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אם העקרונות הנאצלים של חירות ושוויון נתונים באיום ,האם מותר
לפגוע במי שמאיים עליהם? בכך התלבט מקסיליאן רובספייר בזמן שלטון
הדמים שהשליט על המהפכה הצרפתית ) .(1793-4בדו”ח שחיבר “על
עקרונות המוסר הציבורי” הוא קבע שהמעלה הטובה של המהפכה אינה
יכולה בלי טרור והטלת אימה ,והטרור אינו יכול בלי המעלה הטובה.
“הטרור בלי המעלה הטובה הוא הרסני ,והמעלה הטובה בלי טרור היא
חסרת אונים” ,כתב .כדי ליצור את “הרפובליקה של המידות הטובות”
נשבע רובספייר להשמיד את כל מתנגדיה של הרפובליקה הזו ,שמושתת על
חירות ,שוויון וצדק טבעי .הטיעון המוסרי שלו היה שאם אדם מסוים
פועל נגד הרפובליקה ,שמטרתה טובת הכלל ,אז לכלל מותר ואף רצוי
להשמיד את אותו אדם“ .הכניעו את אויבי החירות באמצעות טרור,

ותהיו צודקים”.
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ממדיניות ממשתית ,היא הממשלה המהפכנית והנאורה בצרפת .כדי להשיג
את “המעלות הטובות” הוצאו להורג בעריפת ראשם בגליוטינה לא פחות
מ 16,549 -אנשים ,כולל ,כמה אירוני ,רובספייר בעצמו ,שכל מטרתו
במשטר הטרור הזה היתה בעצם להשליט את מפלגתו השמאלנית
הקיצונית“ ,היעקובינים”.

מאז יש אינסוף דוגמאות עגומות כיצד הטלת אימה וטרור הפכה במאה
העשרים ,ובמאה העשרים ואחת ,לדרך פעולה לגיטימית למשטרים צודקים
באופן מוחלט :נאציים ,פשיסטיים ,קומוניסטיים וסוציאליסטיים,
“להאצלה של המעלה הטובה” ,כפי שכינה זאת רובספייר ,הראשון שהעז
להציג את יתרונותיה ומעלותיה של עריפת ראשים .דאעש יושב ,מן
הבחינה הזו ,על קרקע אירופית חרושה היטב ,הוא לא המציא את זה.

מותו האלים של מהפכן :על מהפיכות שלא נגמרות

“ 1המדינה האסלאמית” בשערי אירופה :לאחר שהארגון השתלט על הצד
המזרחי של לוב )מחוז קירנאיקה( ,כולל רוב העיר בנגאזי ,הוא השתלט
עכשיו על רוב עיר החוף סירת ,וכוחותיו נעים מערבה לעבר מה שהיתה
פעם הבירה ,טריפולי .בסירת הם כבשו תחנת רדיו וטלוויזיה ,משם הם
משדרים את המסרים שלהם ,יש להם בית חולים ,וכמובן שדות נפט
גדולים .לוב כמדינה אינה קיימת עוד ,למרות שבאופן אירוני יש לה
שתי ממשלות ושני ראשי ממשלה ,חוץ מ”המדינה האסלאמית”.

העובדה שלמדינה האסלאמית יש עכשיו עיר חוף עם נמל היא עצומה ,שכן
בכך יכול הארגון להשיג אספקה וצינור חיים .יש לו מוצא ימי .זה
חלום ישן של הג’יהאדיסטים לקבל נמל ,ואם לא הלך להם בעזה ,עכשיו
יש להם בסירת .הדבר יאפשר להם קשר עם יעדים אחרים של דאעש ,כמו
בסיני או בסוריה ,והקמת קווי הברחה מטורקיה או מקטר .כדי להוכיח

את המוצא הימי שלהם ערפו בדאעש השבוע את ראשם של  21נוצרים
קופטים מצריים על שפת הים התיכון ,שגליו התמלאו בדם .הדם הוא
האיום על אירופה ,שכרגיל ,ישנה עמוק ,והאיום כבר הגיע אליה.

ואכן ,סירת נמצאת  390ק”מ ימיים מאיטליה ,בים תיכון שמלא בספינות
מסתננים ומהגרי עבודה ,כך שקשה לדעת מי הוא מי .היכולת של הטרור
הדאעשי להבריח לוחמים ואמצעי לחימה לתוך אירופה הנקובה כמסננת 
מזנקת עכשיו.

