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דווקא בארמון אויביו הבבלים המובסים ,ערך אלכסנדר מוקדון ב29 -
במאי ) 323לפנה”ס(
סעודת הוללות מפוארת ,לקראת המשך הכיבושים בחצי האי ערב .לא היה
גבול

להצלחתו,

ולסדר

העולמי
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הסעודה

בארמונו של נבוכדנצר השני ,שכללה שתייה לשוכרה ,הוא חש שהוא
קודח ,אך המשיך לעבוד ,ולחלק פקודות לקציני צבאו .המצב הבריאותי
הלך והחמיר ,והישגיו העצומים עמדו בניגוד לצל המוות ,שהלך וכיסה
אותו.

בין הייתר ,הגיע למיטת חוליו הפילוסוף ההודי דנדמיס ,איתו אהב
להתווכח מי צודק יותר ,המזרח או המערב“ .עוד מעט אתה תמות” ,בישר
לו“ ,אך יהיה ברשותך כל כך הרבה מן האדמה הזאת ,שזה יהיה מספיק
כדי לקבור אותך”.

אחרי קדחת של כשבועיים אלכסנדר הגדול מת ,ב 10 -ביוני ,והוא רק
בן .32

כצפוי ,שמועות החלו לזרום מכל עבר על כך שהוא הורעל ,הרי למה
שאדם צעיר ובריא ימות כך סתם? עד היום סיבת המוות לא הובררה ,אך
יתכן שמת מטיפוס ,מלריה ,או בידי רופאיו ,שרשמו לו תרופות קסם
למיניהן.

ב 9 -ביוני עברו קציניו בפעם האחרונה על פני מנהיגם הגוסס.
אלכסנדר הסיר את טבעת השלטון ,ומסר אותה לגנראל שלו ,פֵרדיקס,
כדי שייתן אותה ליורש“ .מי היורש?” שאל הגנראל“ .החזק ביותר”,
סתם אלכסנדר .על פי תיאור אחר ,נפלה הטבעת על הרצפה.

כבר ביום שלמחרת החלו הגנראלים להתקוטט למי הכוונה ,כך שמלחמה
היתה בלתי נמנעת ,וזוהי “מלחמת היורשים” )ה”דיאדוכים”( שנמשכה
כחמישים שנים .הממלכה בינתיים שקעה ,נרקבה ,והתפרקה לבסוף לשלוש
ממלכות שונות :זו של שושלת אנטיגונוס )מקדוניה ויוון( ,השושלת
הסלווקית )מסופוטמיה ופרס( ובית תלמי במצרים.

ומי שרצה לכבוש את העולם ,העולם כבש אותו; ומי שרצה סדר חדש ,בא
הסדר הישן וסידר אותו; מי שרצה לשלוט במזרח ,המזרח השתלט עליו;

ומי שחגג את נצחונו על מלך עיראק בארמונו שבבל ,בא הארמון הבבלי
וקבר אותו; ומי שהובס ,נקם; ומי שרצה “איחוד אירופי” נטול
היסטוריה ,באה ההיסטוריה ונטלה אותו.

כגודל היומרה ,גודל הנפילה.
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החזית היוונית של “האיחוד האירופי” :עשרות אלפי פליטים ומהגרים
מוסלמים תקועים בצפון יוון ,ובעצם לכל אורכה ,לאחר שמקדוניה
עדיין סוגרת באופן לא מתוחכם מאוד ,את גבולה ,עם קונצרטינות,
חיילים ,רימוני הלם ,זרנוקי מים כדורי גומי וגז מדמיע .עשרות
האלפים ,ובעתיד מאות האלפים ,רוצים לעבור דרכה לגרמניה ולצפון
אירופה.

למרות הסכם מכירת הפליטים לארדואן ,אלה ממשיכים לזרום גם עכשיו
ליוון ולאיטליה ,משום שהם יודעים שההסכם לא יחזיק מעמד .השיטה
החדשה :הפליטים משחדים את השוטרים הטורקיים ,שיעלימו עין מכך שהם
יוצאים בהפלגה ליוון .כך טורקיה מרוויחה פעמיים :המשטר מרוויח
שהוא “בולם” אותם ,השוטרים מרוויחים שהם “מעבירים” אותם.

מאות של מהגרים ממשיכים בלילה וחוצים את הגבולות לסרביה ,מקדוניה
והונגריה ,בלי להירשם כלל .האיחוד טוען שהנתיב הבלקני נסגר ,אך
מובן שזה בלוף .הם פשוט חוצים בשקט את הגבולות במקום שאין גדר,
בדרך המליונים צפונה .מאז מלחמת העולם השנייה לא נראתה כזו נדידת
עמים באירופה.
ובינתיים ,ליד מחנה הפליטים הגדול בצפון יוון “אידומני” ,מאות,
ובקרוב אלפי פליטים מסוריה ומעיראק מסתערים באינתיפאדה יומית נגד
המשטרה המקדונית ,בקריאות הידועות “אללה אכבר“ .זו לא סוריה ,זו
אירופה .התמונות האלה מצולמות ומופיעות בכל העולם ,למבוכתו
העצומה של מי שהתיימר להיות מודל של “זכויות אדם”“ ,האיחוד
האירופי” .יומרתו זו מביאה לחורבנו ,משום שכמו אצלנו ,אותם
מוסלמים עושים בכך שימוש לרעה ).(Abuse of rights

ח ד ש :עלתה אפליקציה של האתר למשתמשי אנדרואיד ,וניתן להוריד
אותה ללא חשש בגוגל פליי )לכתוב שם :ג’יפלאנט ,Gplanete ,או גיא

בכור( .המשתמשים גם יקבלו הודעה מוקדמת לנייד על מאמרים חדשים
בג’יפלאנט .בסלולארי גם ניתן לשתף בקלות את המאמר בווטסאפ,
בפייסבוק או במייל .למי שאין אנדרואיד ,ניתן לקרוא בסלולארי כמו
מקודם.

מי שלא עצר את זה נגד ישראל ,קיבל את זה במזרח התיכון .ומי שלא
עצר את זה במזרח התיכון קיבל את זה אצלו באירופה

הסכם הבושה עם ארדואן כונה בידי האו”ם “הסכם לא חוקי” ,ומעכשיו,
בכל פעם שהאירופים יבואו אלינו בטענות ,יש להציב מראה מול
עיניהם .הם מבצעים דברים קשים ואיומים יותר ,וכמובן לא חוקיים על
פי החוק הבינלאומי .הם רואים בעניין “הפלסטיני” את הבטן הרכה
שלנו ,עליה הם לוחצים? הנה הבטן הרכה שלהם.

עכשיו הקנצלרית מרקל מעוניינת להגיע לאותו הסכם גם עם “ממשלת
לוב” ,ישות וירטואלית חדשה שבקושי שולטת בארמונה בטריפולי ,מוקפת
מיליציות ורצחנות .את הפליטים היא מעוניינת להשיב ללוב ,אל מותם,
והם גם ממש יחזרו לשם.

אין “גבול” לצביעות של אותו ארגון“ ,האיחוד האירופי” ,שעליו בישר
דנדמיס“ :עוד מעט אתה תמות ,אך יהיה ברשותך כל כך הרבה מן האדמה
הזאת ,שזה יהיה מספיק כדי לקבור אותך”.

החזית הצרפתית של “האיחוד האירופי” ,ועוד יומרנית במיוחד :זה
שבועיים יש מהומות אלימות מאוד של עשרות אלפים בפריז ובערי
המדינה כנגד הממשלה הסוציאליסטית הכושלת של פרנסואה הולנד,
מהנשיאים השנואים ביותר אי פעם .ההפגנות הן כנגד החמרת חוקי
העבודה ,אך ההתרסה כלפי המדינה ברורה .חלק גדול מן המפגינים הם

מהגרים ואזרחים מוסלמים ,יחד עם פעילי שמאל ,והשנאה כלפי
“הרפובליקה של המידות הטובות” עצומה .ונדליזם ,שריפת תחנות
משטרה ,בקבוקי תבערה ,סלעים ואבנים ,פצועים רבים ,והכל מותר.
הולנד היה “מודאג” מן האלימות בבירתנו? שידאג קודם מהאלימות
בבירתו.

הפעם אותו הולנד לא יוכל לומר שזה בגללנו ,כמו שזה היה לפני
כשנתיים .ואיך מתמודדים עם כל אלה? באמצעות הרופאים ,שרושמים
תרופות קסם למיניהן ,שרק החישו את מותו של אלכסנדר.

אך החזית הצרפתית הבוערת היא גם בקאלה ,שם אלפים דורשים לחצות את
התעלה ,ולהגיע לבריטניה .איזור מערב צרפת הפך כבר לאיזור מלחמה
ואלימות קשה ,שכן אותם מהגרים הופכים מרירים ונקמנים .רוב
הבריטים כבר מעוניינים להתנתק מכל המערבולת האירופית הזו ,אם כי
תוצאות משאל העם הצפוי ביוני עדיין לא ברורות .אם בריטניה פורשת,
זו תחילת הסוף של הענק המבולבל והאומלל ,המתנודד מצד לצד כשיכור,
בין כלכלה גרועה ,דמוגרפיה סופנית ,טרור המוני ,דעות קדומות,
אלימות ופחד.

איזור קאלה הפך איזור מלחמה .אלפים פושטים על המשאיות ,וכופים על
הנהגים לאסוף אותם בדרך לאי הבריטי .זהו הזרז הטוב ביותר לפרישה
של בריטניה מן “האיחוד” האומלל .והמנהרה מתחת לתעלת למאנש?
ממזרזת החיבור הפכה למזרזת ההפרדה.

לפני שתמשיכו במאמר ,האם הצטרפתם כבר למועדון ג’יפלאנט בפייסבוק?
יש בו פרשנויות מהירות של ד”ר גיא בכור ,שלא תמיד מופיעות באתר:

