חורבן
הגדול:
המפץ
התיכון הוא כבר בלתי הפיך
מאת ד”ר גיא

המזרח

בכור

האם אלוהים יכול ליצור סלע כבד ,שאפילו הוא לא יוכל
להרים? לפניכם ,במשפט אחד“ ,פרדוקס הסלע” )או “פרדוקס הכל
יכול”( ,שהטריד במשך מאות שנים פילוסופים ותיאולוגים,
לפחות מאז ימיו של פסאודו דיוניסיוס האראופגיטס )בסביבות
המאה החמישית-ששית לספירה( .מדוע פרדוקס? אם הוא לא יוכל
להרים את הסלע שיצר ,אין הוא כל יכול .ואם הוא לא יכול
ליצור סלע כזה ,גם אז הוא לא כל יכול.
דיוניסיוס ואחרים ניסו לפתור את הפרדוקס ,קביעה המפריכה
את עצמה ,בטענה שאלוהים לא
מתעסק עם סתירות לוגיות.
אך מה באשר לפרדוקס הסלע של המזרח התיכון?
“המזרח התיכון” הכל-יכול הרכיב את המדינות ,העדות
והשבטים ,אך הוא אינו מסוגל לשאת אותם עוד על כתפיו.

המדינות ,העדות והשבטים הרכיבו את “המזרח התיכון” ,אך הם
אינם מסוגלים עוד לשאת אותו על כתפיהם.
המזרח התיכון התנפץ לכן ,כשהעדות ,הדתות והמדינות
מסוגלות עוד לשאת את עצמן .המזרח התיכון התרסק
המציאות ,והמציאות על המזרח התיכון.

לא
על

זהו המפץ הגדול ,של “המזרח התיכון”.
האם זהו תהליך הפיך? כפי שנראה להלן ,אין זה עוד תהליך
הפיך ,כמו שאין חזרה לביצה מן החביתה“ .המזרח התיכון”
התרסק ,כאשר החלקיקים והריקושטים ניתזים לכל עבר .מי שלא
ייזהר – יחטוף אחד מהם ,כשהחלקיקים מהגרים לכל העברים.

1
הגירת החזקים והמוליכים
– לקראת השנה הששית של המפץ ,החזקים בעולם הערבי כבר היגרו ,רובם
לאירופה )“אורובה”( או לצפון אמריקה .האליטות ,היזמים ,העשירים,
הצעירים ) 26%מן הצעירים במזרח התיכון המוסלמי רוצים להגר
מארצותיהם אל המערב( ,חלק גדול מבעלי תואר שלישי ,ועוד .זה אומר
שגם אם הסופה הנוכחית תירגע ,וזה כלל לא נראה באופק ,לא יהיה
מי שיחדש ויזניק קדימה .כ 15,000 -צעירים פלסטינים מיו”ש,
המשכילים ביותר ,מהגרים כל שנה ,רובם לאירופה ,וכך מאות אלפים
ממדינות ערב השונות ,או איראן.
כל שנה שחולפת ,הנתונים הופכים סוחפים יותר .פעם אלה היו משכורות
נמוכות במזרח התיכון או אבטלה .כיום זה הפחד מן החורבן ,שרק הולך
ומתעצם .המזרח התיכון החזק כבר עבר ללונדון ,פריז וצפון אמריקה.
החזקים יצרו את “המזרח התיכון” ,ומעשה ידיהם מגרש אותם עכשיו.

2
הגירת הכלכלה–
מי

שיכול

מבריח

את

כספו

אל

מחוץ

למזרח

התיכון

המוסלמי,

וראינו הצצה לתופעה הזו ,למשל ,בשערוריית ההדלפות של הבנק
השוויצרי  .HSBCהמלך המרוקאי החזיק שם תשעה מליון דולר בשנים
שנחשפו ,2006-2007 :המלך הירדני עבדאללה החזיק שם באותן שנים 42
מליון דולר ,ואלה רק הצצות ,בוודאי שיש
עוד הרבה .אז מה נשאר להחזיק בבנקים המקומיים?
הכלכלה במדינות מלחמת האזרחים כבר גוועה ,בסוריה ,עיראק ,תימן או
לוב ,למרות שחלק מהן ארצות עשירות מאוד בנפט ,אך כאן הבעיה.
מחירי הנפט ממשיכים לצנוח ,כך שגם מי שיש לו אנרגיה ,גם הוא
צונח לגירעון ,שאי אפשר לכסות אותו .זו הסיבה שאיראן לא צפויה
לזנק יותר מידי כלכלית ,משום שהיא זקוקה לפחות ל 90 -דולר לחבית,
כדי להגיע לאיזון ,וזה כבר רחוק מן המציאות .כבר בשנת 2013
הערכנו )במאמר ג’יפלאנט פריים( שמחירי הנפט צפויים לצנוח בגלל
פצלי הנפט ,ואיתם הכוח הערבי ,מה שקרה.
מצרים היא מדינה פושטת יד ורגל ,שחיה מנדבות סעודיות ,כך גם
“הרשות הפלסטינית” המדומיינת ,לבנון ,ירדן ועוד.
כולן חיות מנדבות ,וגם אלה יאזלו בקרוב .זה אומר שרמת הזעזועים
והתסכול רק תתעצם .החורבן ,שכבר קיים בסוריה ,בעיראק ובלוב,
כמוהו כרעידת אדמה אדירות ,שייקח עשורים להשתקם מהן .הבעיה היא
שאין שום כסף לשיקום כזה .כבר ב 2013 -צנחה הכלכלה הסורית ב-
 ,20.6%אך כיום אי אפשר לאמוד את מימדי הצניחה המבהילה ,שכן אין
אפילו נתונים .ערים שלמות חרבות ,כך שאין בכלל לאן לחזור ,למי
שירצה.

3
פרדוקס הגבולות –
בעוד המזרח התיכון הותך ,החלקיקים שלו עפים החוצה ,והם
מגיעים לאירופה ממזרח ומדרום ,לאפגניסטן ,פקיסטן והודו ,או
למדינות אפריקה השחורה .לאחר ש”המדינה האסלאמית” ביטלה את

הגבולות של סוריה ,עיראק ,ירדן ,סיני ,לוב ועוד ,היא דוחקת את
הגבולות האלה החוצה ,יחד עם מליוני המהגרים .ככל שהגבול נדחק
החוצה ,כך זה מחליש את הליבה המתרוקנת של המזרח התיכון .הגבול
בין “המזרח התיכון” לאירופה הולך ונמחק ,וכך גם בין “המזרח
התיכון” למזרח הרחוק.
באין גבולות ,עם חדירת השיעים למרחב הסוני ,המרחב הופך
לואקום בולעני ,ועל השטחים המתפנים השתלטו כבר המוני מיליציות,
אדוני מלחמה ,שבטים ואינטרסים חדשים ,שלא יוותרו לעולם על
המאחזים החדשים שלהם .באין גבול ,הגבול של “המזרח התיכון” הוא
לכן אינסופי ).(Ad infinitum

4
“המלחמה מזינה את עצמה”
מי שיפסיד יחוסל ,ולכן אין שום יכולת לעצור .אין שום יכולת או
אמונה להגיע להסדרים דיפלומטיים ,ולכן תהליך ההתרסקות רק ימשיך
ויתרחב .הדיפלומטיה האמריקנית ההרסנית הציבה את עצמה בצד השיעי
) 12%מהאסלאם( ,ולכן שום סוני ) (85%לא יקבל אותה עוד .גם הרוסים
תומכים בשיעים.
האמריקנים חושבים שאיראן תבצע עבורם את המשא ומתן במזרח התיכון,
אך זה לא יקרה ,משום שאף סוני לא רוצה את איראן ,או את גרורותיה
השיעיות .השבוע היה ניסיון להגיע להפסקת אש בת  48שעות בשלוש
נקודות במה שהיה פעם סוריה ,מסיבות נקודתיות טקטיות ,אך זו
החזיקה מעמד שעתיים ,עד שאש התופת חזרה .אין אמון לאיש במזרח
התיכון ,ולכן איש לא יקבל הסכמים .הכל רווי יצרים ,וכל הסכם הוא
עוד תחבולה ,לנצל בעורמה את האויבים.
כל סכום כסף שמגיע לאיזור הזה מופנה לנשק ותחמושת ,משום שאין
ברירה אחרת ,כאשר הכל רוצים להשמיד זה את זה :סונים נגד שיעים,
שיעים נגד שיעים ,וקיצוני הדת נגד כולם .המזרח התיכון “הכל יכול”
הפך שוב ליבואן הנשק הגדול בעולם .לדוגמה ,בשנת  2014הפכה סעודיה
להיות יבואנית הנשק הגדולה בעולם ,ובכך היא עברה את הודו .הנהנית
המרכזית מן הזינוק במירוץ החימוש במזרח התיכון היא כמובן ארה”ב,

שמכרה נשק וציוד בטחוני במזרח התיכון בסך  8.4מליארד בשנת ,2014
לעומת  6מליארד שנה קודם לכן .כיוון שהכנסות הנפט צונחות ,שואב
מירוץ החימוש ההכרחי את משאבי החברות שעוד נותרו.

5
הגירת הכלי הישראלי
במשך ששה עשורים היתה זו ישראל שהחזיקה את המזרח התיכון בחיים,
כאשר הפנתה את מרב תשומת הלב לעברה .אך ישראל הפכה שולית בזעזועי
המזרח התיכון ,ולכן אין בכוחה עוד לשאת את המזרח התיכון כולו.
ההיפך ,הוא נושא אותה עכשיו על כפיים ,כאשר הוא מעיד שהיא המקום
השליו היחיד באיזור כולו ,הפוך ממה שאויבינו תכננו לנו .זו גם
הסיבה שהציבור המומצא“ ,הפלסטינים” ,אינם מעניינים עוד רבים
במזרח
התיכון או במערב ,שכן כולם עסוקים בקיום של עצמם ,ואין להם עוד
זמן ללוקסוס של העיסוק הפלסטיני.
אך הישראליות ,ככלי להפניית תשומת הלב ,היגרה יחד עם הריקושטים –
לאירופה ,שמנסה לעשות בנו שימוש ,ככלי להפניית זעם המוסלמים שלה
לעברנו .כפי שזה לא מנע את הקריסה המזרח התיכונית ,זה גם
לא ימנע את הקריסה באירופה ,וזו רק שאלה של זמן.
מוזר ,עיקר
ישר לאירופה.

הריקושטים

של

המפץ

עקפו

אותנו

באוויר,

ועפו

https://www.youtube.com/watch?v=yfgsu015jzQ
“זה לא כואב ,פאיטוס” :בחום המערכה ,ההיגיון נוטה לאבד את
שיווי המשקל שלו ,וזה מה שקרה באיזור :מפץ רגשות של יאוש ,נקמה,
אימה ותסכול ,שהפך בעצמו למחולל תהליכים כיאוטיים אינסופיים.
הרגשות האפלים האלה השתלטו על המזרח התיכון ,והם מביאים איתם את
הדמיון ,הממלא את המוח באינסוף תסריטי אימה .כך הרגשות
מעצימים את האירועים ,וההיפך ,ותהליכי ההרס העצמי וחוסר השליטה
מתגברים.

המוות הפך לעניין יומיומי ,שיגרתי ,לא כואב :האציל הרומאי פאיטוס
זמם לקשור קשר נגד הקיסר קלאודיוס .המזימה נחשפה ,ונגזר עליו
להתאבד .משראתה אשתו אריָה ,שהוא נתקף אימה ,נטלה את הפגיון,
נעצה אותו בחזה ,שלפה אותו החוצה ,והושיטה אותו לבעלה בלווית
המילים“) ”Non dolet, Paete“ :פאיטוס ,זה לא כואב”( )על פי
פליניוס הצעיר( .זה רק הורג.

6
פרפטום מובילה
ואכן ,עם המליונים ,שמהגרים מהמזרח התיכון לאירופה ,מהגרים גם
הרצון
הקיצוניות,
האחרות,
הדתות
שנאת
העדתיות,
הזעם,
בח’ליפות כלל עולמית ,התמיכה בטרור ובשלטון דת האסלאם .עם
החלקיקים האלה של המפץ היגרה גם האנטישמיות הערבית ,והרעיון
להחרים את ישראל .הרי מדינות ערב במסגרת “הליגה הערבית” החרימו
את ישראל כבר מיומה הראשון ,ואפילו לפני כן .כיום ,אלה הם נכדי
המחרימים של
אז ,שמעלים את הרעיון באירופה .הם היגרו צפונה ומערבה ,ואיתם
היגרו האנטישמיות ושנאת ישראל.
לפנינו מעגל שטני :הקיצוניות היגרה מהמזרח התיכון לאירופה; היא
חוזרת מועצמת מאירופה אל המזרח התיכון ,למשל מגויסי “המדינה
האסלאמית”; וחוזר חלילה .נוצר “פרפטום מובילה”,
מכונת-נצח ,שמפרה את עצמה.
במילים אחרות ,רסיסי המפץ ממשיכים להעצים אותו.
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בריחת המערב
עד לפני כמה שנים היה המערב נוכח בעולם המוסלמי של המזרח התיכון.

מוסדות תרבות ,סיוע כלכלי ,עמותות ,אירועים ,חברות בינלאומיות,
כל זה הולך ונהיה נחלת העבר .כמעט אין עוד אזרחים מערביים בסוריה
או בעיראק ,בלוב או בתימן ,אלא אם כן אלה גורמים שמעורבים בשלטון
או בטרור של דאעש .המזרח התיכון הופך במהירות לאיזור האסור
בכניסת נוצרים ,או זרים אחרים .זו הסיבה שכוח האו”ם בדרום סוריה
ברח משם ,והוא חונה בעיר קצרין )כוח מיותר לחלוטין ,שישראל צריכה
לדרוש את פינויו מאצלנו ,כמו פינוי עוד כוחות או”ם מנוונים ,למשל
בירושלים( ,והאמריקנים מעוניינים להחזיר את הכוח הרב
לאומי שהציבו בסיני ,גם הוא כבר מיותר לחלוטין .הפחד הוא שחיילים
של כוחות כאלה ייחטפו בידי ג’יהדיסטים ,וגם ראשם ייערף .מדינות
מפנות את השגרירויות או הקונסוליות שלהם במזרח התיכון ,והתהליך
הזה מתרחב.
פעם המערב המציא את “המזרח התיכון”; עכשיו “המזרח התיכון” ממציא
את המערב ,ובשני המקרים מדובר בהזיות מסוכנות.
מדינות אירופה וארצות הברית של אובמה כה מיואשות מן המצב ,עד כי
הן מקוות שיחזרו לאיזור דרך איראן ,אך לה יש תוכניות אחרות
לגמרי :היא רוצה להשתלט ,אך שום סוני לא יאפשר לה זאת ,ואיראן
תרסק ותתרסק ,בדיוק כמו המערב במזרח התיכון.

8
הגירת המיעוטים
נכחדת
תופעה
האסלאם,
במדינות
ונעלמים
הולכים
הנוצרים
בסוריה ,בעיראק ,ברשות הפלסטינית ,בעזה או בלוב ,וכתבנו על כך
רבות .המיעוטים הלא מוסלמים יודעים שמחכים
להם חורבן ומוות ,ולכן רבים מתעניינים בנטישה ,ורבים גם נוטשים,
כמו הנוצרים הקופטים במצרים ,שלצערם הם זקוקים לאישור שלטוני כדי
לקבל דרכון.
הנוצרים במזרח התיכון ,שרובם ככולם היו עוינים מאוד לישראל,
נעלמים ,ואיתם נעלמים הקשרים והחיבורים אל מדינות העולם ,שהביאו
איתם .המרחב מסתגר בתוך עצמו .איזה עתיד יש לעלווים ,לדרוזים,
אחרות
שוליים
לעדות
או
לטורקמנים,
ליזידים,
לכורדים,
ב”מדינה האסלאמית”?

זה אומר שהמזרח התיכון הפך חדגוני ,והצבעים שהיו בו הולכים
ודוהים .הגורם היחיד שנותר לא-מוסלמי במובהק זו ישראל ,אם כי
המנהיגות הערבית בישראל היתה רוצה לעמעם גם את השוני הזה .כתוצאה
מן
ההכחדה הזו הערבים הנוצרים בישראל הולכים ונשענים על מדינתם,
ישראל ,וראינו את התופעה הזו לעומק .כיום שליש מבוגרי כיתות
י”ב במגזר הנוצרי-ערבי בישראל כבר משרתים בצה”ל או בשירות לאומי,
תחת הנהגתו של האב גבריאל נדאף.
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.

9
הגירת ההיסטוריה
זהו איזור שמייחס חשיבות עצומה להיסטוריה ולסמלים ,ואלה הולכים
ונמוגים באפילה הכללית .מפלגות ,תהליכים ,אירועים ,כל אלה
נשכחים ,כאילו לא היו מעולם .נאצריזם? לאומיות ערבית? חילוניות?
סוציאליזם ערבי? מפלגות השמאל? פתח ,אש”ף? האם כל אלה היו
בכלל ,ואולי סתם אגדה היו? אמיתות ,שדורות גדלו עליהן נכחדו
עכשיו ,אידיאולוגיות חברתיות ופוליטיות נשתכחו ,המנונים טואטאו,
אמנות לאומיות נמחקו ,ואג’נדות אדירות של פעם הפכו לאבק דרכים.
המשוררים ,הסופרים“ ,המשכילים” ,מועדוני התרבות ,תיאטראות,
הכל נשכח ונמחק ,ושוב ,רק בישראל כל אלה עוד נשארו .ישראל הפכה
למקום האחרון בו עוד חי הבלוף של הלאומיות “הערבית” .אפילו ברשות
הפלסטינית אין כבר סבלנות
לנודניקים של העבר.

הימנון מפלגת הבעת’ – גרוטאות שמאל מחלידות של העבר .פעם
מליונים שרו זאת בהתלהבות ,היום נפער ריק גדול ומסוכן .הפרדוקס

