סטלין ולנין מכים שוב" :מלחמה
בשם המוסר" .כיצד ניתן להתמודד
ולנצח בה?
מאת ד”ר גיא בכור

“ההיסטוריה של כל חברה אנושית עד עכשיו היא ההיסטוריה של מאבק
בין מעמדות” .משפט הפתיחה הזה של הספר “המניפסט הקומוניסטי”
) (1848היה עוצר נשימה בחידוש שלו ובסופו של גם דבר בהשלכות
הפוליטיות שלו :שלאורך ההיסטוריה אלה ששולטים באמצעי הייצור
התחרו במי שעבדו עבורם; שכלי השליטה של מעמד אחד על השני הם
בעיקר המדינה ,כלומר הצבא ,המשטרה ,והמערכת המשפטית ,בתי ספר
מיוחסים וכן הדת ,ששמרה על אי השוויון המובנה .ולכן בעלי ההון
חופרים את קברם במו ידיהם ,שכן יום אחד מעמד הפועלים יקום וימרוד
במהפכת דמים ,ויכונן שלב חדש בתולדות האנושות – הוא הקומוניזם.

הספר ההיסטורי הזה נכתב בידי פרידריך אנגלס ) ,(1820-1895שוכתב
ונערך בידי היהודי המומר קארל מארכס ) ,(1818-1883ופורסם בגרמנית
בפברואר  ,1848זמן של אווירה מהפכנית באירופה“ .המניפסט” היה
בעצם קריאה למהפכה ,ולכן היה קל לקריאה .בוודאי שהיו לרעיון
הקומוניסטי מגרעות רבות ,שלא נחזו בידי אוהדיו שהלכו והתרבו,
למשל ,הערכת חסר של הזהות הלאומית ואת הצורך באמונה דתית; העובדה
שחיכוכים יכולים להיות גם בתוך אותם “מעמדות”; או הנורא מכל,
הדיקטטורה שעלולה להיוולד מעריצות הפרולטריון ביום שאחרי “המהפכה
הצודקת” ,ההגבלות על הרכוש ,ודיכוי חירויות הפרט .אך אוהדי
הקומוניזם ,מסוחררים מן המילים היפות ,סברו שהמטרה ארוכת הטווח
מצדיקה צייתנות ודיכוי כל ספק עצמי.

ואכן ,זה מה קרה במדינות שיישמו את הרעיון הקומוניסטי ,ובראשן
רוסיה המהפכנית .רשמית ,המטרות נותרו חירות למעמדות המדוכאים,
צדק ,שוויון ועוד מילים נוצצות ,שרבים האמינו להן והלכו שולל
אחריהן ,גם ובעיקר אצל היהודים .אלא שאז הגיע לנין )סבו של לנין
מצד אמו ,אגב ,היה יהודי ,ושמו ישראל בלנק ) ,(Blankוהוא המיר את
דתו לנצרות אורתודוכסית( ,שטען ש”המטרה היא העיקר ,וכל אמצעי
המאבק ,כולל טרור ,יכולים להיחשב כטובים או רעים אם הם תורמים
להשגת המטרות” ,וכמובן משטר הדמים של סטאלין.

יוסיף

ג’וגשווילי

סטלין

)(1878-1953

המשיך

לעשות

שימוש

נרחב

במילים המכובסות – צדק ,רווחה ,שוויון וחירות ,שחרור לאומי ועתיד
חדש לאנושות ,כפי שהופיעו ,כמובן ,בעיתון הרשמי “פראבדה” )“אמת”(
אך מאחורי הקלעים התוצאות היו כבר איומות .סטלין כפה כבר בראשית
משטרו קולקטיביזציה חמורה ,מליוני איכרים נעקרו מבתיהם )ככל
שהאיכרים היו רעבים יותר ,כך דמותם בכרזות התעמולה היתה מאושרת
יותר( ,מליוני בני אדם מתו כתוצאה מכך ,גוויותיהם )בעיקר
באוקראינה( היו שרויות בצידי הדרכים ,רעב קשה פרץ ,מתנגדיו
הפוליטיים חוסלו ,ועריצות קשה נכפתה על המדינה כולה ,התעלמות
מוחלטת מזכויות אדם ,ותוך פולחן אישיות סטליניסטי כלל לא
“קומוניסטי” .אך זה לא הפריע למליוני חסידים שוטים מחוץ לרוסיה
להמשיך ולתמוך ברעיון הקומוניסטי עוד עשרות שנים קדימה )לעיתים
עד היום(.

סוד קסמו של הקומוניזם היה המילים המטוהרות והרעיונות הנאצלים
לכינון חברה “טובה” יותר ,אלה ,שמציאות אפלה ואיומה מסתתרת
מאחוריהם .הקומוניזם ,שהציג את עצמו כמשטר הנעלה ,הטוב ביותר
לאדם ,ידע לעשות שימוש רב עוצמה בכלי ,אותו נציג עכשיו ,וזו
“מלחמת המוסר השקרי”; או השימוש לרעה במוסר.

