בעוד אנחנו עסוקים עם עלי באבא
וארבעים השודדים ,הארמנים שוב
נשחטים
מאת ד”ר גיא בכור

 1בהפתעה גמורה ,ומתוך שטח טורקיה ,פרצו ב 21 -במרץ  2014אלפי
לוחמים ג’יהאדיסטים סונים לתוך שטח “סוריה” ,במטרה לכבוש את
רצועת הגבול בין סוריה לטורקיה ,ובכך לפלוש מצפון למובלעת
העלווית שעל החוף .הג’יהאדיסטים הגיעו מחומשים היטב ,עם טילים
נגד שריון ונשק מתקדם נוסף )למשל ,ראיית לילה( אותו קיבלו
בטורקיה .הצבא של אסד היה עסוק אז בהכרזות “ניצחון” במסדרון שבין
דמשק למובלעת העלווית בלטקיה ,והנה ,התקפה מדהימה ,מן הגב של
מובלעת לטקיה ,מכיוון שאיש לא ציפה לו.

בין המורדים :מרוקאים ,תוניסאים ,מצרים ,לובים ,אנגלים ,אירופים,
טורקים ועוד .ערב רב של מחנה סלפי גדול .האלפים נעו בכמה ראשי
חץ ,והצבא הסורי שלא היה מוכן ,החל לשנע לשם כוחות ממזרח ,מאיזור
אידליב.

בליל  23למרץ כובשים הג’יהאדיסטים ,המשתייכים לאלקאעדה ,את נקודת
הגבול כָסָב ,התחנה האחרונה בגבול עם טורקיה ,שנותרה למשטר,
לטענת המורדים ,ונכנסים אל תוך עיר החוף כסב .המטרה שלהם היא
להגיע לים ,ובכך ליצור מוצא ראשון של המורדים הסלפים לים ,לצורכי
אספקה ,טרור ועוד .באותו יום שלח צבא בשאר מטוסים ,להפציץ את
הפולשים לכסב ,אך באופן מפתיע מטוסי אף 16-טורקיים מפילים מטוס
סורי ,ויוצרים חיפוי אווירי לסלפים .הסורים טוענים שהמטוס טס
בשטח סורי ,בעוד הטורקים טוענים שמדובר בחדירה לשטחם .בכל מקרה,
עכשיו הסורים נזהרים שלא לשלוח מטוסים קרוב לגבול הטורקי ,מה
שמאפשר למורדים למטה חופש פעולה גדול יותר .למורדים מאות הרוגים,
וכך גם למשטר הסורי ולחיזבאללה ,שבא לעזרתו .בין הייתר נהרג בן
דודו של בשאר ,הילאל אל-אסד ,וזו עוד מכה למשטר.

המוני
גבוהה

הסלפים כובשים שתי נקודות אסטרטגיות :העיר כסב ,וגבעה
של המודיעין הסורי ,המכונה “מצפה ) ”45עם הרבה מאוד

אנטנות ,דבר שהטריד את המודיעין הטורקי תמיד( ,המשקיפה על
המובלעת העלווית למטה ,ועל שטח טורקיה .מן ההרים הם יורים רקטות
לעבר שדה התעופה ע”ש באסל אלאסד בלטקיה )אחיו הבכור של בשאר,
שנהרג( ,ואת עיירת הולדת משפחת אלאסד ,קרדאחה .הסלפים מכנים את
המערכה הצבאית הזו על
באופייה בשם “אל-אנפאל”.

שם

הסורה

שמינית

בקוראן,

סורה

צבאית-

כסב היא עיירה עם רוב נוצרי-ארמני בת מאות שנים ,עיירת חוף עתיקה
הבנויה מאבן ,עם כנסיות חולמניות הנשפכות ברוגע אל הים התיכון.
רוב תושבי העיירה מספיקים להימלט אל הכנסיה הארמנית בלטקיה ,אך
גורלו של מי שלא הספיק להימלט היה רע ומר ,כפי שנראה .את מצפה 45
האסטרטגי מאבדים הג’יהאדיסטים מחדש לצבא הסורי ,אך הקרבות נמשכים
גם עכשיו.

הסלפים תוקפים משטח טורקיה ,מצליחים להגיע לים התיכון ,ומשתלטים
על איזורי הכפר ,ביניהם כסב הנוצרית .אין רחמים ואין חוקים.

