الضاحية الجنوبية لبيروت – تموز/يوليو 2017

Funeral of the martyrs of “If you return, we 
will return” operations in Beirut’s southern 

suburb – July 2017

حزب هللا2017
بعين األر عهد 



 تشييع لشهداء عمليات »وإن عدتم عدنا« في
الضاحية الجنوبية لبيروت – تموز/يوليو 2017

Funeral of the martyrs of “If you return, we 
will return” operations in Beirut’s southern 

suburb – July 2017

2017 حزب هللا
بعين األر عهد 



 المناطق المحررة لجرود عرسال خالل عمليات
»وإن عدتم عدنا« – تموز/يوليو 2017

Areas liberated in the Arsal outskirts during 
the “If you return, we will return” operations 

– July 2017

حزب هللا2017
بعين األر عهد 



ضد لبيروت  الجنوبية  الضاحية  في   مسيرة 
»صفقة القرن« – كانون األول/ديسمبر 2017

A demonstration in Beirut’s southern suburb 
protesting the Deal of the Century – Decem-

ber 2017

2017 حزب هللا
بعين األر عهد 



2018



سفراء مع  باسيل  جبران  اللبناني  الخارجية  لوزير   جولة 
في الرياضي  العهد  نادي  ملعب  على  األجنبية   الدول 
 الضاحية الجنوبية لبيروت بعد ادعاءات إسرائيلية بوجود
معمل للصواريخ الدقيقة فيه – كانون الثاني/يناير 2018

Lebanese Foreign Minister Gebran Bassil with the am-
bassadors of foreign countries touring Al-Ahed Sports 
Club stadium in Beirut’s southern suburb  after “Is-
raeli” allegations of the presence of precision missile 

factory there – January 2018

حزب هللا2018
بعين األر عهد 



سفراء مع  باسيل  جبران  اللبناني  الخارجية  لوزير   جولة 
في الرياضي  العهد  نادي  ملعب  على  األجنبية   الدول 
 الضاحية الجنوبية لبيروت بعد ادعاءات إسرائيلية بوجود
معمل للصواريخ الدقيقة فيه – كانون الثاني/يناير 2018

Lebanese Foreign Minister Gebran Bassil with the am-
bassadors of foreign countries touring Al-Ahed Sports 
Club stadium in Beirut’s southern suburb  after “Is-
raeli” allegations of the presence of precision missile 

factory there – January 2018

2018 حزب هللا
بعين األر عهد 



 
 
 

حزب هللا2018
بعين األر عهد 

Lebanese Foreign Minister Gebran Bassil with the ambas-
sadors of foreign countries touring Al-Ahed Sports Club 
stadium in Beirut’s southern suburb  after “Israeli” alle-

gations of the presence of precision missile factory there – 
January 2018

جولة لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل مع سفراء الدول
الضاحية في  الرياضي  العهد  نادي  ملعب  على  األجنبية 
معمل بوجود  إسرائيلية  ادعاءات  بعد  لبيروت  الجنوبية 

للصواريخ الدقيقة فيه – كانون الثاني/يناير 2018



جنوب صور  في  فلسطين  مع  تضامنية   وقفة 
الثاني/ كانون   – القرن«  بـ »صفقة  تنديًدا  لبنان 

يناير 2018

Pro-Palestine rally in Tyre, southern Lebanon, 
denouncing the Deal of the Century – January 

2018

2018 حزب هللا
بعين األر عهد 



 احتفال انتخابي لحزب هللا في صور جنوب لبنان
– نيسان/أبريل 2018

Hezbollah’s electoral celebrations in south-
ern Lebanon – April 2018

حزب هللا2018
بعين األر عهد 



جنوب النبطية  في  هللا  لحزب  انتخابي   احتفال 
لبنان – نيسان/أبريل 2018

Hezbollah’s electoral celebrations in south-
ern Lebanon – April 2018

2018 حزب هللا
بعين األر عهد 



 احتفاالت ألنصار المقاومة بعد فوز حزب هللا في
االنتخابات النيابية – أيار/مايو 2018

Resistance supporters celebrate Hezbollah’s 
victory in the parliamentary elections – May 

2018

حزب هللا2018
بعين األر عهد 



آب/  – الجهادي  مليتا  معلم  في  خيبر  صاروخ 
أغسطس 2018

Khaibar missile in Mleeta Landmark – August 
2018

2018 حزب هللا
بعين األر عهد 



في الثاني  التحرير  عيد  الحتفال   استعدادات 
الهرمل – آب/أغسطس 2018

Preparations for the Second Liberation Day 
celebration in Hermel – August 2018

حزب هللا2018
بعين األر عهد 



 مسيرة العاشر من محرم في الضاحية الجنوبية
لبيروت – أيلول/سبتمبر 2018

Ashura procession in Beirut’s southern sub-
urb – September 2018

2018 حزب هللا
بعين األر عهد 



 ذكرى أسبوع الحاجة آمنة سالمة والدة الشهيد
 القائد الحاج عماد مغنية في الضاحية الجنوبية

لبيروت – تشرين األول/أكتوبر 2018

One week memorial of Hajjah Amna Salameh, 
the mother of martyred leader Hajj Imad 
Mughniyeh, in Beirut’s southern suburb  - Oc-

tober 2018

حزب هللا2018
بعين األر عهد 



إبراهيم السيد  للمقاومة  الوفاء  كتلة   عضو 
 الموسوي في جولة تفقدية على مناطق السيول
األول/ تشرين   21  – شيت  والنبي  سرعين  في 

أكتوبر 2018

Member of the Loyalty to the Resistance 
Bloc Sayyed Ibrahim al-Moussawi inspecting 
flooded areas in Sareen and Nabi Chit – Octo-

ber 21, 2018

2018 حزب هللا
بعين األر عهد 



21  – شيت  والنبي  سرعين  في  السيول   مناطق 
تشرين األول/أكتوبر 2018

Flooded areas in Sareen and Nabi Chit - Octo-
ber 21, 2018

حزب هللا2018
بعين األر عهد 



 مسرحية »معراج العاشقين« العاشورائية في
الثاني/نوفمبر تشرين   5  – الجنوبية  الدوير   بلدة 

2018

Mi’raj Al-Ashiqin play in the southern town of 
Dweir – November 5, 2018

2018 حزب هللا
بعين األر عهد 



 مسرحية »معراج العاشقين« العاشورائية في
الثاني/نوفمبر تشرين   5  – الجنوبية  الدوير   بلدة 

2018

Mi’raj Al-Ashiqin play in the southern town of 
Dweir – November 5, 2018

حزب هللا2018
بعين األر عهد 



 مراسم يوم شهيد حزب هللا في ميدان
في اإلسالمية  المقاومة   شهداء 
تشرين  – لبيروت  الجنوبية   الضاحية 

الثاني/نوفمبر 2018

Hezbollah’s Martyr Day commem-
orations in the Islamic Resistance 
Martyrs’ Square in Beirut’s south-

ern suburb – November 2018

2018 حزب هللا
بعين األر عهد 



ميس في  اللبنانية  للحدود  إسرائيلية   خروقات 
الجبل الجنوبية – كانون األول/ديسمبر 2018

“Israeli” violations of the Lebanese border in 
the southern village of Mays al-Jabal – Janu-

ary 2018

حزب هللا2018
بعين األر عهد 



2019



 استعراض عسكري في يوم القدس العالمي –
أيار/مايو 2019

Military parade on International Quds Day – 
May 2019

2019 حزب هللا
بعين األر عهد 



العين بلدة  في  الثاني  التحرير  عيد   احتفال 
البقاعية – آب/أغسطس 2019

The Second Liberation Day celebrations in Al-
Ain town in the Bekaa – August 2019

حزب هللا2019
بعين األر عهد 



ضاهر ياسر  المجاهدين  الشهيدين   تشييع 
وحسن زبيب – آب/أغسطس 2019

Funeral of martyrs Yasser Daher and Hassan 
Zbeeb – August 2019

2019 حزب هللا
بعين األر عهد 



ضاهر ياسر  المجاهدين  الشهيدين   تشييع 
وحسن زبيب – آب/أغسطس 2019

Funeral of martyrs Yasser Daher and Hassan 
Zbeeb – August 2019

حزب هللا2019
بعين األر عهد 



في العدل  قصر  أمام   اعتصام 
القضائي للتساهل  رفًضا   بيروت 
مع العمالء – أيلول/سبتمبر 2019

Sit-in in front of the Palace of 
Justice in Beirut, rejecting judi-
cial leniency with agents – Sep-

tember 2019

2019 حزب هللا
بعين األر عهد 



في محّرم  من  العاشر   مراسم 
الضاحية الجنوبية لبيروت – أيلول/

سبتمبر 2019

Ashura commemorations in Bei-
rut’s southern suburb – Septem-

ber 2019

حزب هللا2019
بعين األر عهد 



الحسين اإلمام  حب  على   مضيف 
في عاشوراء  ليلي  احياء  خالل   )ع( 
 الضاحية الجنوبية لبيروت – أيلول/

سبتمبر 2019

Hosting people for the love of 
Imam Hussein during Ashura 
commemorations in Beirut’s 
southern suburb – September 

2019

2019 حزب هللا
بعين األر عهد 



 جمهور المقاومة يخلي ساحة الحراك المطلبي
 في بيروت تلبية لطلب األمين العام لحزب هللا
السيد حسن نصر هللا – تشرين األول/أكتوبر 2019

Resistance supporters evacuate the protest 
movement square in Beirut at the request of 
Hezbollah Secretary General Sayyed Hassan 

Nasrallah – October 2019

حزب هللا2019
بعين األر عهد 



لحزب العام  األمين  لمواقف  داعمة   مسيرات 
 هللا السيد حسن نصر هللا في الضاحية الجنوبية

لبيروت – تشرين األول/أكتوبر 2019

Marches supporting the positions of Hezbol-
lah Secretary-General Sayyed Hassan Nas-
rallah in Beirut’s southern suburb – October 

2019

2019 حزب هللا
بعين األر عهد 



لحزب العام  األمين  لمواقف  داعمة   مسيرات 
 هللا السيد حسن نصر هللا في الضاحية الجنوبية

لبيروت – تشرين األول/أكتوبر 2019

Marches supporting the positions of Hezbol-
lah Secretary-General Sayyed Hassan Nas-
rallah in Beirut’s southern suburb – October 

2019

حزب هللا2019
بعين األر عهد 



في هللا  حزب  شهيد  يوم  لمناسبة   إحتفال 
تشرين  – الحدث  في  المهدي  اإلمام   مدرسة 

الثاني/نوفمبر 2019

Hezbollah’s Martyr Day marked in Imam 
Al-Mahdi School in Hadath – November 2019

2019 حزب هللا
بعين األر عهد 



المقاومة اإلسالمية تكريمية لشهداء   مراسم 
الجنوبية الضاحية  في  الشهداء  ميدان   عند 

لبيروت – تشرين الثاني/نوفمبر 2019

Honoring the martyrs of the Islamic Resis-
tance in Martyrs Square in Beirut’s southern 

suburb – November 2019

حزب هللا2019
بعين األر عهد 



الرياضي في مطار العهد  نادي   استقبال فريق 
– تشرين بكأس آسيا  بعد فوزه  الدولي   بيروت 

الثاني/نوفمبر 2019

Receiving Al-Ahed Sports Club team at Beirut 
International Airport after winning the Asian 

Cup – November 2019

2019 حزب هللا
بعين األر عهد 



الرياضي في مطار العهد  نادي   استقبال فريق 
– تشرين بكأس آسيا  بعد فوزه  الدولي   بيروت 

الثاني/نوفمبر 2019

Receiving Al-Ahed Sports Club team at Beirut 
International Airport after winning the Asian 

Cup – November 2019

حزب هللا2019
بعين األر عهد 



الرياضي في مطار العهد  نادي   استقبال فريق 
– تشرين بكأس آسيا  بعد فوزه  الدولي   بيروت 

الثاني/نوفمبر 2019

Receiving Al-Ahed Sports Club team at Beirut 
International Airport after winning the Asian 

Cup – November 2019

2019 حزب هللا
بعين األر عهد 



2020



 إحتفال تأبيني للشهيدين القائدين الحاج قاسم
في المهندس  مهدي  أبو  والحاج   سليماني 
 الضاحية الجنوبية لبيروت – 5 كانون الثاني/يناير

2020

A memorial for the two martyred leaders 
Hajj Qassem Soleimani and Hajj Abu Mahdi 
Al-Muhandis in Beirut’s southern suburb – 

January 5, 2020

حزب هللا2020
بعين األر عهد 



 احتفال تأبيني للشهيدين القائدين الحاج قاسم
في المهندس  مهدي  أبو  والحاج   سليماني 
 الضاحية الجنوبية لبيروت – 5 كانون الثاني/يناير

2020

A memorial for the two martyred leaders 
Hajj Qassem Soleimani and Hajj Abu Mahdi 
Al-Muhandis in Beirut’s southern suburb – 

January 5, 2020

2020 حزب هللا
بعين األر عهد 



القدس قوة  قائد  باستشهاد  التبريكات   تقبل 
في اإليرانية  بالسفارة  سليماني  قاسم   الحاج 
الثاني/يناير كانون   – لبيروت  الجنوبية   الضاحية 

2020

Accepting condolences on the martyrdom of 
the commander of the Quds Force, Hajj Qas-
sem Soleimani, at the Iranian Embassy in Bei-

rut’s southern suburb – January 2020

حزب هللا2020
بعين األر عهد 



السيد هللا  حزب  في  التنفيذي  المجلس   رئيس 
 هاشم صفي الدين خطيًبا في مجلس لطم ثوري
 بعد استشهاد القائدين سيلماني والمهندس
الثاني/ كانون   – لبيروت  الجنوبية  الضاحية  في 

يناير 2020

Hezbollah’s Head of the Executive Council 
Sayyed Hashem Safieddine speaking after 
the martyrdom of the two leaders Soleimani 
and al-Muhandis in Beirut’s southern suburb 

– January 2020

2020 حزب هللا
بعين األر عهد 



سليماني القائدين  الشهيدين  أربعين   ذكرى 
 والمهندس وذكرى القادة الشهداء في مجمع
 سيد الشهداء )ع( في الضاحية الجنوبية لبيروت

– شباط/فبراير 2020

Forty-day memorial of martyred leaders 
Soleimani and Al-Muhandis and the mar-
tyrdom anniversary of martyred leaders in 
Sayyed Al-Shuhada complex in Beirut’s south-

ern suburb – February 2020

حزب هللا2020
بعين األر عهد 



 ذكرى أربعين الشهيدين القائدين
وذكرى والمهندس   سليماني 
مجمع في  الشهداء   القادة 
الضاحية في  )ع(  الشهداء   سيد 
شباط/فبراير  – لبيروت   الجنوبية 

2020

Forty-day memorial of mar-
tyred leaders Soleimani and 
Al-Muhandis and the martyr-
dom anniversary of martyred 
leaders in Sayyed Al-Shuhada 
complex in Beirut’s southern 

suburb – February 2020

2020 حزب هللا
بعين األر عهد 



سليماني القائدين  الشهيدين  أربعين   ذكرى 
 والمهندس وذكرى القادة الشهداء في مجمع
 سيد الشهداء)ع( في الضاحية الجنوبية لبيروت