בחודש שעבר עברנו גל התקפה נוסף של טענות ,שהתחזו לבינלאומיות,
לפיהן אנחנו לא צודקים בהקשר הפלסטיני ,מדכאים ,תוקפנים ולא
מוסריים ,טענות ש”התקשורת” שלנו מינפה די בשמחה ,ואפילו אירועים
שלא קרו ,התקשורת הזו הציגה כאילו קרו )למשל הטענה על החזרת
שגרירי בריטניה וצרפת ,עלילה שלא היתה ולא נבראה ,אלא בתקשורת
הישראלית ,ובתקשורת העולמית ,שציטטה את זו הישראלית( .פוליטיקאים
בלתי מעמיקים מציגים זאת ,שוב ,כ”דה לגיטימציה” ,וממנפים בעצמם
את התופעה המלחמתית הזו ,וכך חלק מכם נכנס ללחץ כתוצאה מן
ההתקפות האלה ,לדאגה ויש שאפילו לחרדה .במקרים מסוימים יש
ישראלים שכבר מהססים ,אולי הצד השני צודק ,זו הרי עוצמתה של
“מלחמת המוסר השקרי”.

אלא שזו טעות גדולה.

הצד הערבי הרים ידיים בכל נוגע לתקיפה צבאית נגד ישראל ,ולכן פנה
לסוג חדש של מלחמה ,באמצעות מילים ,אותה נאפיין עכשיו .במלחמה
הצבאית פיתחנו את הכלים ההתקפיים ואת ההגנתיים ,למשל ,ולאחרונה
“כיפת ברזל” ,אך לא אפיינו עד היום את המלחמה המוסרית ,ואת זה
מעוניין להתחיל ולעשות מאמר זה .הוא אמור להיות “כיפת הברזל”
שלנו ,בסוג המלחמה החדש .כן ,הנפש לא פחות חשובה מן החומר,
ההיפך.

מעכשיו עלינו לזכור שהטיעונים האלה נגדנו ,ובוודאי השימוש
התקשורתי בהם ,הם כלים אסטרטגיים בפני עצמם ,שאין להם בהכרח קשר
עם המציאות ,אלא הם עומדים בזכות עצמם ,כחלק מכוונה שנחוש אשמים
או כדי שניראה רע בעיני עצמנו ובעיני אחרים; אילו כלי נשק של

ממש ,המכוונים כנגדנו.

בסוג מלחמה זה הטענות הללו אמורות להחליש את ישראל ,ולהציגה
כבלתי מוסרית ,ובה בשעה להציג את הצד השני כקורבן מסכן ,הנופל
בידי “הרעים” .על פי מלחמה זו הפלסטינים הם ,כמובן“ ,הטובים”.
חיל החלוץ במלחמה המוסרית הם רוב אמצעי התקשורת בישראל ובעולם,
וכן פוליטיקאים ישראליים המקורבים להם .מובן שהשימוש הוא במכבסת
מלים יפות כמו“ :שלום”“ ,צדק”“ ,שוויון” ,ועוד ,בדיוק אותן מילים
שבהן השתמש הקומוניזם ,גם בתקופות האפלות ביותר שלו .כך גם
מציגים זאת הפלסטינים ,כשחרור עצמי של עם מקופח ,מציפורני הכיבוש
האימפריאליסטי הישראלי המזוויע ,ולא כרצון לשפר את מצבם
הדמוגרפי ,ומשם להמשיך את המלחמה נגד היהודים וישראל .הם מוצגים
כצודקים ומוסריים ,בעוד ישראל היא כל מה שלהיפך.

כך יוצרים מציאות מדומה ,שהיא זו שאמורה להחליש את ישראל ,ולא
ההתפתחויות הצבאיות בשטח.

ובכן ,אין כאן שיקוף אמיתי של מוסריות ,אלא צעד מתוחכם של
אסטרטגיה ,שכן ,זאת לדעת ,לכל אורך ההיסטוריה ,מוסריות מחפה בדרך
כלל על תאווה ליותר שטח ,יותר כוח ויותר עושר .היזהרו ,למשל,
מאלה שמציגים את עצמם בכל מקום כ”צנועים” :לעיתים זאת דווקא
צניעות כוחנית ויהירה.

אין מדובר כאן ב”הסברה” ,כפי שרוטנים אצלנו תמיד ,אלא בסוג חדש
של מלחמה ,ורק כאשר התודעה הזו תחלחל למוחנו ,נוכל לענות על
המלחמה הזו כראוי .מדוע זה לא קרה עד מהיום? משום שישראל היא
מדינה דמוקרטית וחופשית ,שסבורה שהעניינים יסתדרו לבסוף מעצמם;
ובכן ,הם לא .לא הבנו שזאת מלחמה שעלולה להיות מסוכנת יותר מן
המלחמה הצבאית; שהפתח של אבו מאזן ,שמנהל את המלחמה המוסרית,
מסוכן מחמאס ,שמנהל את המלחמה הקונוונציונלית בשטח.
הסברה היא התגוננות .אנחנו נתקוף.

לפני שתמשיכו בקריאת המאמר :תגובות ,ומאמרים מקוריים נוספים של
ד”ר גיא בכור – במועדון קוראי ג’יפלאנט בפייסבוק .איך מצטרפים?
למי שהמילה “אהבתי” או “ ”Likeמודגשת אצלו ,מוזמן ללחוץ עליה,
ולהצטרף בכך אל המועדון הפייסבוקי המרשים הזה.