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.

 2יש כבר אלפי מתגייסים חדשים של דאעש הזורמים ללוב ,ומבצרים שם
את שלטון “המדינה האסלאמית” .נשאלת השאלה ,איך הם מגיעים לשם? זה
אומר שהם מסתננים ללוב דרך מצרים ,צ’אד או טוניסיה ,לשם הם
מגיעים בטיסות מכל העולם .יש דיווחים על לוחמים של “המדינה
האסלאמית” שמגיעים גם מסוריה ומעיראק ,כפי שכאלה נמצאים גם
בסיני .חבירה של דאעש עם “בוקו חראם” האפריקאי הולכת ומתקרבת ,מה
שיהפוך את המאבק במדינה האסלאמית הזו לכמעט בלתי אפשרי .ראינו
כבר במאמרים קודמים כיצד פועל דאעש בשיטה של רשת :הקמת תאים
פעילים ועצמאיים ,עד שהם מתחברים ביניהם.

איך שולחים את המאמר הזה לחברים? יש כפתור “המלץ לחבר” ,בתחתית
המאמר.
הדרך הטובה ,האישית והמהירה ביותר לדעת מתי עולים מאמרים באתר
היא להירשם כאן ,ולקבל התראה למייל האישי .הנרשמים קוראים
ראשונים.

 3וזהו השימוש התועלתני בטרור של דאעש ,כמו אצל רובספייר :הטלת
האימה על האויבים נועדה לייאש את המתנגדים הרבים ,לתת להם תחושה
שהניצחון של דאעש הוא בלתי נמנע ,ושהארגון הזה הוא מה שבאנגלית
נקרא  , Ordealכלומר מבחן אלוהי קדום של חפות או אשמה ,באמצעות
עינויים וכאבים פיזיים; שזהו הצדק האלוהי .ואכן ,לא במקרה הוא
השתמש בביטוי “להב הצדק” .המהפכה הצרפתית היתה חילונית ,אך
הביטוי הזה שורשו דתי :מי שכורת ראשים ,צודק .ומי שצודק ,מותר לו
לכרות ראשים ,וחוזר חלילה .המעשה מצדיק את התוצאה ,והתוצאה
מצדיקה את המעשה.

הביום של סרטוני עריפת הראשים או השריפה בחיים הוא כשל יום הדין,
וזה מפחיד מוסלמים רבים מאוד ,עד כי חלקם כבר נוטים להתמסר לכוח
הזה ,בוודאי לא להסתבך איתו .בנוסף ,הסרטונים שאין אדם בעולם שלא
ראה אותם או נחשף לקיומם ,הם אמצעי הגיוס הטוב ביותר ,ודאעש
בסוריה ובעיראק מונה כבר מעל  100אלף לוחמים ומתנדבים ,והמספרים
עצמם.
ממשיכים לגדול ,כפי שמעידים ראשי הCIA-
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מוחקים את הגבולות המומצאים של סייקס פיקו ,ועשינו זאת .הזהרנו
שאנחנו בדרכנו לסיני ,והגשמנו זאת .לצפון אפריקה ,ואנו מבצעים.
עכשיו לירדן ,מצרים ואירופה ,בו זמנית .המונחים בהם משתמשים הם
מלפני  1000שנים ,בקרבות נגד הצלבנים ,עד כדי כיבוש “בירתם”,
רומא .לכן איטליה נמצאת באיום מיידי וישיר של פיגועים.

וכמובן הם משתמשים במילה הנוראה “צדק” ,כמו שרובספייר משתמש ,כמו
שהפלסטינים משתמשים נגדנו .מובן שמדובר רק בצדק שלהם ,לאחרים הרי
אין “צדק” .ברגע שאני רואה את המילה “צדק” ,אני כבר יודע מאיזו
משפחה מסוכנת מגיע הדובר“ .צדק חברתי” ,עוד הינדוס מתחום
הקומוניזם ,מסוכן לא פחות ,להונאת תמימים.

לפני שתמשיכו במאמר ,ספרו גם לחברים שלכם על האתר? אנא ,היכנסו
אל דף קוראי ג’יפלאנט שכאן ,כשבצד ימין כתוב“ :הזמן את חבריך
לאהוב את הדף הזה” .יש ללחוץ – “הזמן” – ליד תמונות החברים:

