אובמה מאפשר טיהור אתני בעיראק
מאת ד”ר גיא בכור

הייתכן וארצות הברית מאפשרת בימים אלה טיהור אתני ועדתי בהיקף של
מליוני אנשים ,ובכך חורצת את גורל המזרח התיכון לעוד עשרות שנות
זעזועים? זה בדיוק מה שקורה עכשיו בעיראק ,כאשר השיעים מטהרים את
ערי הסונים ,וגם אותם.

לכאורה פועל “הצבא העיראקי” נגד ארגון “המדינה האסלאמית” בעיר
רמאדי ,במערב עיראק ,כשם שעשה בתכרית ובבייג’י הסוניות חודשים
קודם לכן ,לסלק את מחבלי דאעש משם“ .הצבא העיראקי” היום הוא
בעיקרו צבא שיעי ,והוא מאומן ונתמך באופן מלא בידי כמה אלפי
חיילים אמריקנים הנמצאים שם ,ומלווים את הקרבות בייעוץ ובהכוונה.
יחד עם הצבא העיראקי מגיעות גם מיליציות שיעיות אלימות ,המכונות
“אלחשד א-שעבי” )“ההתקהלות העממית”( .הם מונים כ 50-אלף לוחמים.
כאשר “הצבא העיראקי “משחרר” איזור ,הם מגיעים יחד איתו ,ומתחילים
להחריב ולשרוף את בתי הסונים ,לגרש ולרצוח אותם .כך בדיוק הם עשו
בעיר בייג’י ,לפני כמה חודשים ,וכתוצאה מכך  65%מבתי האזרחים
הוחרבו .לאחר מכן אוסרים על הסונים לחזור לעירם ולבתיהם ,אם בכלל

נשארו כאלה.
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האוייבים שלו ,הכורדים ,כך עושה גם הצבא העיראקי .נלחם בדאעש,
ובפועל מנקה את עיראק מבני המיעוט הסוני .נוהל דומה אירע בחודש
שעבר בעיירה היזידית סינג’ר ,ש”שוחררה” מידי דאעש .בתי הסונים
החלו להיהרס ולהיבזז בידי הכורדים והיזידים ,תוך גירושם הכפוי.

עוד קודם למערכה קורא הצבא העיראקי לסונים להתפנות מבתיהם ,כפי
שהיה בשבועיים האחרונים ברמאדי ,בטענה שמי שלא יברח ייפגע.
בפועל“ ,הצבא העיראקי” גירש אותם .מאות אלפים עוזבים ,ואז
משאירים את העבודה למיליציות השיעיות האכזריות ,הממומנות בידי
איראן ,לנקות ולטהר את המקום.

מקור הטרגדיה :ממשל אובמה מעצים את התבערה הסונית-שיעית עם הסכם
הגרעין
קשה להבין איך האמריקאים לא רואים מה בעלי בריתם מבצעים בשטח,
וכיצד הם נותנים יד לכך .הרי כאשר צה”ל נלחם בשנת  1982במחבלי
אש”ף בלבנון בשיתוף פעולה עם הנוצרים המארונים ,ניצלו האחרונים
את ההזדמנות ,ושחטו את הפלסטינים במחנות סברה ושתילה .ארצות
הברית והעולם היפנו אז אצבע מאשימה כלפי מי שהיה אז גם הוא בשטח,
וזה צה”ל .אז למה צה”ל כן ,והאמריקנים לא? הרי הם עם המסוקים
והמטוסים שלהם מאפשרים את הטיהור האתני הזה .בלי העזרה שלהם
הערים הסוניות לא היו נכבשות בשום אופן.

אך הלקח הוא לא רק כלפי העבר או ההווה ,אלא גם כלפי העתיד ,ולא
רק מסיבות מוסריות אלא גם מעשיות .טיהורים כאלה מחייבים עכשיו את
הסונים לתמוך בדאעש ,שכן הוא הגורם היחיד היכול להגן עליהם מפני
שחיטה וטיהור .ככל שהניסיון לעקור את דאעש גובר ,כך תגבר התמיכה
בו ובדומיו ,הארגונים הג’יהאדיסטים הסוניים .הרי אם דאעש יחוסל,
יקומו ארגונים אחרים במקומו ,שיהיו אכזריים ונקמנים יותר; הטיהור
של בני עדתם ייפך עבורם לצו נקמה .ברור שבמקרה כזה אין מה לדבר
על שיתוף פעולה סוני-שיעי בעיראק ,שכן הסונים מרגישים שהם מובלים

לשחיטה .זו הסיבה לעצבנות הגוברת של הסעודים ושל הטורקים ,שיהיו
חייבים לצאת לעזרת הסונים ,והתבערה רק תזנק כתוצאה מכך .טורקיה
כיום היא בעלת הברית של ארגוני ג’בהת אלנוסרה ובעקיפין דאעש,
בהיותם ארגונים סוניים ,בסביבה שיעית עוינת.

עוד מאמרים קצרים של ד”ר גיא בכור
בריאה מול בריאה ,אש מאש :המזרח התיכון נולד מחדש
אז מה ניתן לעשות? להפסיק את הפצצות הוילון האמריקאיות ,המשמידות
רבעים שלמים בערים הסוניות ,ולאחר גירוש דאעש להחזיר את האזרחים
הסונים לבתיהם ,כדי לעודד את הפיוס .לסלק את המיליציות השיעיות,
ולהקפיד מאוד מי מפציץ ואת מי מפציצים ,הרי את זה בדיוק דרשו
מאיתנו האמריקנים בעזה אשתקד .לא יעלה על הדעת שדמוקרטיות
מערביות כמו ארצות הברית ,בריטניה וצרפת יתנו יד ויאפשרו מעשים
ברבריים ,בהיקפים כמוהם לא ראה עדיין המזרח התיכון המודרני.
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