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התנגדות של
Patrick Baz/ Afp צילום:

 על לוותר עדתי, פרופיל להוריד הדרישות בין הסתירה את
 בפרויקט ולהשתתף הלבנונים כל את לייצג השיעי, הייחוד
 שהוא כוחו", "מקור את לשמר לצורך המדינה של הלאומי

 והכי הכלל־עולמית והאידיאולוגיה השיעית האוכלוסייה
 האנטי־הגמו־ לפרויקט אדנים שמשמשות לל־איסלאמית,

שלו. ני/הגמוני
להפ הללו לסתירות נותן אינו נראה, כך נסראללה,

 הרעיוניות הסוגיות את ביעילות. ענייניו את לנהל לו ריע
ני שחלק פרשנויות, למגוון שזוכים בנאומיו, מעלה הוא
 בדרך חיים, אלוהים דברי כאל אליהם מתייחסות מהן כר

 חשב לא נסראללה הפנימיים. לשיקוליו להתייחס בלי כלל
 מי־ עם ברית שכרת בשעה העדתית זהותו טשטוש על כלל
כשהמ שלו המוניטין את שרכש הגנרל הנוצרי, עאון של

 (שסיים טאיף הסכם אחרי גם סוריה נגד מלחמתו את שיך
לת בהמשך ונהפך )1989ב- ונחתם האזרחים מלחמת את
 הנשיאות בכס עאון זכה ברית אותה בזכות בחיזבאללה. לוי

 גם חיזבאללה את ולחזק להתקיים ממשיכה ברית ואותה
 יוצא לכאורה שנגדה המסורתית ההגמוניה את ומזינה היום

 מפגינים ולפצוע להרוג כוחותיו את שלח נסראללה הארגון.
 והאבטלה השחיתות נגד במחאה לבנון ערי לרחובות שיצאו

 הממשלה את ולסלק חייהם תנאי את לשפר ודרשו העמוקה
 עלי מדוכאים אותם הם אלה הרי חיזבאללה. שותף שבה

 שלו. ההגמוניה את לקדם חיזבאללה שואף שבשמם אדמות
 מדינתם את לכונן ובזכותם בפלסטינים נלהב תומך הוא

 אזרחות, למתן חריף מתנגד הוא אבל פלסטין, כל בשטח
שמ פלסטינים מיליון לכרבע קניין וזכויות עבודה זכויות

בלבנון. תגוררים
 גם אבל שיעיים, או דתיים לא לאומיים, הם לכך נימוקיו

לפל האזרחות אי־מתן רשמית, אינטרסנטיים, בעיקר ואולי
שאיפתם את ולהזין הפליטים בעיית את לשמר נועד סטינים

 מקורית עמדה מייצג אינו חיובאללה בכך למולדתם. לחזור
 חשוב אבל ערב. מדינות רוב של עמדתו את אלא ייחודית, או

 כוח יעניק הפלסטינים הפליטים של אזרוחם מבחינתו, מכך
 מאזן על לאיים ועלול בלבנון הסונית לעדה משמעותי פוליטי
 חיזבאללה. של מעמדו על וממילא במדינה הפוליטיים הכוחות
השי בסוגיית טמונה כנאענה, מציין שאותה אחרת, סתירה

 מודה התיאוריה, שלו. ההגמוניה לכינון כאמצעי בנשק מוש
 נבנה קונטרה־הגמוני או הגמוני ש״פרדקט גורסת כנאענה,

הג לאכוף כדי מזוין בכוח בשימוש צורך ללא הגדרתו מעצם
 הזירה בתוך מזוין בכוח הגמוני גורם של השימוש עצם מוניה.

