האפס מוביל לאפס? מאמר חגיגי,
שיכול להיכתב רק פעם במאה שנים
מאת ד”ר גיא בכור

האפס המוחלט :ממה נוצר העולם?
גישת היוונים והרומאים הקדומים היתה שהעולם לא נוצר יש
מאין ,כלומר מאפסות ,משום ש”מאפס יכול להיוולד רק אפס”
) ,(Ex nihilo nihil fitוכשם שדבר מסוים לא יכול להתאייד
לכלום ,כך מכלום אי אפשר ליצור דבר מסוים .מי שמזוהים עם
הגישה הזו היו הפילוסוף היווני פרמנידֶס )בערך  480לפני
הספירה( ,או הפילוסוף הרומי לוקרציוס בספרו “על טבע
היקום” ) ,(De rerum naturaולפיה העולם לא נוצר “יש”
מ”אין” ,משום שאפסיות יכולה להוליד רק אפסיות.
בעקבות היהדות ,והפסוק הראשון של התנ”ך ,הנצרות התקוממה
נגד הגישה היוונית-רומית ,וקבעה שהעולם אכן נוצר יש מאין
) ,(Ex nihiloומי שיצר את השינוי הקוסמי – יש מאין ,הוא
אלוהים .יש מ”כלום” ,ולא “יש” מ”חומרים שהיו כבר בסביבה”
) (Ex materiaבמאה ה 18 -המשיך הפילוסוף )החביב עלי בהרבה
מאוד הקשרים( גוטפריד לייבניץ ) (1646-1716את הקושייה

הזו ,כאשר שאל“ ,איך” “שום דבר” יוצר “דבר”? וכיוון
שתשובה מדעית אינה אפשרית ,גם הוא תלה זאת באלוהות,
כמחוללת המפץ .המפץ הזה מגדיר את עצם האלוהות ,שבעצמה
מגדירה את המפץ.
במאה העשרים הפך מושג האפסות לשלילי בידי הפילוסופים
הקיומיים ,והוא נקשר עם חוסר חשיבות ,חוסר משמעות ופחד
ממוות .ואכן ,הטבע האנושי הוא לפחד מהלא ידוע ,המזוהה
אצלו עם הסוף .האפס )בחיים( מוביל לאפס המוחלט )המוות(.

1אני מחכה למאמר הזה כבר כמה שנים :ממש עכשיו ,לפני מאה שנים ,ב-
 16למרץ  ,1916עדיין בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה ,סוכם הסכם
סודי בין בריטניה ,צרפת ורוסיה לחלוקת השלל )ואושרר ב 16 -למאי
 ,(1916כלומר השטחים הנטושים של האימפריה העות’מאנית הקורסת.
המשא ומתן החשאי התנהל בלונדון ,בין הדיפלומט הבריטי הפרו-טורקי,
סר מארק סייקס ) (Sykesלבין הדיפלומט הצרפתי פרנסואה ז’ורז’ פיקו
) ,(Picotדודו של מי שיהיה לימים נשיא צרפת ,ואלרי ז’סקאר
ד’סטאן .אליטה סגרה עיסקאות עם אליטה ,כרגיל.
ההסכם :השטחים שכיום הם :סוריה ,לבנון ,דרום מזרח טורקיה וצפון
עיראק )מוסול ,הכורדים( ,יהיו בשליטת צרפת; ובריטניה תקבל את
מרכז ודרום עיראק ,ירדן וארץ ישראל .אגב ,ב 1923 -החליפו שתי
המעצמות שטחים :צפון עיראק עבר גם הוא לבריטים ,ובתמורה קיבלו
הצרפתים את..רמת הגולן .במקור ,בהסכם המנדט ,רמת הגולן היא חלק
מארץ ישראל ,ולכן שלנו .החלוקה הזו אושרה בועידת סן רמו בשנת
 ,1920והיא השאירה גישה לרוסים למדינות המפרץ הפרסי.
למה ההסכם שהושג ב 16 -למרץ  1916נשמר בסוד? בשל החשש להרגיז את
הערבים ההאשמים ,שהומרצו בידי בריטניה להתקומם נגד הטורקים.
המערביים לא רצו שאותם מתקוממים מחצי האי ערב יידעו שהם בסך הכל
פיונים באינטרסים של מעצמות .מי שפרסם את ההסכם היה דווקא
ולדימיר לנין ,לאחר המהפיכה הרוסית ,כדי להביך את מדינות המערב.
וכך נוצר המזרח התיכון הערבי :מאפסות לאומית למדינות הלאום –
ובחזרה לאפסות ,מה שמאשר שאפס כנראה מוליד אפס.
ח ד ש :כאשר אתם נכנסים לצפות באתר דרך הסלולארי ,ניתן לשתף משם

