לא יאומן מה קורה בלבנון,
והביקורת הנוראה על חיזבאללה
ועסקת השבויים
מאת ד”ר גיא בכור
“העם כולו מריר ,פסימי ומודאג מאוד מחיזבאללה ,בעוד שטקס החזרת
השבויים והגופות היה הצגת תעמולה זולה ,הצגה גדולה של חיזבאללה
למען מטרותיו הנלוזות והעדתיות” – הדובר הוא המופתי של איזור “הר
הלבנון” ,ומבכירי המנהיגות הדתית הסונית בלבנון ,השייח’ מוחמד
עלי אלג’וזו .הוא הראשון שפותח את הפה על חיזבאללה לאחר עסקת
השחרור ,ולמעשה חושף את כל תרבות השקר של הארגון השיעי ,שאנו
האמנו לה .הוא אינו מפחד .מדוע? כי בעקבות היחלשות חיזבאללה,
פחות מפחדים ממנוxml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-?>.
</ "microsoft-com:office:office

בסדרת הודעות רשמיות )הוא מופתי ,יש לכך חשיבות דתית רבה(
וראיונות קובע השייח’ אלג’וזו“ :שחרור אסירים זה דבר יפה ,אך
שחררנו כמה אסירים בתמורה לכך שלבנון כולה הפכה עכשיו לאסירה
בידי חיזבאללה .בידי הנשק הלא-חוקי של חיזבאללה ובידי ההשפעה
האיראנית בלבנון”.

והוא ממשיך“ :מה פתאום להעביר גופות של אסירים פלסטיניים ללבנון?
הרי אנו רוצים לשחרר את פלסטין ,ואלה פלסטינים שמתו למען שחרורה,
אז למה להעביר אותם ללבנון? ומה פתאום אנו המוסלמים מנהלים משא
ומתן על גופות? למה אנחנו מחקים את היהודים חיקוי עיוור? זוהי
בידעה )כפירה( חמורה ,שאין לשתוק עליה .זה כבוד לאדם שהוא קבור,
והאסלאם אוסר באיסור חמור להוציאו ,במיוחד שהם קבורים בפלסטין,
שהיא אדמה מבורכת .קובעת סונת הנביא :אין להוציא את הגופה בשום
אופן .לא זכור מקרה שהנביא מוחמד הורה לעשות כן,אלא אם כן יש
הכרח יוצא מן הכלל” )בכך רומז המופתי הסוני למוסלמיות לקויה של
השיעים(“ .אז למה לא הניחו לגופות להישאר בפלסטין? איזה צורך
מיוחד היה להוציאן?”

והוא ממשיך“ :חיזבאללה מסוכן ללבנון יותר מאשר לישראל ,ואל לנו
ליפול בפח העדתי )כלומר השיעי( הזה .טכסי קבלת הפנים היו
מוגזמים ,מלאים בתעמולת חיזבאללה ,שהוצג כגיבור ,משחרר ,ומציל,
שהשיג מה שלא השיגו לפניו”.

וההתקפה הקשה על חיזבאללה נמשכת“ :על חיזבאללה להחליף את הדגל
שלו מצהוב לאדום ,בשל הדם הרב ששפך הארגון העדתי )כלומר השיעי(
הזה בתוך לבנון ,קודם כל ברמה המוסרית .וכי לא מספיק ללבנים שהם
שותים דם ,ועכשיו גם מארגון מתוך לבנון?”

והוא

המשיך:

“אין

עוד

מוקאוומה

)כלומר

התנגדות

לישראל(,

אלא

מיליציות שפושטות על חפים מפשע עם נשק שנועד לבצע פרובוקציה נגד
המדינה ,ולהפוך את הדברים מכף רגל ועד ראש )כלומר כוונתו להמליך
את השיעים על הסונים ,כמו בעיראק( .זה אינו עוד נשק המוקאוומה,
זהו נשק איראן ,נשק עדתי במאה אחוזים ,להשליט קבוצה אחת על ייתר
הקבוצות .איך נסכים לכך?”

וממשיך אלג’וזו“ :אני דוחה דחיה מלאה את הסיסמה של ‘הנשק יגן על
הנשק’ ” )אותה השמיע נסראללה באחד מנאומיו האחרונים ,דהיינו נשק
חיזבאללה יגן על הנשק של צבא לבנון(“ .זוהי סיסמה שקרית ,שכן הם
מבקשים מאיתנו שנכיר בנשק שכוון לצוואר שלנו ,ללא כל הצדקה וסיבה
שהרשתה להם זאת”.

“לא האסירים ולא הגופות ימחו את הקלון על מה שהם )חיזבאללה( עשו
בביירות ,שכן פצעי ביירות עמוקים מאוד ,זה היה הנשק ששחט את
כבודנו .השפלה כזו של אנשים לא תישכח בכזו קלות ,בצורה כה זולה
ללא חשבון .לא יקנו אותנו בטקסי שחרור בטלוויזיה”.

”:وﺛﻤﺔ ﻏﺮور ﺷﺪﻳﺪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺴﻼح اﻟﻴﻮم ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻐﺮور
ﺳﻴﻜﻮن وﺑﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ اﻟﻌﺎﺟﻞ”.
וסיים השייח’ אלג’וזו ,ממנהיג הדת הסוניים בלבנון“ :אני מזהיר –
מי שישחק באש בלבנון ,האש הזו תשרוף אותו .יהירות נושא הנשק היום
)כוונתו לנסראללה( תמיט קללה על בעליו ,כבר בעתיד הקרוב”.

*

מה אנו לומדים מן ההתקפה החריפה מאוד הזו?

פחות מפחדים מחיזבאללה ,שכן הוא איבד את תמיכת רוב הלבנונים
בכיבוש של מערב ביירות לפני חודשיים; מעמדו בשפל קשה .אנו למדים
שהקרקע בוערת תחת השיעים ובעיקר חיזבאללה בלבנון ,והם מרגישים
זאת ,שכן כבר לא כל כך מפחדים מהם ומהנשק שלהם .אנו למדים כי
אכן ,כמו שחזינו ,שחרור השבויים שלנו היה קודם כל ובעיקר בשל
אירועי ביירות ,וכי בלבנון לא קונים את ההצגה המבויימת של חגיגות
“הניצחון” על שחרור האסירים .אילו אותם חמישים אלף איש,
שחיזבאללה מנדיד באוטובוסים מאירוע לאירוע .ממילא אין להם הרבה
מה לעשות .אלג’וזו לא מהסס לחדד את ההבדלים בין הסונים ,הישרים
בעיניו ,לבין דרכי ההתנהגות והפרשנות הזרות של השיעים .הוא הרי
מופתי ,וכאן הוא מנצל את עניין הוצאת הגופות כדי למתוח ביקורת
דתית על חיזבאללה ולנגח בכך את השיעים.

האם לבנון מתקרבת למלחמת אזרחים? אני מסופק ,שכן חיזבאללה הפנים
את הנזק העצום שהוא גרם לעצמו ,והסכים לשורה של עונשים עליו,
למשל הנוכחות המצומקת שלו בממשלת האחדות.

את סיסמת ה”מוקאוומה” ,דהיינו פסאדת המלחמה בישראל ,כבר פחות
ופחות קונים .אלג’וזו הוא אדם פרטי ,אך מאות אלפים חייבים לקבל
את דבריו ,בהיותו מופתי ,פוסק הלכה .הנזק שגרם חיזבאללה לעצמו
לפני שנתים במלחמה היה עצום ,ועכשיו הוא אוכל את הפירות המרים של
רהבתנותו וכישלונו .אכן ,זהו “ניצחון אלוהי” .כנגד חיזבאללה.

הנושא המרכזי שיעמוד על סדר יומה של הממשל החדשה בלבנון ,וזו
שתבוא בעוד שנה :פירוק הארגון מנשקו .מדוע דבריו של אלג’וזו
חשובים? כי הם מעניקים לגיטימציה לתבוע בקול רם מן הארגון השיעי
ההרסני הזה :התפרק מנשקך!

◄רק ב :Gplanet Prime -סודות הממשלה הלבנונית החדשה .איך היא
מורכבת ,ומה הסדר העדתי החדש במדינה? ולמה ויתר חיזבאללה על שני
מושבים בממשלה? מה זה אומר?

◄למנוי חדש – לחצו כאן
◄שימו לב ,לחידוש מנוי יש פרוצדורה אחרת.

הרכב ממשלת לבנון החדשה,

)מתוך – (Gplanet Prime

◄חיזבאללה בפתח שערי הגהינום .לאן יפנה?
◄מגורשת,
הפרשנים?

מגורשת,

מן

ההיכל:

על

מות

ה”מוקאוומה”,

ואיפה

◄הפתעות מלבנון ונסראללה “החדש” .אז מה עם השבויים שלנו?

טעו

