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–תיירות בסוריה  בלוגרים וחיות אחרות
עוד מילה על תיירות בסוריה

, שבו הוא העלה סרטוןפוסט בערוץ מלך השכונה, ראיתי היום לפוסט הקודם על תיירות בסוריהבהמשך 
של בלוגרים בריטים שהלכו לטייל את סוריה ממש לאחרונה.

ערוץ מלך השכונה העלה עבורכם את הסרטון לטלגרם, מחולק לשני חלקים.
מי שיעדיף לראות את הסרטון ביוטיוב, הנה הקישורים:

 מוכר יותר בכינוי שהואBenjamin Rich, של הבלוגר הסרטון שערוץ מלך השכונה העלהראשית הנה 
Bald and Bankruptקורא לעצמו: 

Simon Wilson,  הסרטון של הבלוגר השניאבל אם תרצו לראות מזווית קצת אחרת, ישנו גם 
 - ויש לו ביקורת…( גם זה יכולHasan Abi )מה חושב בלוגר אחר, על הסרטון הראשוןואם תרצו לראות 

לספק זווית ראיה נוספת לסרטון המדובר.

 מיליון מנויים בערוץ היוטיוב שלו, והשני רק3.5סביר מאוד להניח ששני הבלוגרם החביבים, האחד עם מעל 
 אלף מנויים, לא ממש יחליטו לפתע לנסוע לטייל למקום זה או אחר, ולהעלות סרטון לערוצים951עם 

שלהם ביוטיוב, אם לא יקבלו על זה תשלום נאה.

אציין כי אין לי דרך לדעת מי שילם להם )או שילם למי ששילם להם, ושמוזכרים כספונסרים בסרטונים, או
שרואים שהבלוגרים משתמשים בבגדים והציוד שלהם( אבל אפשר לשער שבמסגרת מאמצי משרד

התיירות הסורי, להחזיר את התיירים המערביים לסוריה, מעורבים בהבאת שני הבלוגרים לטיול המצולם,
לטיול שבו אומרים שני הבלוגרים שאין להם מושג להיכן הם נוסעים, ובאיזה מלונות ילונו.

אזכיר שרוב הסיכוי שהנהגים והמדריכים וכל מי ששני הבלוגרים מקבלים מהם שירות, הם אנשי שירותי
המודיעין הסורי, שלקחו אותם רק למקומות שהמשטר רצה שאליהם ילכו הבלוגרים לטייל, ולהראות לעולם

כמה יפה ובטוחה סוריה, ירוקה ו"נורמלית", ובכל זאת עדיין אפשר לראות בסרטונים את "סוריה של
המציאות".

היות ומדובר בסוריה, תייר בלוגר זר, לא יכול סתם להגיע לסוריה כי בא לו, וללכת לטייל בכל מקום אליו
ירצה להגיע, לצלם ולהעלות לרשת כל דבר, ולמשטר הסורי יש מטרה להביא את הבלוגרים, ולהם יש

תפקיד למלא.

בין היתר אחת ממטרות המשטר, והתפקיד של הבלוגרים, זה להראות לעולם לא רק שסוריה "נורמלית"
ובטחה לתיירים, אלא גם שההרס שאותו ראה כל העולם בחדשות, גם אם נגרם ע"י המשטר הרצחני, נעשה

בשם המלחמה בדאעש וארגוני טרור אחרים.

היות ומדובר בבלוגרים מערביים, חלק מתפקידם יהיה להראות לעולם עד כמה המשטר שומר על המיעוטים
בסוריה, במיוחד על המיעוט הנוצרי, והם יספרו לכם כמה דאעש וארגוני הטרור האחרים היו רעים, והרסו
כנסיות ומנזרים, והחריבו ישובים של הקהילה הנוצרית בסוריה, והמשטר הטוב של אסד - הקצב מדמשק,

הציל את הנוצרים בסוריה.
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כמובן שלא יספרו לכם שמהשטר אחראי לא פחות להיעלמות הקהילות הנוצריות של סוריה, שהיו
מהקהילות הנוצריות העתיקות ביותר בעולם, שהיו בסוריה מאז תחילת ימי הנצרות, וכמובן שלא יסרו לכם

מה השפעת ההשתלטות האיראנית על סוריה, על הקהילות הנוצריות במדינה.
אבל כן יספרו לכם שהנשיא אסד בכבודו ובעצמו דואג למיעוט הנוצרי בסוריה, ותוכלו למצוא ברשת כתבות,

= Bْعلُواَل Bתמונות וסרטונים של אסד "נותן כבוד" לקהילה הנוצרית, כולל לקהילה של העיירה מעלולה )م
Maaloula.)( שאותה כמובן המשטר הטוב הציל מציפורני דאעש )רק אל תשאלו מה חיזבאללה עשו להם

שלא תחשבו שהבלוגרים החביבים שראיתם בסרטונים היו הבלוגרים היחידים בסוריה, כאמור משרד
התיירות של המשטר עושה מאמצים להביא תיירים, ובעידן של ימינו, משפיעני רשת וביניהם בעלי ערוצי

יוטיוב, הם משאב שצריך לנצל, כי הם יעילים לא פחות אם לא יותר, מכל משרדי הפרסום שמפרסמים את
לשכות התיירות של המדינות.

, שלה יש בערוץכולל בעיירה מעלולה בסוריה, Janet Newenhamכדוגמה תוכלו לראות סרטונים של 
 למרותKino Yves צפיות, ובמקרה של 8,000 אלף מנויים, והיות והסרטון שלה זכה לכ 170היוטיוב רק כ 

 צפיות.1,400 זכה רק ל כמעט הסרטון שלו על מעלולה מיליון מנויין, 1.4שיש כמעט 

אני מניח שהמשטר הסורי ראה את התוצאה של כמות הצפיות הדלה יחסית, החליטו מקבלי ההחלטות
במשרד התיירות, לשלם יותר לתותחים כבדים יותר, כמו שני הבלוגרים אותם ראינו בסרטונים, שהסרטונים

2.38, ולכ Simon Wilson אלף צפיות אצל 576שלהם זכו לצפייה גדולה בהרבה וזכו לחשיפה של מעל 
.Benjamin Richמיליון צפיות אצל 

לסיום אומר שאם אתם רואים סרטונים של בלוגרים מפורסמים, שמטיילים להם בסוריה, רצוי לזכור שכל
מקום שתראו, ראיתם כי המשטר החליט שזה ממקום שהמשטר רוצה שהעולם יראה, וכן גם כל מה שתראו

ותשמעו מפי הבלוגרים השונים, יהי למעשה המילים שהמשטר שם בפיהם, בין אם הם יודעים זאת, ווהיו
מוכנים לעשות זאת מרצונם, ובין אם הם היו כלי שרת בידי המשטר, מבלי שידעו שהם כאלה, והם פשוט

סיפרו לעוקביהם את מה שסיפרו להם "מדריכי התיירים" הצמודים שליוו אותם, הנהגים שהסיעו אותם.

אציין שאני מניח שהבלוגרים השונים לא באמת ידעו והבינו שהאנשים "האקראיים" שהם פגשו ברחבי
סוריה, גם אם לא כולם אנשי שירותי המודיעין הסורי, או מי שעובדים עבורם, וגם אם פגשו אזרח סורי

אקראי באמת, ושאינו עובד עבור המשטר - כשהוא רואה את התייר הזר מלווה באנשי המשטר, הוא כבר
יודע יפה מאוד שכל מה שיגיד, חייב להיות תואם למה שמשטר מרשה לו לומר, אחרת הוא ומשפחתו

עלולים לשלם מחיר כבד...
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