של הכל יכול :האם האילוזיות הערביות האלה יצרו ואקום מסוכן,
שפשוט שאב אותן? בדיות ,תמונות שחור-לבן ,ומילים חלולות“ .אומה
ערבית אחת ,עם שליחות נצחית”.
למה סוריה כה סמלית ,וגורלה כה מדכדך את “הערבים”? משום שבמשך
עשורים היא מיתגה את עצמה כ”מצודת הערביות” )“קלעת אלעורובה”(,
כמצודה האחרונה שתחזיק מעמד תמיד ,והנה ,אין מצודה ,אין עוד
ערביות ואין סוריה .המצודה הערבית קרסה ,ואם סוריה נפלה ,בעצם
נפלו כולם .סוריה היתה בעיני עצמה “התחייה” ,ההיוולדות מחדש,
ועכשיו היא המוות והסוף.
)מילולית:
הערבי”
“הבעת’
מפלגת
המנון
לפנינו
כאן
“התחייה הערבית”( ,שהיה ההמנון של סדאם ושל אסד .אך לא “תחיה”
היתה כאן אלא מוות מוסתר ,בלוף אחד גדול ,שאיש לא האמין לו,
ובוודאי לא מאמין לו עוד במזרח התיכון ,חוץ מכמה יהודים תמימים
בישראל .פעם סוריה הסתירה את ההזיה .היום ההזיה מסתירה את
סוריה )בתמונות – מישל עפלק ,מייסד הבעת’ ,שבהיותו נוצרי ברח אל
מרחבי ההזייה הערבית(.
“הו ,הנוער הערבי ,קום וצעד
לעמוד מול אוייביך.
משורשי האדמה הגחנו ,מתוך כאב העם הדגול.
העלה את קולך ,הנוער הערבי ,יחי הבעת’ )התחייה( הערבי.
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הגירת התקווה
וזה כנראה הגרוע מכל ,ההכרה שהעתיד של “הערבים” )גם המונח
הזה כבר לא ממש קיים ,אלא “סונים” ו”שיעים”( יהיה רק גרוע יותר.
זה אומר שאין בעצם תוחלת בהקמת עסקים ,בהשקעות ,בתיירות,
בלימודים ובצבירת ניסיון ,שכן ממילא יגיעו הג’יהאדיסטים למיניהם
ויעלו את הכל באש ,כשהשאלה היחידה היא רק מתי .ואם אין תקווה אז
נשארה ההגירה החוצה או ההגירה הפנימית ,מן התכנסות של מליונים

בחייהם המפוחדים ,מתוך רצון להיאחז באיזו שגרה מכורסמת ,שמא גם
היא תיעלם בקרוב .התחושה אצל כל
הערבים ,הפרסים ,הטורקים והכורדים של המזרח התיכון ,שהרע ביותר
עדיין לפניהם ,באיזור של גרדומים ,כריתת ראשים ,פיצוץ אנשים
חיים ,מכוניות תופת ,קרבות והשלכת חביות נפץ ברמה יומיומית.
התקווה היא כבר לעבור את היום בשלום ,מבלי לסיים באיזה מחנה
פליטים או בקבר.
יש כבר ילדים בני  5-6שמעולם לא הכירו מציאות ערבית אחרת ,חוץ
מפולחן המוות מסביב .גם הם עוד יצטרפו אל הקרבות ,כשמספר ההרוגים
במרחב הערבי מאז שנת  2011עומד על כחצי מליון ,והוא רק מזנק.
מסוריה לבדה יש כבר כחמישה מליון פליטים ,ועוד כעשרה מליון
עקורים בארצם ,ולכם סיפרו פעם על איזו “נכבה” מומצאת.
אז האם המדינות ,העדות והשבטים עדיין מסוגלים לשאת בחזרה את
המזרח התיכון ,ואולי הוא מסוגל לשאת אותם בחזרה? התשובה לשתי
השאלות האלה היא כבר שלילית ,ולכן ניתן להבין מה מקומה של התקווה
התקווה
כאן.
חומצה מאכלת.

נדמה,

ורסיסיה

ניתזים

לכל

עבר,

משפריצים

“פרדוקס הכל יכול” :המזרח התיכון מייצר את החומצה המאכלת ,שמאכלת
אותו .אנא ,השתדלו לשמור מרחק מן המפץ הגדול ,ומן הפרדוקסים
ההרסניים שלו .זה לא המפץ שלכם ,ההיפך.

האפס מוביל רק לאפס ,מאמר
לכתוב באתר רק פעם במאה שנים

לצפות מיידית במספר האדיר של
הסגורים ,שמייד נפתחים בפניכם – כאן

שאפשר

המאמרים

טיהור אתני של יהודי לוד? עכו? יפו?
בגדאד 80 .שנה לפרהוד .ומה עם “בית
המשפט העליון” בירושלים? על שוד
בארבעה פרקים
התראה