– شباط/ فبراير 2020

Forty-day memorial of martyred leaders 
Soleimani and Al-Muhandis and the mar-
tyrdom anniversary of martyred leaders in 
Sayyed Al-Shuhada complex in Beirut’s south-

ern suburb – February 2020

حزب هللا2020
بعين األر عهد 



 تشييع قافلة من شهداء المقاومة اإلسالمية
– شباط/فبراير 2020

Funeral of martyrs of the Islamic Resistance 
– February 2020

2020 حزب هللا
بعين األر عهد 



الزنجاني علي  السيد  المجاهد  الشهيد   تشييع 
شباط/فبراير  – لبيروت  الجنوبية  الضاحية   في 

2020

Funeral of martyred Mujahid Sayyed Ali 
Al-Zanjani in Beirut’s southern suburb – Feb-

ruary 2020

حزب هللا2020
بعين األر عهد 



Beirut Port explosion – August 2020إنفجار مرفأ بيروت – آب/أغسطس 2020

2020 حزب هللا
بعين األر عهد 



Beirut Port explosion – August 2020إنفجار مرفأ بيروت – آب/أغسطس 2020

حزب هللا2020
بعين األر عهد 



الجنوبية الضاحية  بلديات  إتحاد  من   طواقم 
إنفجار بعد  بيروت  في  الركام  إزالة  في   تشارك 

المرفأ – آب/أغسطس 2020

Teams from the Southern Suburb Munici-
palities Federation participate in removing 
rubble in Beirut after the port blast – August 

2020

2020 حزب هللا
بعين األر عهد 



الجنوبية الضاحية  بلديات  إتحاد  من   طواقم 
إنفجار بعد  بيروت  في  الركام  إزالة  في   تشارك 

المرفأ – آب/أغسطس 2020

Teams from the Southern Suburb Munici-
palities Federation participate in removing 
rubble in Beirut after the port blast – August 

2020

حزب هللا2020
بعين األر عهد 



– البقاعية  الهرمل  مدينة  في  الشهيد   يوم 
تشرين الثاني/نوفمبر 2020

Martyr’s Day in the Bekaa city of Hermel – 
November 2020

2020 حزب هللا
بعين األر عهد 



2021



اإلسالمية للجمهورية  الثقافي   المستشار 
االنتخابات في  مشارًكا  خاميار  عباس   اإليرانية 
 الرئاسية اإليرانية في مقر السفارة في بيروت –

حزيران/يونيو 2021

The Islamic Republic of Iran’s Cultural Coun-
selor Abbas Khamyar taking part in the Ira-
nian presidential elections at the embassy in 

Beirut – June 2021

حزب هللا2021
بعين األر عهد 



 ليلة العاشر من محرم في الضاحية
آب/أغسطس  – لبيروت   الجنوبية 

2021

The eve of Ashura in Beirut’s 
southern suburb – August 2021

2021 حزب هللا
بعين األر عهد 



الجمهورية خارجية  لوزير  صحفي   مؤتمر 
 اإلسالمية اإليرانية حسين أمير عبد اللهيان في
األول/ تشرين   – بيروت  في  اإليرانية  السفارة 

أكتوبر 2021

Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdol-
lahian’s conference at the Iranian Embassy in 

Beirut – October 2021

حزب هللا2021
بعين األر عهد 



على اللبنانية«  »القوات  ميليشيا  اعتداء   آثار 
في العدل  قصر  نحو  متجة  سلمية   مظاهرة 

بيروت – 15 تشرين األول/أكتوبر 2021

Aftermath of the Lebanese Forces’ attack on 
a peaceful demonstration heading towards 
the Palace of Justice in Beirut – October 15, 

2021

2021 حزب هللا
بعين األر عهد 



الضاحية في  الطيونة  مجزرة  شهداء   تشييع 
الجنوبية لبيروت – تشرين األول/أكتوبر 2021