 2למה ההתקפה הלא צפויה? טורקיה היתה מודאגת פן צבאו של אסד
יגבר ,לאחר שהכריז על כמה ניצחונות ,ולכן היה לה אינטרס לפתוח
בזירה חדשה .עכשיו הוכח שטורקיה של ארדואן לא רק מחמשת את הסלפים
אלא ממש תומכת בהם בכל המובנים ,אפילו פותחת עבורם את גבולה ואת
שטחה .בהתקפה הזו מנסה טורקיה לשבור את הביטחון העצמי שרכש לרגע
בשאר ,ולעטוף את גבולה הדרום-מערבי בחגורת ביטחון של נאמנים לה.
טורקיה הכחישה שהמורדים יצאו מתחומה .הפלת המטוס הסורי היתה אקט
נוסף של התערבות טורקית במלחמת האזרחית המתגברת בסוריה,
וההתערבות מעמיקה.

 10במהלך השבועיים האלה התעסק שר החוץ של ארצות הברית בסיפורי
אבו מאזן ועלי באבא ,כאילו אין עולם ,בשעה שבסוריה התרחשו מעשי
זוועה וטיהור אתני ודתי חמורים .אך למי אכפת? כמה ניפחו את
ה”נכבה” .כך זה במזרח התיכון ,שבורחים מפני המלחמה ,ובסוריה

מתרחשות אלפי נכבות ,כשמספר ההרוגים כבר  155,000איש ,והוא יגיע
גם לרבע מליון מליון ויותר .ארבעה מליון פליטים אמיתיים ,לא
“מומצאים” ,ועשרה מליון עקורים מבתיהם בתוך סוריה .עיראק נשאבת,
טורקיה נשאבת ,לבנון נשאבת ,וקרי ,במה הוא עסוק? בעלי באבא
וארבעים השודדים שלו.

עכשיו אתם מבינים ,הסכסוך שלנו נראה כל כך שולי ודהוי לנוכח
הזוועות האמיתיות ,ויחד איתו נראה באור נלעג הממשל של אובמה-קרי.
סדר העדיפויות שלהם נלעג ,וכבר כתבנו במאמר קודם :או שקרי וחבריו
יבטלו את אפקט פרח הצבעוני ,או שהאפקט יבטל אותם.

הוא מבטל אותם.

כמה מפונקים הם אבו מאזן והסונים הגרים במזרח ישראל :יואילו
לרצות מדינה ,לא יואילו ,חיים על חשבון ישראל )מדינות ערב די
הפסיקו את התמיכה הכספית שלהן ב”רשות”( ,ושואבים את ביטחונם
ממנה .אנחנו הפכנו אותם למפונקים ,ולעולם כבר נמאס מהנצלנות הזו
שלהם ,בשעה שאחיהם נהרגים במערבולת של מוות.

גורלם של הארמנים האומללים מלמד אותנו שוב את החובה להיות חזקים,
משום שאף אחד אחר לא ישמור עלינו .השטח הוא חשוב ,משום שאין לנו
עומק אסטרטגי ,ולבסוף ,האיזור כולו השתנה והפך מרושע הרבה יותר,
אין בו לא חסד ולא רחמים .למזלנו ,הקמנו מדינה יהודית ,שהגדרתה
כה קריטית לביטחוננו ולזהותנו ,בניגוד לארמנים האומללים ,שחשבו
שהשתלבו במדינה ערבית ,סוריה ,ועכשיו ,הם מבינים בדרך הנוראה ,עד
כמה טעו.

הארמנים בסוריה הם המראה שלנו .דרכם אנחנו רואים את עצמנו.

◄כדי להנות מן המאמרים המיוחדים של האתר ,כדאי להצטרף אל מועדון
 .Gplanet Primeהמינוי הינו לחצי שנה או לשנה .במסגרת המינוי
קוראים את כל המאמרים הסגורים שפורסמו עד היום ,וממשיכים קדימה
לתקופה נוספת .ניתן לקרוא את תנאי הרישום ולהירשם – כ א ן.
◄אני מבקש באופן אישי ,מכל מי שכבר חבר במועדון ,Gplanet Prime
והמנוי שלו הסתיים ,לחדש אותו .כדי לחדש את המינוי יש להכנס
לקטגוריית “לחידוש מנוי קיים לחץ כאן” ,או – כ א ן.
◄אם ברצונכם לשלוח את המאמר הזה
הכפתור “המלץ לחבר” ,בדף הזה ,למטה.

לחברים,

עושים

זאת

באמצעות

◄למבקשים לקבל התראות על כל מאמר חדש שעולה ישירות אל המייל
האישי ,עושים זאת – כ א ן.