בקלות את המאמר בפייסבוק ,בווטסאפ ובמייל .כמו כן ניתן להגדיל שם
את הטקסט ,לקריאה נוחה

 2נתחיל דווקא עם אלה שלא קיבלו שום דבר לאחר מלחמת העולם
הראשונה ,ועד היום :המקופחים הנצחיים ,הכורדים .למרות דיבורים על
איזו עצמאות ,הכורדים מתרחקים עכשיו מכך יום אחר יום ,והכישלון
מוביל שם ליאוש .צניחת מחירי הנפט גרמה לכמעט-קריסה של המובלעת
הכורדית האוטונומית בצפון עיראק ,להפסקת משכורות ולהתפזרות של
לוחמים .הפרוייקטים נעצרו ,הפיתוח נבלם ,והוא נובל .הפיצול
הכורדי התמידי – מביא להתפוררות נמשכת ,ולזה יש להוסיף את הלחץ
של דאעש מצד אחד ,ושל ארדואן מהצד השני .אויירת היאוש גוברת ,ומי
שיכול – נוטש לאירופה .בשבועות האחרונים זרם המהגרים הנוטשים את
צפון סוריה או את צפון עיראק לעבר טורקיה גובר .משם הם ימשיכו
לאירופה ,שהיא הממשות היחידה.
הכורדים לא קיבלו אז ,וגם היום ,לא מקבלים .הרבה מאוד באשמתם הם.

תמונה ,Snow Storm, JMW Turner :בערך 1842

 3סוריה התפרקה והתפוקקה ,וכיוון שזו מלחמת “סכום אפס” )תרתי
משמע( ,אין גם סיכוי שתחזור .במאמר הבא באתר ,לחברי מועדון
ג’יפלאנט פריים ,נראה מה קרה מאחורי הקלעים עם העזיבה הרוסית שם,
אך היאוש עמוק ,עם כחצי מליון הרוגים ,חמישה מליון פליטים ,ועשרה
מליון עקורים בארצם .הכל מבינים שזו מדינה שכבר לא קיימת50% .
משטחה נשלט בידי “המדינה האסלאמית” ,ועוד כעשרים אחוזים בידי
מורדים ג’יהאדיסטים .אסד שולט על כ 20% -משטח המדינה והכורדים על
כעשרה ,ואף אחד לא יוותר על הנחלה שכבש לעצמו במרחץ דמים
אינסופי.
סוריה הומצאה בידי צרפת ,וכיוון שהיתה זו המצאה מערבית ללא
ממשות ,היא גם קרסה .פלא שהעסק הזה החזיק בכלל מעמד כל-כך הרבה
שנים ,והוא החזיק מעמד רק בזכותנו .האיבה לישראל היתה הדבק שחיבר
את האפס לאפס.
הרצאה של ד”ר גיא בכור באירוע העסקי שלך? ומי כבר הזמין?

 4עיראק התפרקה כבר מזמן ,כיוון שגם היא המצאה מלאכותית ,שבה
לקחו את השיעים ,הסונים ,הכורדים ,הנוצרים והיהודים ,חיברו מין
שאינו במינו ,והכריזו על מדינה בשלטון אלים סוני )מיעוט(.
היהודים עזבו כי הבינו ראשונים; הנוצרים טוהרו )בין אם גורשו או
נטבחו(; הכורדים התבצרו; והסונים נשארו להלחם לנצח עם השיעים.
אלה גם סונים נגד סונים; ושיעים )מוקתדא סאדר( נגד שיעים )ראש
הממשלה חיידר אלעבאדי( .המעורבות האמריקנים רק הגדילה את מרחץ
הדמים ,משום שהעבירה בכוח את השלטון מן הסונים )הפלת סדאם חוסין(
אל השיעים ,מה שיצר צורך בנקמות נצחיות.
 5לבנון ,עוד המצאה ,היא מדינה שאינה מתפקדת ,רגע לפני חזרה
למלחמת אזרחים פעילה .צרפת המליכה את הנוצרים ,ובמיוחד את
המארונים ,על ייתר העדות באופן לא הגיוני ,ובכך זרעה שם את אש
השנאה העדתית .כבר שנתיים אין בלבנון נשיא ,בשל הנטרול העדתי,
אין ממשלה מתפקדת ואין פרלמנט פעיל .מוסדות המדינה מתפרקים,
ועכשיו ,עם החרם הסוני על מדינה אומללה זו ,כלומר ניתוק צינור
האינפוזיה מסעודיה ,מלחמת האזרחים עלולה לחזור באופן פעיל ,ועימה
הקריסה .לבנון אינה יכולה להתקיים בלי הכסף מן המפרץ הפרסי,
שבעצמו נובל עם צניחת מחירי הנפט.