Funeral of the martyrs of the Tayouneh mas-
sacre in Beirut’s southern suburb – October 

2021

حزب هللا2021
بعين األر عهد 



الضاحية في  الطيونة  مجزرة  شهداء   تشييع 
الجنوبية لبيروت – تشرين األول/أكتوبر 2021

Funeral of the martyrs of the Tayouneh mas-
sacre in Beirut’s southern suburb – October 

2021

2021 حزب هللا
بعين األر عهد 



 نائب األمين العام لحزب هللا الشيخ نعيم قاسم
مع نجل الشهيد محمد السيد – تشرين األول/

أكتوبر 2021

Hezbollah Deputy Secretary General Sheikh 
Naim Qassem with the son of martyr Mu-

hammad al-Sayyed – October 2021

حزب هللا2021
بعين األر عهد 



مقابلة في  كالكش  عامر  االستشهادي   والدة 
 مع موقع العهد االخباري لمناسبة يوم شهيد

حزب هللا – تشرين الثاني/نوفمبر 2021

The mother of martyr Amer Kalash in an in-
terview with Al-Ahed News website on the 
occasion of Hezbollah’s Martyr Day – Novem-

ber 2021

2021 حزب هللا
بعين األر عهد 



فعاليات ضمن  من  البقاع  في  الزعفران   زراعة 
الجهاد الزراعي – كانون األول/ديسمبر 2021

Saffron farming in the Bekaa – December 
2021

حزب هللا2021
بعين األر عهد 



2022



العائد محمد مصطفى  تشييع جثمان الشهيد 
البواب في بلدة حاروف – كانون الثاني/يناير 2022

Funeral of martyr Muhammad Mustafa Al-
Bawab in the town of Harouf – January 2022

2022 حزب هللا
بعين األر عهد 



القائدين الستشهاد  الثانية  السنوية   الذكرى 
مهدي أبو  والحاج  سليماني  قاسم   الحاج 
الجنوبية الضاحية  في  ورفاقهما   المهندس 

لبيروت – كانون الثاني/يناير 2022

The 2nd martyrdom anniversary commemo-
ration of leaders Hajj Qassem Soleimani and 
Hajj Abu Mahdi Al-Muhandis and their com-
panions in Beirut’s southern suburb – January 

2022

حزب هللا2022
بعين األر عهد 



القائدين الستشهاد  الثانية  السنوية   الذكرى 
مهدي أبو  والحاج  سليماني  قاسم   الحاج 
الجنوبية الضاحية  في  ورفاقهما   المهندس 

لبيروت – كانون الثاني/يناير 2022

The 2nd martyrdom anniversary commemo-
ration of leaders Hajj Qassem Soleimani and 
Hajj Abu Mahdi Al-Muhandis and their com-
panions in Beirut’s southern suburb – January 

2022

2022 حزب هللا
بعين األر عهد 



الثانية السنوية   الذكرى 
الحاج القائدين   الستشهاد 
أبو والحاج  سليماني   قاسم 
ورفاقهما المهندس   مهدي 
– لبيروت  الجنوبية  الضاحية   في 

كانون الثاني/يناير 2022

The 2nd martyrdom anniversa-
ry commemoration of leaders 
Hajj Qassem Soleimani and Hajj 
Abu Mahdi Al-Muhandis and 
their companions in Beirut’s 
southern suburb – January 2022

حزب هللا2022
بعين األر عهد 



 من مسيرة يوم العاشر من محّرم في الضاحية
الجنوبية لبيروت - 9 آب أغسطس 2022

1. Part of the Ashura March in Beirut’s 
Southern Suburb [Dahiyeh], August 9th, 2022

2022 حزب هللا
بعين األر عهد 



 من مسيرة يوم العاشر من محّرم في الضاحية -
الجنوبية لبيروت - 9 آب أغسطس 2022

2. Part of the Ashura March in Beirut’s 
Southern Suburb [Dahiyeh], August 9th, 2022

حزب هللا2022
بعين األر عهد 



 من مسيرة يوم العاشر من محّرم في الضاحية
الجنوبية لبيروت - 9 آب أغسطس 2022

3. Part of the Ashura March in Beirut’s 
Southern Suburb [Dahiyeh], August 9th, 2022

2022 حزب هللا
بعين األر عهد 



على محمولة  اللقيس  حسان  الشهيد   صورة 
في محّرم  من  العاشر  يوم  مسيرة  في   األكف 
الضاحية الجنوبية لبيروت - 9 آب أغسطس 2022

4. Photo if Martyr Hassan al-Lakkis held 
during the Ashura March in Beirut’s Southern 

Suburb [Dahiyeh], August 9th, 2022

حزب هللا2022
بعين األر عهد 



 األمين العام لحزب هللا خالل خطاب يوم العاشر
 من محّرم في الضاحية الجنوبية لبيروت - 9 آب

أغسطس 2022

5. Hezbollah Secretary General during his 
Ashura speech Beirut’s Southern Suburb [Da-

hiyeh], August 9th, 2022

2022 حزب هللا
بعين األر عهد 



جنتا لمعلم  األساس  حجر  وضع  حفل   من 
 للسياحة الجهادية في البقاع - 19 آب/اغسطس

2022

1. The foundation stone-laying ceremo-
ny for the “Janta Tourist-Jihadi Attraction” in 

Beqaa, August 19th, 2022

حزب هللا2022
بعين األر عهد 



جنتا لمعلم  األساس  حجر  وضع  حفل   من 
 للسياحة الجهادية في البقاع - 19 آب/اغسطس

2022

The foundation stone-laying ceremony for 
the “Janta Tourist-Jihadi Attraction” in Beqaa, 

August 19th, 2022

2022 حزب هللا
بعين األر عهد 



 وثائقي يستذكر محطات المقاومة في معسكر -
 جنتا خالل حفل وضع حجر األساس لمعلم جنتا
 للسياحة الجهادية في البقاع - 19 آب/اغسطس

2022

A documentary featuring the history of the 
Resistance in the “Janta” Camp during the 
foundation stone-laying ceremony for the 
“Janta Tourist-Jihadi Attraction” in Beqaa, Au-

gust 19th, 2022

حزب هللا2022
بعين األر عهد 



السيد - العام لحزب هللا سماحة   كلمة لألمين 
 حسن نصر هللا خالل حفل وضع حجر األساس
19  - البقاع  في  الجهادية  للسياحة  جنتا   لمعلم 

آب/اغسطس 2022

Speech of Hezbollah Secretary General His 
Eminence Sayyed Hassan Nasrallah during 
the foundation stone-laying ceremony for 
the “Janta Tourist-Jihadi Attraction” in Beqaa, 

August 19th, 2022

2022 حزب هللا
بعين األر عهد 



احتفال في  النصر«  »أبجدية  مشهدية   خالل 
في عاشوراء  باحة  في  ربيًعا«   »األربعون 
/ أغسطس آب   22  - لبيروت  الجنوبية   الضاحية 

2022

Part of the “Alphabet of Victory” artistic 
show in the celebration of “40 Years of Hez-
bollah” in the Ashura Square in Beirut’s South-

ern Suburb [Dahiyeh], August 22nd, 2022

حزب هللا2022
بعين األر عهد 



احتفال في  النصر«  »أبجدية  مشهدية   من 
في عاشوراء  باحة  في  ربيًعا«   »األربعون 
/ أغسطس – 22 آب  لبيروت  الجنوبية   الضاحية 

2022

Part of the “Alphabet of Victory” artistic 
show in the celebration of “40 Years of Hez-
bollah” in the Ashura Square in Beirut’s South-

ern Suburb [Dahiyeh], August 22nd, 2022
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