שלו". ההגמוניה חולשת את מראה המקומית
 אלים בדיכוי משתמש שחיזבאללה כך על מחלוקת אין

 חריפה ביקורת שמעורר מה מבית, מתנגדים לבלום כדי
בל דעים תמימות סביבה שיש - ושאיפה הלבנוני בציבור

 לפרק - חיזבאללה תומכי שאינם שיעים בקרב גם בנון,
בר הארגון אנשי של השרירים מפגני מנשקו. הארגון את

 מוקשים הם יריבים וחיסולי מפגינים על ירי ביירות, חובות
 ולמעשה להשליט, מבקש שהוא להגמוניה בדרך נפיצים
 ומה כנאענה. שמדגיש ההגמונית התיאוריה את סותרים
 הארגון השתתפות ישראל, נגד מזוין בכוח השימוש בעניין

 השיעיות למיליציות סיועו או בסוריה האזרחים במלחמת
 נגד המאבק את הפך חיזבאללה בעיראק? הפרו־איראניות

 מייחס הוא הצלחתה שאת שחרור, למלחמת רק לא ישראל
המא דרך מנכס גם הוא אלא צדק, של רבה במידה לעצמו

חשו ואולם, הפלסטיני. בפרויקט השתתפותו את הזה בק
 ישראל נגד המזוין המאבק של תרומתו היא פחות לא בה

 ההרתעה משוואת לבנון. בתוך הארגון של כוחו להשלטת
 בלבנון, יריביו נגד אותו משמשת לישראל בינו שנוצרה

יכו על גם אלא ישראל על איומיו על רק לא נשענת והיא
ואבדון. לחורבן כולה לבנון את לגרור לתו

לה ראוי ההגמוניה להשגת בדרך בכוח בשימוש הדיון
 רגליה. על לעמוד תוכל שהתיאוריה כדי יותר מרחיב סבר

 ומאוחר מדי מוקדם אור רואה כנאענה של ספרו זה, במובן
לה מוכנים לא עדיין שבישראל משום - מדי מוקדם מדי.

 הוא נגדה שמאבקו ארגון־מדינה כאל לחיזבאללה תייחס
שנו כזאת לפחות או עולם חובקת באידיאולוגיה רכיב רק

אר זהו מבחינתה, שלו. ההגמוניה פרויקט את לשרת עדה
 או אותה מעניינים אינם האידיאולוגיים שמניעיו טרור גון

הצ התגובות את שלא ודאי מדיניותה, את לשנות אמורים
מע את לחזק לו מסייעות שרק שלה, האוטומטיות באיות

 ביסס כבר שחיזבאללה משום - מדי ומאוחר במדינה; מדו
 עוד, אפשרי בלתי לא אם וקשה, בלבנון, הגמוני ככוח עצמו

 מעמדו, את לערער יצליחו הישנות שהאליטות לכך לצפות
בתוכן. אותו שילבו כבר שהן אחרי במיוחד
 את לבחון כנאענה של בחירתו את הופכים אלה כל

 של עיניו דרך בלבנון דווקא ההגמוניים המאבקים תהליכי
הע המבנה בגלל ומסובכת מורכבת למשימה חיזבאללה

המ כמובן אינה לבנון המדינה. של הייחודי והדתי דתי
 אתגר שמציבה התיכון, במזרח היחידה המורכבת דינה

פולי מעבדה היא ואולם, לחוקרים. דומה אינטלקטואלי
 יום, מדי המציאות משתנה שבה ייחודית, וחברתית טית
 התוצאה התנהגותו. ונבדקת נצפית שבה מעבדה עכבר ולא

לד רצוי היה מחשבה. מעוררות בתוכנות וגדושה מקורית
בה שעוסק הספר, של הראשון חלקו את משנזעותית לל

 מחקר. הצעת כמו וכתוב מושגים ובביאור התיאוריות צגת
 המעמיקים לחלקיו להגיע כדי אותו לצלוח שווה זאת, עם

 חיזבאללה את כנאענה שוזר שבהם הספר, של והמרחיבים
 הפרקטיקה ואת השיעי הרעיונות עולם בתוך לבנון ואת
 מורכבת ופוליטית מדינית ממולקולה כחלק הארגון של

■ לבנון. שנקראת

הערה