משמעות הדבר ש”סוריה” על צרותיה תפלוש ללבנון ,כעניין של זמן,
והאפס יוליד אפס.
הנפט החזיק את ההמצאות האלה בחיים כמה עשרות שנים נוספות ,אך לא
עוד.

זהו האופי האנושי ,לא לסבול שום צורה של אפסיות ,של ריק.
קשה לנו לסבול שקט ,חוסר פעילות מתמשך ,בדידות ,והאופי
האנושי מחייב למלא כל צורה של ריק .עכשיו אנו מבינים :מה
היו מדינות ערב? מילוי מדומה של הריק ,תוך שהריק עצמו
נשאר כל הזמן .התמימים )כמו אצלנו( ראו את המילוי
המלאכותי ,אך מי שהעמיק חדור לפסיכולוגיה של האיזור ,הבין
כל הזמן שזהו ריק .וכדרכו של ריק ,אי אפשר לסבול אותו ,עד
לקריסה.
הריק הוביל לכיאוס ,וזה בדרכו הוביל לריק ,וחוזר חלילה.
איך אפשר עכשיו לעצור את מחול החורבן הזה?
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 )מאז שנת  ,(2008וממשיכים קדימה לתקופה הנוספת.
חשבונית מס נשלחת לכל נרשם .ניתן לקרוא את תנאי הרישום
ולהירשם – כ א ן

 6ירדן ,עוד המצאה בריטית כמו “עיראק” ,מאויימת עכשיו בכל מקרה:
אם השיעים של אסד וחיזבאללה יתבססו על הגבול הצפוני שלה ,הם
יחתרו תחת שלטון המלך .ואם הסונים יחזרו לשם ,כלומר דאעש וג’בהת
אלנוסרה ,גם הם יחתרו תחת שלטון המלך .לזה יש להוסיף את הסימפטיה
העמוקה בירדן כלפי רעיונות הג’יהאד ,הרי גם שם שורר ריק עמוק .מי
שמחזיק את הממלכה בחיים אלה האמריקנים ואנחנו ,אך הזעזועים
עמוקים .ירדן כולה נוסדה כאינטרס בריטי לקרוע את עבר הירדן
המזרחי מן המנדט שהובטח ליהודים ,ובכך למזער את ההבטחה ,למזער
אותנו.
ירדן היא הריק שנועד לבלום את היש.

 7טורקיה כבר עמוק במלחמת אזרחים ,ומי שרצה לשלוט במזרח התיכון,
תמיד המזרח התיכון ישלוט בו .בדרום מזרח “טורקיה” מחריבים כ-
 10,000חיילים של ארדואן את ערי הכורדים ,ומזעזע לראות את
התוצאה ,עם טנקים ,והפצצות על הכורדים מן האוויר .אלה הפצצות
בתוך טורקיה ,על הכורדים שהם אזרחי המדינה .בתגובה פוגעים
הכורדים בבטן הרכה של ארדואן – התיירות וסמלי המימשל .עכשיו
מבינים את מכוניות התופת הנוראיות במרכזי האוכלוסיה בבירה אנקרה.
התוצאה :טורקיה קורסת כלכלית ,ומאות בתי מלון באנטליה מוצעים
עכשיו למכירה ,כאשר אין תיירים ,ואין קונים למלונות.
זוכרים כיצד “התקשורת” בישראל היללה את הכלכלה הטורקית? את מעצמת
התיירות שלא רוצה את הישראלים? אהה .הם ראו את המילוי ,לא את
הריק.
 8מה זה דאעש? הישאבות הסונים לואקום שנוצר ,ואלה לא רק דאעש אלא
הסנטימנט הסלפי כולו ,לחזור למאה השביעית ,לפני המצאת המדינות,
הלאומיות ושאר רעיונות מערביים זרים .במילים אחרות ,ניסיון למלא
שוב את הריק ,עוד נסיון מלאכותי ,מכיוון אחר .מצחיקה לכן מלחמת
ההפצצות שמנהלים האמריקנים והרוסים נגד הג’יהאדיסטים ,כאילו אפשר
לעצור את תהליכי ההתאפסות האלה בכוח הזרוע .רק דבר אחד יכול
להצליח :להציב אלטרנטיבה ציביליזציונית כלל איזורית ,חדשה ,שבה
ישראל על הערכים שהיא מייצגת היא כמובן במרכז ,אך שום דבר מזה לא
קורה .סייקס פיקו לא יכול ליצור סייקס פיקו חדש ,משום שאפס יכול
להוליד רק אפס.
 9הבריטים והצרפתים ,שזרעו כאן רוח ,קוצרים את הסופה אצלם בבית,
ומי שרצה לשלוט במזרח התיכון ,המזרח התיכון ישלוט בו .האירופים
טובעים במעשה ידיהם ,מאה שנים לאחר שנוצר ,ומי שראה את אתמול את
פריצת אלפי המוסלמים מיוון למקדוניה בכוח) ,עקבנו אחרי זה אתמול
בשידור חי בדף הפייסבוק של האתר ,כלי עבודה חשוב ,והסרטון מובא
כאן בשלמותו( מבין שאי אפשר לעצור מליונים ,שנחושים להגיע למערב.
זה כבר לא אפס ,אלה לא אשליות ,אלה הדברים האמיתיים ,ומרקל כבר
התחילה להרגיש זאת השבוע בקלפיות .האפס המזרח תיכוני מוביל לאפס
פוליטי אירופי; שאיבת הכוח מובילה לשאיבת כוח.
איך אפשר לסגור גבולות של מאות ואלפי קילומטרים? אירופה מנסה
עכשיו לברוח ממעשי ידיה ,והגולם שהקימה רודף עכשיו אחריה .אתם

יצרתם ריק מריק ,וכדרכו של ואקום הוא שואב אליו הכל .הריק המזרח
התיכוני שואב עכשיו את אירופה.

קריסת גבולות המזרח התיכון מובילה לקריסת גבולות אירופה.
סייקס חיסל את סייקס ,ופיקו יחסל את פיקו .אם כי סייקס
כבר בורח מפיקו .למה אפשר להסתכל על הדרמה הזו שעות? משום
שהיו כאלה שאיחלו לנו את זה .זו נקמת המזרח התיכון.
הדרך הטובה ,האישית והמהירה ביותר לדעת מתי עולים מאמרים
באתר היא להירשם כ א ן ,ולקבל התראה למייל האישי .הנרשמים
קוראים ראשונים .אפשר גם לשלוח את המאמר הזה לחברים ,יש
כפתור לשם כך ,בתחתית המאמר.

לקרוא ברצף על גורלה של יבשת אירופה
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מחזיקים מעמד ,משום שאנחנו לא באנו מן הריק המוחלט .היתה במשך
אלף שנים ממלכה יהודית אמיתית ,לאומיות אמיתית ,לא מומצאת .לא
הבריטים יצרו אותנו ולא הצרפתים ,עם היסטוריה של  3,000שנים .טעה
משרד החוץ כל השנים כשהציג אותנו כמדינה בת  67שנים .לא ,אנחנו
מדינה של  3,067שנים ,ואז הכל מובן.
“הפלסטינים” עוד לא הומצאו בסייקס פיקו ,גם לא בועידת סן רמו ,הם
מגיעים אחר כך ,כעוד בלם מלאכותי למה שהובטח ליהודים ,כמו
“ירדן” .אך בסופה ההיסטורית הם חזרו ונעלמו ,משום שאפס מוביל
לאפס ,ואם סוריה הגדולה התאפסה ,אז האפס שלא נולד?
אנחנו התנתקנו מן האפסיות ,ואנחנו ממשות ,סיפור שהצליח ,ואנחנו
נמשיך ונתחזק ,נמשיך ונבנה ,נקלוט עוד עלייה ,נגביר את הילודה,
וניזום עוד קשרים בעולם )הברית עם מדינות אפריקה חשובה ,וכך
הברית עם מדינות מזרח הים התיכון( .אסור לנו להתערב בסופה העצומה
שסביבנו ,ואנחנו מקפידים על כך ,בהיותנו מדינה נייטראלית ,ויש
לעקוב מרחוק אחר פלישת המוסלמים לאירופה ,גם זה לא נוגע אלינו.
מסקנה :אנחנו  .Sui generisבדרך כלל האפס מוביל לאפס ,אך יש גם
מקרים של אפס שבכל זאת יוצר דבר ,כפי שמאמינה גם היהדות ,ואלה
אנחנו.
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◄האמת שהושתקה עד היום :רמת הגולן תמורת החורן ,והבעלות של ישראל
◄בעקבות הזמן האבוד :כך הפכה ירושלים המזרחית – לערבית
◄לשבור את הזכוכית :הגולן כלל אינו שייך לסוריה
◄אלהמברה החדשה :תור הזהב הרביעי שלנו ,והחשוב מכולם
◄שבתאי צבי התאסלם רק עכשיו :על עיוורון תוצרת בית ,ואיך נבריא
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.
◄למבקשים לקבל התראות על כל מאמר חדש שעולה ישירות אל המייל
האישי ,עושים זאת – כאן

